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1. Căutarea
La sfârșitul secolului al XVII-lea, Isaac Newton se gândea la tărâmul mecanicii
cerești. Care a fost relația dintre corpurile cerești în timp ce se deplasau prin
ceruri? Ar putea exista o lege universală simplă care să explice și să guverneze
aceste relații? Sau a fost un sistem complex, misterios dincolo de tărâmurile
înțelegerii noastre? Ce a determinat această căutare în inima lui Newton? Cu
adevărat mărul care i-a căzut în cap l-a determinat să ia în considerare
efectele gravitației? O descoperire recentă în arhivele Societății Regale din
Londra a dezvăluit răspunsul – ceea ce avea să devină biografia vieții lui Sir
Isaac Newton.
După cină, vremea fiind caldă, am intrat în grădină și am băut
ceai, sub umbra unor meri ... mi-a spus, el se afla chiar în aceeași
situație, ca atunci când, anterior, noțiunea de gravitație i-a venit în
minte. A fost cauzată de căderea unui măr, în timp ce era într-o
stare contemplativă. De ce mărul mereu cade perpendicular pe
pământ, s-a gândit în sinea lui… 1
Această întâlnire cu mărul căzut a pus în mișcare o serie de evenimente care
au condus la producerea a ceea ce se poate numi Principia prin care Newton
1 Traducere din engleză de pe site-ul:
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/01/newtons-apple-the-real-story.html
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pune bazele mecanicii clasice și a celor trei legi universale ale mișcării. Aceste
legi descriu relația dintre orice obiecte, forțele care acționează asupra lor și
mișcarea rezultată. Newton a folosit cuvântul latin gravitas (greutate) pentru
efectul care va deveni cunoscut drept gravitație și a definit legea gravitației
universale. 2
Principia lui Newton va domina viziunea științifică a universului pentru
următorii 300 de ani. El a fost capabil să folosească aceste principii pentru a
explica traiectoriile cometelor, mișcarea mareei și precesiunea echinoxurilor,
care au înlăturat ultimele vestigii ale ideii că pământul era centrul sistemului
solar. 3 Studiul relațiilor dintre corpurile fizice cerești a redefinit înțelegerea
universului și a extins capacitatea umană de a lucra și a valorifica lumea în
conformitate cu legile gravitației.
Căutarea lui Newton în ceea ce privește corpurile cerești a fost declanșată de
un eveniment care a avut loc printre corpurile pământești. Observarea unui
măr care a căzut dintr-un copac a adus în discuție relația dintre măr și pământ
și relația care i-a unit.
Meditând, la granița secolului 21, mintea mea a fost îndreptată către o nouă
căutare - principiul care stă la baza relației dintre corpurile spirituale. Dacă o
înțelegere corectă a relației corpurilor fizice ar putea produce astfel de
progrese minunate în efortul științific uman, care ar fi impactul unei
înțelegeri corecte a relației corpurilor spirituale cerești și pământești? Prin
corpurile spirituale pământești mă refer la relațiile dintre mintea bărbaților,
femeilor și copiilor, relațiile dintre om și tărâmul divin și chiar relațiile de pe
tărâmul divin. Am putea menționa aici că aspirațiile și eforturile lui Newton
au avut loc pe tărâmul pământesc, dar și-au găsit răspunsul în sfera cerească.
Să începem căutarea noastră pentru legea universală care guvernează
corpurile spirituale.

2

https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton#Mechanics_and_gravitation (Resursă disponibilă
în engleză)
3
Ibidem
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2. Mărul Căzut
În timp ce lucram într-o organizație creștină am fost în poziția de a asista la
efectele abuzurilor sexuale. Conștientizarea traumelor prin care au trecut
anumite persoane mi-a dat de înțeles cât de multă durere exista în
comunitate. În momentele mele liniștite, am început să mă întreb cum un
creștin a putut participa la o trădare atât de gravă de încredere, deoarece
unele dintre aceste victime au fost abuzate de conducători de încredere din
biserică. Este un gând care mereu îmi va răscoli inima. Cum ar putea cineva,
care crede în Hristos și este respectat ca lider, să permită ca aceste lucruri să

se întâmple, nu la o scară mică, ci cu o regularitate bolnavă?
Într-o ocazie anterioară când am primit un apel telefonic disperat. Știam că
trebuie să mă duc sa ajut. Doi membri ai părtășiei creștine pe care o serveam
erau într-o ceartă aprigă. Când am ajuns, auzind agitația, m-am rugat pentru
înțelepciune și har. În timp ce părinții își revărsau amărăciunea unul față de
celălalt, ochii copiilor erau plini de teamă. La biserică nu dădeau niciun indiciu
că ar fi existat un astfel de conflict între ei. Am reușit să potolesc furia din
noaptea aceea, dar a început să se aprindă ceva adânc în mine.
6

Mi-am amintit datele cu privire la statisticile pe care le-am studiat anterior în
pregătirea mea cu privire la divorț și abuz sexual. Aceste statistici acum
căpătaseră multe fețe și nume. Gravitatea situației a fost accentuată de
faptele brutale. Atunci a fost momentul în care mărul a căzut în mintea mea:
Lipsea ceva. Nu avem răspunsuri, gândeam eu. Un caz izolat ici colea, aș
putea înțelege, dar nu cifrele care se afișau în fața mea. În prezent, unul din
zece copii este victimă a abuzurilor sexuale. 4 În organizația pentru care
lucram, rata divorțurilor era 28% iar conflictul conjugal 58% în anumite
regiuni. 5
Pur și simplu nu puteam ignora cifrele. A trebuit să găsesc un răspuns concret
cu privire la distribuirea cifrelor pe familii și comunitate. Această problemă
era foarte tulburătoare având în vedere valoarea pe care majoritatea
oamenilor o acordă familiei atât în lume, cât și în biserică. Să considerăm
afirmațiile următoare:
Familia este cel mai important lucru din lume. - Prințesa Diana
Forța unei națiuni provine din integritatea căminului. - Confucius
Cele mai fericite momente din viața mea au fost puținele pe care
le-am petrecut acasă în sânul familiei mele. - Thomas Jefferson
Prețuiește legăturile umane - relațiile tale cu prietenii și familia. Barbara Bush
Aceste simțăminte se vehiculează în mod regulat și, totuși, există atât de
multe discordii, conflicte și abuzuri în familii și comunități încât se pune
întrebarea: Care sunt principiile de bază ce încurajează relații puternice și
sănătoase? Există o lege universală cu privire la mișcările inimii, care înțeleasă
și practicată corect, ar armoniza relațiile noastre și ar minimiza discordia și
abuzul?
Ca și Newton, mintea mea era atrasă de relația corpurilor cerești, căutând un
plan sau model care să răspundă la întrebările mele. Căutarea mea m-a dus
mult mai departe decât am anticipat, fapt pentru care titlul acestei broșuri este
Modelul Divin al vieții. În căutarea răspunsurilor pentru a găsi secretul relațiilor

4
Darkness to Light. End Sexual Abuse. August 2013. www.d2l.org (Resursă disponibilă în
engleză)
5
http://family.adventist.org/home---divorce-and-remarriage-in-the-seventh-day-adventistchurch.html (Resursă disponibilă în engleză)
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de succes, am fost expus unei simple realități care descrie înțelepciunea în
multe aspecte ale experienței umane. Pe măsură ce am considerat cât de largă
aplicabilitate are acest principiu, am rămas uimit și încântat de implicații. Am
efectuat o serie de experimente cu rezultate uimitoare pe baza acestor
principii.
Ca o introducere, să luăm în
considerare procesul prin care primim
viața. Tatăl dă sămânța mamei, care
hrănește și crește copilul în pântecele
ei, și care apoi dă naștere. Principiul
sursei generative active a tatălui și
principiul canalului sau căii pasive de
hrănire a mamei ne oferă o
perspectivă cu privire la modelul
minunat al creației, deoarece așa am
ajuns cu toții în această lume. Alinierea
armonioasă a sursei și căii dă viață.
Extinderea acestui principiu simplu și a
implicațiilor sale în fiecare aspect al vieții noastre este tema acestei broșuri.
Ca parte a călătoriei noastre vom descoperi și un alt principiu, care este în
război cu acest model de viață, un principiu negativ care a confundat și
denaturat armonia acestui tipar, aducând întristare, confuzie și moarte.
Să ne întoarcem la corpurile cerești care făceau parte dintr-o perspectivă
fizică, conform considerațiilor lui Newton. Să luăm în considerare relațiile
dintre soare, lună și pământ, centrându-ne pe aspectele luminii, gravitației și
mișcării valurilor ca rezultat al acestor relații.
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3. Învăluit În Soare, Cu Luna Sub Picioare

Stând pe malul bazinului Minas din Nova Scoția când vine valul, vei auzi ceea
ce se numește „vocea lunii”, sub forma a 14 miliarde de tone de apă care
curge în bazinul cu cele mai mari valuri din lume. Abia când Newton a
publicat Principia, lumea a luat cunoștință de conexiunea gravitațională
dintre soare, lună și maree. 6 O conștientizare a mișcării mareelor este
esențială pentru ca marinarii să navigheze cu succes pe mări. Avantajele
cunoașterii efectelor gravitaționale ale lunii nu au ajutat doar marinari în
trecut. Am aflat recent de la un prieten expert în surfing că cele mai bune
valuri se formează când este lună nouă sau plină. Acest fenomen este
cunoscut sub denumirea de maree de primăvară.
Când luna este plină sau nouă, atragerea gravitațională a lunii și a
soarelui sunt combinate. În aceste momente, mareele înalte au
amplitudini foarte mari, iar cele joase au amplitudini sunt foarte
mici, ceea ce descrie mareele de primăvară. Mareele de primăvară
sunt valuri foarte puternice și nu au nimic de-a face cu sezonul de
primăvară. Ele apar atunci când pământul, soarele și luna sunt
aliniate. Forțele gravitaționale ale lunii și ale Soarelui
contribuie formarea mareelor. Mareele de primăvară apar în
timpul fenomenului de lună plină sau lună nouă.7

6

http://www.thehighesttides.com/what-causes-the-highest-tides.shtml (Resursă disponibilă în
engleză)
7
http://home.hiwaay.net/~krcool/Astro/moon/moontides/ (Resursă disponibilă în engleză)
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Când soarele, luna și pământul sunt aliniate, se creează o forță gravitațională
mai mare pe pământ, ceea ce produce maree înalte și, desigur, valuri mai

mari. Deși gravitația soarelui este mult mai mare decât cea a lunii, poziția
lunii mai apropiate de pământ face ca efectul său gravitațional pe pământ să
fie chiar de două ori mai mare decât cel al soarelui. Cheia valurilor de
primăvară este alinierea soarelui, a lunii și a pământului.
Ciclul valurilor bilunare are un efect extraordinar asupra organismelor de
maree și marine. Dacă ai înota pe lângă Marea Barieră de Corali în largul
coastei nordului Queensland, în Australia, la patru, șase zile după o lună plină
din an, ai fi martor la cel mai mare eveniment de reproducere în masă de pe
planetă. Coralul se formează atunci când mareele sunt liniștite (nu există
mișcare în nicio direcție), spre deosebire de multe specii de pești care
beneficiază de valurile înalte ale mareelor pentru a le transporta ouăle către
ape deschise. 8
Ciclurile lunii afectează și perioadele de gestație ale unor animale, precum
vertebratele, iar ciclul menstrual al femeilor este aproximativ același cu ciclul
lunar. 9 Deci există dovezi care arată că există o oarecare relație între
fertilitate și reproducere și ciclurile lunii.
Oare putem învăța ceva de la ciclurile mareei? Poate relația soarelui și a lunii
cu pământul să ne ofere ingredientul minune pentru a discerne secretul

8
9

http://www.greatbarrierreefs.com.au/coral-spawning/ (Resursă disponibilă în engleză)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tide#Biological_rhythms (Resursă disponibilă în engleză)
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relațiilor noastre spirituale? Dacă succesul și fertilitatea vieții fizice pot fi
determinate de cunoașterea ciclurilor ritmice ale soarelui și lunii în relație cu
pământul, ar putea exista învățături care trebuie învățate pe tărâmul
spiritual?
Înainte să pășim în această direcție, să luăm în considerare o altă relație
interesantă cu privire la soare, lună și pământ. Luna nu are lumină proprie;
este un obiect pasiv. Lumina lunii nu este decât o reflectare a luminii soarelui.
Soarele generează propria sa lumină; are un principiu activ. Luna poartă
lumina soarelui; funcționează pe un principiu pasiv. Soarele activ și luna

pasivă operează împreună pentru a crea o influență ritmică pe pământ. Iarăși
oare găsim și aici învățături de la relația dintre soare și lună care să ne
vorbească despre ritmul vieții în lumea spirituală?
Luați în considerare ce se întâmplă când încercați să priviți direct la soare.
Lumina soarelui face imposibilă privirea lui mai mult de câteva secunde. Dacă
privim la soare cu ochii neprotejați, ne va fi afectată vederea. Există vreo
modalitate de a privi lumina soarelui? Da, putem vedea lumina soarelui
privind direct luna, eliminând astfel pericolul de ne afecta ochii. Lumina
provenită de la soare este canalizată prin intermediul lunii, care acționează
mediatorial pentru a conduce lumina în siguranță și fără a aduce daune.
Întrebarea firească este: Ce semnifică acest lucru? Prezența soarelui este o
componentă atât de importantă pentru viață. Razele sale ne aduc căldură și
lumină și joacă un rol central în fertilitatea planetei, dar dacă desconsiderăm
puterea soarelui, ne poate face rău. Puteam oare învăța ceva din asta?
11

În timp ce apostolul Ioan era pe insula Patmos în Marea Mediterană, a avut o
viziune minunată:
În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu
luna supt picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.
Apocalipsa 12:1
Ioan descrie relația care există între
soare, lună, stele și femeie. Ea stă pe
lună. Aceasta este temelia ei. Ea este
îmbrăcată în lumina soarelui și poartă
lumina a douăsprezece stele pe cap. Pare
să fie în armonie completă cu ciclurile și
sincronizarea soarelui, lunii și a stelelor și
este conștientă de relația ei cu ele. Având
în vedere că Apocalipsa era o carte cu
teme spirituale, să existe oare o
semnificație spirituală în această relație?
Înainte de a răspunde, trebuie să ne
întrebăm: Putem avea încredere în
scrierile Bibliei ca fiind un ghid de
încredere în chestiuni spirituale?
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4. Harta Spirituală și Busola

Guvernatorul roman Pilat studiase fețele multor oameni care stăteau în fața
sa în sala de judecată din Iudeea. Era ceva foarte diferit pe fața acestui
bărbat. Afară, o gloată mare striga și-L condamna la moarte pe acest bărbat
și, cu toate acestea, nu era absolut nicio teamă în ochii lui. Pilat era familiar
cu chipul unui criminal cu inima împietrită, iar bărbatul care stătea în fața lui
cu siguranță nu era unul dintre ei. Purtarea Sa nobilă și privirea blândă, calmă
l-au intrigat pe magistrat. El vorbea despre o împărăție dincolo de această
lume, dincolo de politică, cucerire și război. El fusese acuzat că ar fi complotat
împotriva guvernului roman sub titlul mult așteptatului Mesia al evreilor.
‚Atunci un Împărat tot ești!’ I-a zis Pilat. ,Da’, a răspuns Isus. ,Eu
sânt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume,
ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă
glasul Meu’. Ioan 18:37
Un rege care mărturisește despre adevăr? Ce rege a mărturisit vreodată
despre adevăr? Regii au dobândit și menținut puterea prin război,
înșelăciune, manipulare și forță. Atunci Pilat a pus o întrebare critică: „Ce este
adevărul?”(Ioan 17:38). Cu alte cuvinte întrebarea ar suna: Cum putem
cunoaște adevărul?
13

Orice persoană rațională are o autoritate, un oracol al adevărului, un loc sau
o persoană în care se încrede să obțină informații corecte despre viață și
moarte. Pentru multe persoane, această sursă este propria lor minte. Ceea ce
văd, aud, experimentează și studiază este suficient pentru ei pentru a
determina adevărul. Ei sunt siguri că lentila prin care văd lumea nu este
denaturată în niciun fel.
O scurtă reamintire a modului în care copiii răspund la întrebările lămuritoare
ale părinților atunci când au încălcat regulile familiei, ar trebui să ne convingă
că avem o înclinație naturală de a suci și răsuci adevărul pentru a se potrivi
circumstanțelor noastre. Un alt exemplu este modul evaziv în care politicieni
răspund la întrebările mass-media pentru a amâna un răspuns clar. Ne putem
baza pe noi înșine pentru a descoperi adevărul dacă suntem atât de
predispuși să ne eschivăm și să-l evităm atunci când nu ni se potrivește?
Mai există un alt grup de oameni care pur și simplu se bazează pe tradițiile
transmise de strămoșii lor. Cum putem avea încredere în noi înșine sau în
strămoșii noștri pentru adevărul absolut? Dacă știm că noi înșine suntem
predispuși la denaturarea informațiilor, ar fi putut face același lucru și cei care
au fost înaintea noastră?
Având tendința umană de a minți, înșela, exagera sau subestima, cum putem
găsi adevărul? Ne întoarcem iarăși la întrebarea lui Pilat, „Ce este adevărul?”
Înaintea lui stătea un om care putea fi testat în acest sens. El a spus că a venit
să dea mărturie despre adevăr și faptul că a pretins ca este Mesia l-a făcut
ușor de testat.
‚Dar voi’, le-a zis El, ‚cine ziceți că sânt?’ (16) Simon Petru,
drept răspuns, I-a zis: ,Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu!’ (17) Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: ‚Ferice de tine,
Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ţi-a descoperit
lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri’. Matei 16:15-17
Afirmând că era Mesia, Isus făcea din Sine subiectul profețiilor Vechiului
Testament cu privire la Mesia. Toate aceste profeții au fost scrise cu sute de
ani înainte de vremea lui Isus.
Să avem în vedere doar câteva profeții cu privire la nașterea Lui.
Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, Nici toiagul de
cârmuire dintre picioarele lui, Până va veni Şilo, Şi de El vor
asculta popoarele. Geneza 49:10
14

Profeția aceasta indică că Mesia va veni din seminția lui Iuda.
Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de
căpetenie ale lui Iuda, totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni
peste Israel, şi a cărui obârșie se suie până în vremuri străvechi,
până în zilele veciniciei. Mica 5:2
De asemenea, ne-a spus că Mesia se va naște în Betleem. În Israel existau
două locuri numite Betleem iar Scriptura identifică locul exact al nașterii ca
fiind Betleem Efrata.
Următoarea proorocie este uimitoare prin faptul că prezice vremea când va
veni Mesia. Prin această profeție, înțelepții de la răsărit au putut ști să vină și
să-i aducă un omagiu nașterii lui Mesia.
Să știi dar, şi să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din
nou a Ierusalimului, până la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor
trece șapte săptămâni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămâni,
piețele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de
strâmtorare. (26) După aceste şasezeci şi două de săptămâni,
unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care
va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaș, şi sfârșitul lui va fi ca
printr-un potop; este hotărât că războiul va ținea până la sfârșit şi
împreună cu el şi pustiirile. (27) El va face un legământ trainic cu
mulți, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face
să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urâciunilor
idolești va veni unul care pustiește, până va cădea asupra celui
pustiit prăpădul hotărât. Daniel 9:25-27
Acestea sunt doar câteva din multe, multe profeții referitoare la Mesia. Dacă
efectuăm câteva cercetări despre modul în care persoana Iisus Hristos le-a
împlinit pe toate, veți descoperi exactitatea uimitoare a Scripturilor. Un autor
a calculat probabilitatea ca 48 dintre aceste profeții să fie îndeplinite de un
singur om. 10 Rezultatul a fost 1 în 10157.

10

Josh McDowell, Dovada care cere un verdict (titlul original în engleză: Evidence that
demands a verdict), 1972, p. 167
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Pentru comparație, 10137 este numărul estimat de protoni din univers. Un alt
exemplu ar fi încercarea de a găsi un fir de nisip din tot nisipul disponibil pe
pământ. Luați în considerare ce ar presupune doar 1017 . Acest număr, mult
mai mic, ar fi ca și cum ai acoperi suprafața Franței cu monede de 1 Euro întrun strat de 60 cm. Marcați una din monede cu X, amestecați moneda
împreuna cu celelalte și apoi trimiteți pe cineva legat la ochi pentru a găsi
acea monedă, din prima încercare. Probabilitatea este uluitoare, și aici
amintim doar de profețiile referitoare la Mesia, pe lângă multe alte profeții
referitoare la diferite evenimente.
Există și alte profeții legate de ascensiunea și căderea împărățiilor lumii care
se găsesc în cartea Daniel care au fost îndeplinite cu exactitate. Unii au
stabilit că aceste profeții erau imposibil de a fi cu adevărat profețite și au
concluzionat că au scrise după întâmplarea evenimentelor.
Manuscrisele de la Marea
Moartă, descoperite după
1946, conțineau cea mai
mare parte a Vechiului
Testament și sunt datate
cel puțin din secolul al
treilea înainte de Hristos.
Acestea
dovedesc
că
profețiile au fost făcute cu
cel puțin două sute de ani
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înainte de venirea lui Isus. Niciun alt om în istorie nu a beneficiat de acest
nivel de probabilitate și nicio altă carte nu poate pretinde nivelul de detaliu în
prezicerea viitorului precum Biblia. Această acuratețe este greu de subminat
decât dacă, desigur, recurgem la practica politicianului de a denatura faptele,
deoarece acestea nu ni se potrivesc. Vă invit să testați exactitatea Bibliei prin
profețiile sale, în special cele referitoare la persoana lui Isus. Dacă aveți acces
la YouTube, vă îndemn să urmăriți prezentarea “Profeția biblică a lui Isus.
Doar un alt bărbat?” de Dr. Walter Veith. 11
Ținând cont de precizia profețiilor referitoare la Mesia, înseamnă că lucrurile
pe care le relatează Biblia despre El, sunt demne de o atenție deosebită. Cu
principiile conceptului sursă – cale pe care le-am descoperit până acum, să ne
adâncim privirea în Biblie pentru a înțelege explicația acestui model de viață.

11

https://www.youtube.com/watch?v=gdXbT5cII7U (Resursă în limba engleză)
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5. Modelul Divin
Pilat pusese o întrebare critică lui Isus: “Ce este adevărul?” Dacă ar fi așteptat
un răspuns, acesta ar fi fost sub forma acestor cuvinte: “Eu sunt calea,
adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine” (Ioan 14:6). Isus
stabilește adevărul prin prisma relației pe care o are cu Tatăl Său. El este
calea către Tatăl. În alt loc, când vorbea cu urmașii săi, Isus i-a întrebat pe
ucenici:
‚Dar voi’, le-a zis El, ‚cine ziceți că sânt?’ (16) Simon Petru,
drept răspuns, I-a zis: ,Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui
viu!’ (17) Isus a luat din nou cuvântul, şi i-a zis: ,Ferice de tine,
Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sângele ți-a descoperit
lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este în ceruri’. Matei 16:15-17
Răspunsul la întrebarea lui Pilat era că Isus este adevărul, iar punctul central
al acestui adevăr este că Isus este canalul sau calea către Tatăl. Acesta este
adevăratul Modelului Divin, iar Pavel în prima sa scrisoare către corinteni
definește acest model pentru noi.
… totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de
la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur
Domn: Isus Hristos, prin care sânt toate lucrurile şi prin El şi
noi. 1 Corinteni 8:6
Modelul este descoperit prin expresiile versetului de mai sus, care preced
numele Tatălui și ale lui Isus Hristos, ilustrat în tabelul de mai jos:
Ființa

Model

Iisus
Hristos

δια
prin Care

Tată

ἐκ
de la Care

Definiție (concordanța Biblică Strong)

ek, ex - O prepoziție primară care denotă originea,
sursa (punctul de la care pornește mișcarea sau
acțiunea)
dia dee-ah '- O prepoziție primară care notează
canalul unui act; prin.

Relația fundamentală a universului este ἐκ → δια sau altfel spus, de la Care și
prin Care. Tatăl este originea a ce? Biblia menționează “Toate lucrurile”. Isus
Hristos este canalul/ calea a ce? Iarăși răspunsul îl găsim în Biblie: “Toate
lucrurile.” Aici găsim principiul relațional universal al tuturor lucrurilor,
inclusiv al vieții. Am putea să afirmăm astfel, considerând că ζωη este
cuvântul grecesc pentru viață:

ἐκ → δια = ζωη
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Sursă → Canal/Cale = Viață
Să ne amintim de exemplul nostru de mai sus
despre modul în care ființele umane primesc viață.
Tatăl (ἐκ, sursa) dă sămânța mamei (δια,
canalul/calea) și apare viața. Acesta este secretul
originii speciilor menționate în Geneză
Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un
somn adânc peste om, şi omul a adormit;
Domnul Dumnezeu a luat una din
coastele lui şi a închis carnea la locul
ei. (22) Din coasta pe care o luase din
om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie
şi a adus-o la om. Geneza 2:21, 22
Care este relația dintre Adam și Eva? ἐκ (sursă) → δια (cale). Sursa speciei a
fost în Adam (de la care). Din el a ieșit materie vie pentru a forma calea
speciei - femeia (prin care). Astfel, fiecare copil născut în această lume trece
printr-un proces ἐκ → δια (sursă-cale) pentru lua ființă. Adam a înțeles acest
lucru când a spus:
Şi omul a zis: ‘Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele şi
carne din carnea mea! Ea se va numi, femeie, pentru că a fost luată
din om’. Geneza 2:23
Prin Cuvântul inspirat al Scripturii putem înțelege relația spirituală a Tatălui și
Fiului Său. Prin prisma acestei relații descoperim legea universală a întregii creații
care este ἐκ → δια, sursă - cale. Să considerăm alte câteva alte frânturi de
Scriptură.
Apoi Dumnezeu a zis: ‘Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peștii mării, peste
păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate
târâtoarele cari se mișcă pe pământ.’ (27) Dumnezeu a făcut pe om
după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte
bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Geneza 1:26, 27
...şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei
taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
Efeseni 3:9
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Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a
fost făcut fără El. (4) În El era viața, şi viața era lumina oamenilor.
Ioan 1:3-4
Dumnezeu a creat toate lucrurile prin Isus Hristos. Fiul Său a fost cel căruia i-a
spus Dumnezeu „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră”
(Geneza 1:26). Imaginea relației după care a fost creată specia umană a fost
relația Tatălui și a Fiului, iar această relație este ἐκ → δια, sursă-cale.
În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi
dumnezeirea Lui, se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiți cu
băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot
dezvinovăți. Romani 1:20
Cartea Romanilor relatează că însușirile invizibile ale Divinității se văd clar în
lucrurile care sunt făcute. Ce lucru anume a fost făcut în mod special după chipul
și asemănarea lui Dumnezeu? Bărbatul și femeia și relația dintre ei. Relația
pământească dintre bărbat și femeie oglindește modelul relației dintre Tată și Fiu
- care formează relația originală a universului.
Având în vedere aceste gânduri, să privim la un alt pasaj din Biblie.
... pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, şi să
capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui
Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, (3) în care sânt ascunse toate
comorile înțelepciunii şi ale științei. Coloseni 2:2-3
Relația Tată - Fiu este semnătura divină care a fost pusă pe întreaga creație. Dacă
privim către ceruri, vom vedea această semnătură pe soare și pe lună. Când luăm
aminte la originea speciei, vom găsi această semnătură divină. Cu această cheie
divină putem debloca toate comorile înțelepciunii și cunoașterii.
Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava
Domnului, şi suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în
slavă, prin Duhul Domnului. 2 Corinteni 3:18
Conștientizând această semnătură divină, prin ἐκ → δια, sursă - cale, în Tatăl și
Fiul, gândirea noastră, sentimentele, relațiile noastre și studiul nostru vor fi
transformate prin acest model. Mi se pare absolut ingenios faptul că secretul
întregii înțelepciuni și cunoștințe este de strâns legat de cunoașterea relației
Tatălui și a Fiului. O înțelegere incorectă a relației lor distruge automat cheia și
ascunde adevărata cunoaștere și înțelepciune. Având o cunoaștere adevărată și
meditând continuu la Tatăl și Fiul, acest model divin este dezvăluit în conștiința
noastră și aduce armonie minților și inimilor noastre și a celor cu care ne
raportăm.

20

Tabelul 1: Principii sursă
Versete biblice

Origine (tatăl)
- ἐκ →

Cale (fiul)
- δια

El [Hristos] este chipul Dumnezeului celui
nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea.
Coloseni 1:15
[El (Hristos), care este oglindirea slavei Lui
(Tatălui) şi întipărirea Ființei Lui, ... a
moștenit un Nume mult mai minunat decât
al lor. Evrei 1:3,4 De aceea şi Dumnezeu L-a
înălțat nespus de mult, şi I-a dat Numele,
care este mai pe sus de orice nume; ... spre
slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este
Domnul. (Filipeni 2:9-11)
Adevărat, adevărat vă spun, că, Fiul nu poate
face nimic de la Sine; El nu face decât ce
vede pe Tatăl făcând. Ioan 5:19 Dar vreau să
știți că ... Dumnezeu este capul lui Hristos. 1
Corinteni 11: 3
Şi căruia din îngeri i-a zis El vreodată: ,”Șezi
la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmașii
Tăi așternut al picioarelor Tale?”. Evrei 1:13
Cel ce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se
odihnește la umbra Celui Atotputernic.
Psalmii 91:1
Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea:
‘Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi
găsesc plăcerea.’ Matei 3:17 Drept răspuns,
Isus i-a zis: ,’Este scris: ,Omul nu trăiește
numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese
din gura lui Dumnezeu.’ Matei 4:4
Căci așa vorbește Cel Prea Înalt, a cărui
locuință este vecinică şi al cărui Nume este
sfânt... Isaia 57:15 Şi Cuvântul S-a făcut trup,
şi a locuit printre noi... Ioan 1:14

1 Invizibil

Vizibil

2 Slavă

Oglindire

Eu am venit în Numele Tatălui Meu, şi nu
Mă primiți; dacă va veni un altul, în numele
lui însuși, pe acela îl veți primi. (Ioan 5:43)

7 Reprezentat
(gând)
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(mărire)

3 Autoritate

Supunere

4 Protector

Protejat

5 Binecuvântare

Cel
Care
primește/
receptorul
binecuvântă
rii

Cel Care dă /
furnizor

6 Transcendent
(proximitate
îndepărtată)

Iminent
intim

/

(proximitate
apropiată)
Prezentator
(cuvânt)

Există câteva principii desprinse din tabelul 1 doar prin observarea caracteristicilor
relației Tată - Fiu. Vom explica aceste principii în capitolele următoare.
Tabelul 2 - Exemple de canal/cale
Sursă -ἐκ →

Canal - δια

Pastor
Guvernator

Membrii
bisericii
cetăţenii

Motiv

Emoţie

Credinţă

Lucrări

Hristos

Biblie

Vechiul
Testament

Noul
Testament

Primele 4 legi

Ultimele 6
legi

sămânță

Copac/rod

Soare

Lună

Soț
Mamă
Hristos

Soție
Copil
Biserică

Versete biblice

capul femeii este bărbatul. 1 Corinteni 11:3
cinstește-ți tatăl și mama. Matei 19:19
Căci bărbatul este capul nevestei, după cum şi
Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului.
Efeseni 5:23
Păstoriți turma lui Dumnezeu, care este supt paza
voastră, nu de silă, ci de bună voie… 1 Petru 5:2
Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte;
căci nu este stăpânire care să nu vină de la
Dumnezeu. Şi stăpânirile cari sânt, au fost rânduite
de Dumnezeu. Romani 13:1
Ci cercetați toate lucrurile, şi păstrați ce este bun. 1
Tesaloniceni 5:21
...ci credința care lucrează prin dragoste. Galateni
5:6
Şi a început de la Moise, şi de la toți proorocii, şi
le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la
El. Luca 24:27
Cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele
aveți viața vecinică, dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine. Ioan 5:39
Nu vă gândiți că am venit să distrug legea sau
profeții: nu am venit să distrug, ci să împlinesc.
Matei 5:17
Isus i-a răspuns: Să iubești pe Domnul, Dumnezeul
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, şi cu tot
cugetul tău. (38) Aceasta este cea dintâi, şi cea mai
mare poruncă. (39) Iar a doua, asemenea ei, este:
Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Matei
22:37-39
Semănătorul a ieșit să-şi semene sămânța. ... (8) O
altă parte a căzut pe pământ bun, şi a crescut, şi a
făcut rod însutit. Luca 8:5-8
Dumnezeu a făcut cei doi mari luminători, şi
anume: luminătorul cel mai mare ca să
stăpânească ziua, şi luminătorul cel mai mic ca să
stăpânească noaptea;... Geneza 1:16
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Tabelul 2 este o imagine a primului tabel. Ambele se află într-o relație ἐκ →
δια, sursă-canal.
Multe elemente ale semnăturii divine pot fi văzute funcționând în lumea
noastră. Să luăm exemplul sursă – cale în contextul relațiilor umane. În
mariaj, bărbatul este sursa, iar soția lui este calea. În relația mamă - copil,
mama este sursa, iar copilul este calea.
Atunci când luăm principiile modelului divin descrise în primul tabel și le
aplicăm relațiilor descrise în cel de-al doilea tabel, descoperim secretul
mișcării armonioase a corpurilor pământești, în concordanță cu corpurile
divine cerești ale universului - Tatăl si Fiul.
Este important să ne amintim că în exemplele de sursă furnizate în al doilea
tabel, autoritatea lor este, în cele din urmă, Dumnezeu. Nu există nicio
autoritate pe pământ care să fie complet independentă și orice cerințe ale
căilor/ canalelor respective trebuie să fie în armonie cu autoritatea supremă a
lui Dumnezeu. Dacă nu sunt în armonie, nu este doar dreptul, ci și datoria
celui care are rolul de cale, de a apela respectuos la autoritatea superioară.
Să rezumăm aceste principii așa cum le-am menționat:
1. Invizibil și vizibil:
Calea dezvăluie sau reprezintă calea către sursă.
2. Slavă și oglindire: calea mărește sursa.
3. Autoritate și supunere: calea se supune sursei.
4. Sursa protejează calea.
5. Sursa binecuvântează calea.
6. Sursa furnizează căii.
7. Sursa este reprezentată de cale.
Lista noastră începe cu acțiunile căii, deoarece ne conduce la sursă, tot așa
cum Hristos ne conduce la Tatăl. După ce ne-am conectat la sursă, atunci
suntem capabili să descoperim acțiunile și intențiile sale.
Principiile pe care tocmai le-am descris reprezintă miezul Modelului Divin.
Pentru a aprecia cu adevărat frumusețea și simetria acestui model, trebuie să
reflectăm adânc la exemplele furnizate în tabelul doi.
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Soț și Soție

Sămânță și Arbore

Părinte și Copil

Hristos și Biserică

Soare și Lună

24

6. Cursul Vieții

Pentru a completa explicația noastră cu privire la modelul divin, trebuie doar
să ne punem întrebarea: Sursa și calea a ce? Revenim la versetul cheie:
...totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la
care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur
Domn: Isus Hristos, prin care sânt toate lucrurile şi prin El şi
noi. 1 Corinteni 8:6
Răspunsul este simplu: a tuturor lucrurilor. Dar ce este inclus în toate
lucrurile?
Şi mi-a arătat un râu cu apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea
din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului. Apocalipsa
22:1
Mielul din acest verset este o referire la Fiul lui Dumnezeu (Ioan 1:29). Toată
viața vine de la Tatăl și trece prin Fiul. Tatăl este sursa vieții, iar Fiul este calea
către viață. Această viață curge prin Duhul lui Dumnezeu. Spiritul este adesea
denumit în Biblie lumină, apă, vânt și, de asemenea, foc. Prin Duhul lui
Dumnezeu experimentăm toată plinătatea binecuvântărilor Tatălui. Singurul
mod în care putem primi acest Duh este prin calea pregătită - Fiul lui
Dumnezeu.
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Isus le-a zis din nou: ,Pace vouă! Cum M-a trimes pe Mine Tatăl,
aşa vă trimet şi Eu pe voi.’ După aceste vorbe, a suflat peste ei, şi
le-a zis: ,’Luați Duh Sfânt!’. Ioan 20:21-22
În prezent, întreaga lume primește viață pe pământ datorită darului lui Isus
pe cruce. Cei care refuză să accepte de unde vine această viață se vor
deconecta în final de la sursă. Pentru a primi această viață veșnică, trebuie să
recunoaștem alinierea modelului sursă – cale dintre Tatăl și Fiul.
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viață vecinică, şi
această viață este în Fiul Său. (12) Cine are pe Fiul, are viață; cine
n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viață. 1 Ioan 5:11-12
Viața este prima dintre multele binecuvântări care sunt vărsate asupra
noastră.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viața
vecinică. Ioan 3:16
Dragostea lui Dumnezeu față de noi s-a arătat prin faptul că
Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim
prin El. 1 Ioan 4:9
Iubirea își găsește sursa în inima Tatălui și este manifestată prin calea Fiului
Său. Așadar, dragostea este fluxul care curge de la sursă în și prin cale. Fluxul
de iubire poate fi exprimat în diferite feluri în modelul divin.
Sursa - ἐκ →
(Invizibil)
Gând
Gând
Gând

Cale - δια
(Vizibil)

Izvor / Viață - ζωη

Cuvânt
Îmbrățișare
Cadou

Dragoste
Dragoste
Dragoste

Gândurile de iubire care nu sunt niciodată exprimate sau demonstrate nu
sunt cunoscute niciodată, iar dacă nu se cunosc niciodată, nu pot fi primite și
trăite. Cât de importantă este calea Fiului lui Dumnezeu în Modelul Divin
pentru a cunoaște inima Tatălui!
Revenind la exemplul soarelui și lunii descoperim un alt principiu important.
Să considerăm pătrunderea luminii cunoașterii într-o minte întunecată:
privind direct către soare, va provoca orbire, totuși, aceeași lumină solară
primită de la lună va permite luminii să fie primită fără să dăuneze.
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Sursa – ἐκ → Canal - δια
(Invizibil)
(Vizibil)

Curent / Viață - ζωη

Soare

Lună

Lumina

Mamă

Copil

Cunoştinţe

Pe măsură ce lumina fizică ajunge la noi printr-un Model Divin, tot astfel
cunoașterea lumii înconjurătoare vine prin învățare. Pentru ca noi să învățăm,
părinții sau profesorii noștri trebuie să ne instruiască. S-ar putea să alegem să
citim noi înșine, dar trebuie să fim învățați să citim și trebuie să avem
expunere la cărțile scrise de alții pentru a învăța. Cunoașterea și
înțelepciunea trebuie învățate prin fluxul de instrucțiuni. Nu suntem născuți
cu cunoștințe instantanee cu privire la univers și la ceea ce ne înconjoară; ci
învățăm de la un profesor sau un îndrumător. Să enumerăm câteva exemple
asupra cărora putem reflecta.
Sursa - ἐκ →
(Invizibil)

Cale - δια
(Vizibil)

Profesor

Student

Hristos

Biserică

Pastor

Turmă

Guvernator

Cetăţenii

Mamă

Copil

Curent / Viață - ζωη
Viață, dragoste, binecuvântare,
protecție, mâncare, milă, cunoaștere,
afirmare, corectare, ordine
Cunoaștere, afirmare, binecuvântare,
corectare, ordine
Viață, dragoste, har, milă,
binecuvântare, cunoaștere,
corectare, ordine
Dragoste, binecuvântare, cunoaștere,
protecție, corectare, ordine
Cunoaștere, protecție, afirmare,
ordine

Așadar, Modelul Divin este alcătuit din următoarele elemente: sursă, cale și
curent. Prin alinierea corectă a sursei și căii, fluxul va începe să curgă și va
aduce viață, binecuvântare, fertilitate și prosperitate. Dar când aceste
elemente nu sunt aliniate și înțelese corect, atunci gustăm blestemul,
decăderea și, în cele din urmă, moartea.
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7. ‘Dumnezeul Acestei Lumi’ Și Nașterea Forțelor Opuse

Dacă am putea să ne strecurăm în clădirile guvernelor celor mai controlate
democratic națiuni, am găsi anumiți reprezentanți care se reprezintă poziția
guvernului și, în același timp, reprezentanți clasificați drept opoziție. În
fiecare zi, aceste forțe opuse dezbat problemele presante ale națiunii. Fiecare
vorbitor încearcă să convingă despre virtuțile argumentului său. Discuția este
adesea ascuțită și tăioasă cu un nivel ridicat de tensiune. Procesul a fost
conceput pentru rezolvarea discordanțelor și a fost important în filozofia
europeană și indiană încă din antichitate. Cunoscut sub denumirea de
dialectică (din greacă), procesul a fost popularizat de Platon în dialogurile
socratice și este o formă dominantă de gândire în lumea de azi. 12 Deși aceste
forțe sunt vizibil opuse una față de cealaltă, ele sunt de fapt înțelese ca fiind
complementare, iar sinteza care rezultă din conflict este înțeleasă pentru a
produce o calitate superioară a adevărului și a excelenței pentru cei implicați
și pentru cei pe care îi reprezintă.
Dacă considerăm acest principiu dintr-o perspectivă estică, și anume filozofia
chineză Yin și Yang, unde polii opuși precum lumina și întunericul, focul și
apa, bărbații și femeile sunt de fapt complementari și lucrează pentru a crea
armonie și echilibru. 13 Aceste principii au fost popularizate și promovate prin
filmele Star Wars care etalau forțe luminoase și întunecate care sunt în
opoziție, dar, într-un final, aducând echilibru forței.
Cum explicăm această lume aparent a contrariilor; o lume în continuă
tensiune care există în mod evident în interiorul și în jurul nostru? Dacă am
permite să fim ghidați doar de simțuri, există multe dovezi ce susțin o astfel
de viziune. Pentru a cita cuvintele de deschidere din seria Star Wars, am
putea spune: „Cu mult timp în urmă, într-o galaxie îndepărtată, foarte
îndepărtată.”
12
13

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic (Resursă în limba engleză)
https://en.wikipedia.org/wiki/Yin_and_yang (Resursă în limba engleză)
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Dacă ne întoarcem la vechii profeți, descoperim geneza acestui sistem
opozițional.
Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai
fost doborât la pământ, tu biruitorul neamurilor! (13) Tu ziceai în
inima ta: ‘Mă voi Sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai
pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele adunării
dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; (14) mă voi Sui pe vârful
norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt’. (Isaia 14:12-14).
Lucifer a fost creat ființă îngerească frumoasă și a fost primul printre îngeri. El
a fost adus într-un univers care a funcționat conform principiului ἐκ → δια =
ζωη, sursă-cale-viață. Era o armonie perfectă pe măsură ce fiecare ființă
creată se apropia de măreața Sursă a tot ce există prin exemplul minunatului
δια - Fiul Tatălui. Armonia dulce care exista între Tată și Fiul a fost împărtășită
de toți locuitorii universului, atât timp cât au păstrat exemplul Fiului lui
Dumnezeu ca piatră de temelie a propriei lor identități personale. Nu poate
exista decât o singură adevărată Sursă fundamentală (ἐκ →) a tuturor
lucrurilor, acesta este Tatăl. Armonia universului depindea de o recunoaștere
constantă a acestui fapt. “Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn”
(Deuteronom 6:4).
Lucifer a ajuns să creadă că tot ceea ce i s-a dat era al său prin drept divin și
că el însuși este propriul său dumnezeu. Această minciună l-a determinat să
aspire că el însuși era precum Cel Preaînalt - Tatăl. Lucifer nu a căutat să-l
excludă pe Tatăl, ci mai degrabă să se prezinte ca omologul Său, egal de drept
și de fapt. El nu mai dorea să-l privească pe Tatăl prin lentila Fiului lui
Dumnezeu (δια). El a conceput un model complet egalitar pentru univers, în
care toți se pot identifica ca fiind propria lor sursă (ἐκ →). Deci Lucifer a
conceput guvernarea universului conform modelului ilustrat mai jos:
ἐκ →și ἐκ →
(sursa) și (sursa)
Această formulă pe care a propus-o a determinat
încetarea fluxului natural al relației sursă - cale viață. Forțele a două surse absolute (ἐκ →) ar
conduce în mod natural la o tensiune care
necesită o sinteză sau un echilibru pentru a-și
recăpăta identitatea.
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Reprezentat printr-o formulă, am putea
afirma următorul lucru:
ἐκ → ζωη (viață) ← ἐκ
(sursa) ↓ (sursa)
ἐκ (sursa)
Coliziunea celor două forțe sursă (ἐκ →) are ca rezultat o mistică aglutinare
sau sinteză. Identitățile individuale sunt sacrificate prin compromisul
convingerii personale pentru binele comun, iar armonia sau echilibrul sunt
restabilite în mod aparent. Această nouă formulă se remarcă prin eliminarea
principiului căii (δια). Astfel, pentru a menține armonia în univers, trebuie să
existe un conflict și o rezoluție continuă, întrucât fiecare individ găsește o
identitate personală fondată pe faptul de a fi însăși o sursă (ἐκ →). Lucifer a
promis tuturor celor care îl vor asculta:
... dar Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor
deschide ochii, şi veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.
Geneza 3:5
Astfel, a fost planul lui Lucifer de la început de a-L elimina pe Fiul lui
Dumnezeu (δια). 14 Fără Fiul, invită pe toți să facă parte din sursa universală
prin orice metodă filosofică dorită. Fie prin panteism 15, fie prin închinarea la
un zeu al co-egalității și devenind ca acesta, nu contează atâta timp cât
principiul cale (δια) nu există în realitate. Se poate pretinde că se utilizează
principiul cale (δια) atât timp cât este clar că realitatea de bază este cea a
unei surse (ἐκ →).
Acum percepem originea marelui război al universului. Este un război între
două înțelegeri cu privire la relația fundamentală a primelor două ființe
cerești.
Modelul Divin al Scripturii

Modelul dumnezeului acestei lumi

ἐκ → δια = ζωη

1. ἐκ → ζωη ← ἐκ
(sursă) ↓ (sursă)

sursă → cale = viață

2. ἐκ (sursă)

14

“…El dela început a fost ucigaş…” (Ioan 8:44)
Panteismul este orice credință religioasă sau doctrină filozofică care îl identifică pe Dumnezeu
cu universul sau că Dumnezeu este universul.
15
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Modelul dumnezeului acestei lumi a fost moștenit de fondatorii rasei noastre
umane atunci când strămoșii noștri au acceptat minciuna: “Hotărât, că nu
veți muri:… veți fi ca Dumnezeu” (Geneza 3:4-5). S-a întâmplat atunci când am
schimbat poziția armonioasă a lui Fiului (δια) pentru starea de conflict
continuu dintre noi înșine și Dumnezeu, năzuind să devenim propria noastră
sursă. Modul în care rasa umană a tratat pe Fiu (δια) când a venit pe această
lume dovedește că această minciună este adânc infiltrată în viața umanității.
A fost răstignit pe o cruce și omorât. Caracterul bun și blând al Fiului lui
Dumnezeu, supus Tatălui Său în toate lucrurile, nu era în armonie cu mintea
umanității decăzută pe care am moștenit-o. Primii noștri părinți au primit
acest model sfidător direct de la autor, de la Lucifer.
Este interesant de menționat că acest concept de ‘dialectică’ a existat în
filozofia lui Heraclit din Efes (535 - 475 î.e.n.), care a afirmat că totul este întro continuă schimbare, ca urmare a luptei interioare și a opoziției. 16 Scripturile
expun sursa acestei lupte interioare, dezvăluind falsul concept al lui Satana
despre Dumnezeu care distruge identitatea Fiului (δια). Acesta este motivul
pentru care Pavel le-a scris Corintenilor:
Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru
cei ce sânt pe calea pierzării, (4) a căror minte necredincioasă a
orbit-o dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind
lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui
Dumnezeu. 2 Corinteni 4:3-4
Este imposibil să înțelegem Modelul Divin și să găsim o adevărată armonie
atunci când mintea noastră este orbită de dumnezeul acestei lumi. Mințile
noastre trebuie resetate sau renăscute pentru a înțelege corect Modelul
Divin. Cu alte cuvinte, trebuie să ne pocăim de idolatria noastră de idei false.
Acest proces în Biblie este asemănat cu moartea deoarece este o predare și o
respingere completă a tot ceea ce pare logic și rezonabil prin lentila
dumnezeului acestei lumi. Singura modalitate de a reveni la principiul căii
(δια) este să-L rugăm pe El, Fiul lui Dumnezeu, să ne învețe și să ne ajute. Noi
înșine nu putem face acest lucru deoarece mințile noastre sunt așezate în
direcție opusă, sub influența învățăturilor lui Lucifer.
16

https://en.wikipedia.org/wiki/Dialectic#Principles (Resursă în limba engleză)
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Ca o introducere la numeroasele probleme pe care dumnezeul acestui model
lumesc le provoacă, să luăm în considerare însăși percepția adevărului.
În cadrul Modelului Divin „toate lucrurile” izvorăsc de la unica Sursă (ἐκ →),
ceea ce înseamnă că există un adevăr absolut sau o singură sursă pentru
adevăr. În prima etapă a ‘modelului dumnezeului acestei lumi’ sau a
‘modelului creaturii’, există cel puțin două surse de adevăr dacă reproducem
modelul de înălțare a tuturor persoanelor la dumnezeire sau la o sursă (ἐκ
→). Prin urmare, avem mai multe versiuni ale adevărului și acest lucru duce
logic la maxima filosofului danez Soren Kierkegaard (1813 - 1855) conform
căruia ‘subiectivitatea este adevăr și adevărul este subiectivitate’. Acest
model, cu mai multe surse de adevăr, este instabil, fiind construit pe nisip.
Adevărul este eliminat de obiectivitate și este la atitudinea oamenilor să
utilizeze orice tertip pentru a-i convinge pe ceilalți de ‘adevărul’ lor.
Instrumentele de care se folosesc oamenii sunt cele precum: manipularea,
înșelăciunea, și, în cele din urmă, forța fizică pentru a stabili propriul ‘adevăr’,
întrucât nu există un adevăr absolut în ‘modelul dumnezeului acestei lumi’.
Istoria dezvăluie că jucătorii dominanți în acest model au fost cei care erau
capabili să prezinte câteva ‘adevăruri’ diferitelor grupuri, inclusiv atunci când
acestea intră în conflict. Exprimarea mai multor ‘adevăruri’ conflictuale face
inutilă identitatea de bază, provocând disonanță cognitivă care prinde
individul într-o capcană de neputință. O contradicție intensă în cadrul unui
sistem necesită, așadar, creșterea numărului de mediatori ca să
mascheze/aplaneze aceste ‘adevăruri’ pentru a liniști masele; și pentru a ne
da sentimentul că mulți lideri apără doar cauzele care îi vor ajuta să domine.
Persoanele care sunt capabile să convingă pe marea majoritate de
‘adevărurile’ lor, oricât ar fi de contradictorii, pot asigura sprijinul necesar
pentru ca ‘adevărurile’ lor să domine grupul. Procesele politice ale tuturor
națiunilor lumii sunt astfel alimentate de această sucire și mascare a
adevărului, lăsând membrii fiecărei națiuni să se simtă înșelați și frustrați.
Aceste sentimente pot duce în cele din urmă la revoluție și la o repoziționare
a puterii. În timp ce conducerea se schimbă, problemele reapar în cele din
urmă, deoarece se bazează pe același concept de adevăr.
Să ne întoarcem acum la acest conflict interior despre care a vorbit Heraclit
din Efes. Vom vedea cum învățătura lui Lucifer provoacă conflictul în relația
minte-corp, precum și în relația rațiune-emoție.
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8. Sabat Pentru Suflet: Găsirea Liniștei Interioare
Biblia relatează următoarele cu privire la creația omului:
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna
pământului, i-a suflat în nări suflare de viață,
şi omul s-a făcut astfel un suflet viu. Geneza
2:7
Astfel, învățăm că omul este o combinație între trup
și suflare/aer/duh. Așadar, care este relația dintre
aceste două elemente, trup și duh sau trup și
minte? Dacă căutăm pe internet cuvintele cheie:
minte, trup, problemă, vom găsi o literatură foarte stufoasă dedicată să
abordeze acești termeni.
Una din întrebările principale în psihologie (și filozofie) este
legată de problema minte - trup: mintea este parte din trup sau
trupul este parte din minte? Dacă sunt distincte, atunci cum
interacționează? Și care din cele două conduce?17
Să testăm aceste întrebări prin cele două modele pe care le-am mai discutat.
Dumnezeul lumii acesteia

Modelul divin al Scripturii
ἐκ → δια = ζωη

1. ἐκ → ζωη ← ἐκ

(sursă) ↓ (sursă)

Sursa → Cale = Viață

2. ἐκ (sursă)

Identificarea elementelor în Modelul Divin este simplă atunci când aplicăm
caracteristica invizibilă și vizibilă. În mod clar, mintea este invizibilă, iar trupul
este vizibil. Deci, formula noastră în acest caz este:
minte → trup = viață
Dacă aplicăm caracteristicile relevante modelului, vedem că mintea este
capul sau conducătorul corpului. Trupul este calea prin care mintea este
manifestată. Gândurile minții se manifestă prin vocea și acțiunile trupului.
Apostolul Pavel a exprimat această relație minte-trup atunci când a spus

17

traducere în română de pe site-ul: http://www.simplypsychology.org/mindbodydebate.html
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Ci mă port aspru cu trupul meu, şi-l țin în stăpânire, ca nu cumva,
după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1
Corinteni 9:27
Trupul este dependent de minte. Totuși, în acest moment, trebuie să fim
atenți să respectăm toate caracteristicile Modelului Divin. Mintea este
protectoarea trupului prin faptul că mintea încearcă să mănânce echilibrat, să
efectueze exerciții fizice și să se odihnească corespunzător pentru a oferi
beneficii trupului. Acest lucru este în contrast cu noțiunile platonice care au
dus la suprimarea trupului și la creșterea monahismului. 18 Această idee este
unul dintre rezultatele modelului creaturii după cum vom descoperi în
continuare.
În acest model vedem:
1. Minte → Viață ← Trup (dualism)
SAU
2. Minte / trup
(monism) 19
Când mintea și corpul sunt înțelese ca două entități co-sursă, va rezulta un
efort în armonizarea acestor două elemente opuse. Una dintre cele mai
frecvente situații umane care rezultă din acest model de viață este modul de
abordare a problemei foamei. Când corpul semnalează foamea și are un
statut de egalitate cu mintea, atunci cine decide ce și cât trebuie consumat?
Cu alte cuvinte, senzația de foame a organismului este un apel sau o
poruncă? În cadrul Modelului Divin, este transmis ca un apel către minte.
Mintea evaluează dacă cererea va beneficia sau va dăuna trupului și apoi
emite o comandă. Dacă funcțiile trupului sunt supuse minții, atunci când
mintea spune ‘nu’, nu va exista conflict. Însă dacă trupul nu este supus lobului
frontal superior, va avea loc un conflict în minte dacă este nevoie sau nu de
mâncare. Acest conflict se desfășoară pe scară largă la nivel mondial prin
probleme legate de obezitate și de multe boli cauzate de stilul de viață, care
apar deoarece mintea a fost retrogradată pe poziție de clasa a doua în trup.
În cadrul Modelului Divin, armonia minții și a trupului se află în controlul
minții asupra trupului, unde mintea are grijă de trup și îl protejează, iar trupul

18
Monahismul este un stil de viață religioasă în care se renunță la aspirațiile lumești pentru a se
dărui în totalitate lucrării spirituale. Practicile monahismului de obicei implică o disciplină
rigidă prin suferințe trupești pentru a slăbi și suprima poftele trupești.
19
https://en.wikipedia.org/wiki/Mind-body_problem
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hrănește mintea pentru a se exprima și a-și extinde gândirea și voința. Atât
timp cât mintea și trupul sunt modelate după minunata formulă sursă - cale
(ἐκ → δια), acestea vor continua să funcționeze în această ordine și, astfel, va
fi prevenită apariția unui conflict interior, aducând, în final, odihnă. Calitățile
Fiului lui Dumnezeu, minunata cale către unica sursă din univers, este Cel
care asigură liniștea. Isus Hristos ne-a învățat:
Veniți la Mine, toţi cei trudiți şi împovărați, şi Eu vă voi da
odihnă. Matei 11:28
Armonia minții și a trupului are loc atunci când permitem principiului lui
Hristos (δια) să influențeze căile creației noastre. Această armonie are ca
rezultat un Sabat sau o odihnă interioară.
Problema minții și a trupului poate fi extinsă mai departe în relația rațiune emoție. Să aplicăm din nou cele două formule. Indiciul nostru pentru Modelul
Divin este că rațiunea este invizibilă și emoția implică o expresie vizibilă.
Rațiune → Emoție = Viață
Dimpotrivă, în modelul creaturii ‘fii propriul tău dumnezeu’, formula capătă
următoarea formă:
1. Rațiune → Viață ← Emoție
↓
2. Dominanța rațiunii ‘raționalism’ 20
SAU
2. Dominația emoției ‘Lasă-ți sentimentele să te ghideze’.
Dacă faceți orice nivel de studiu privind rațiunea și emoția,
veți găsi multe sfaturi despre cum să le armonizați.
Percepând rațiunea și emoția ca două surse privite ca
principii opuse, se creează un război intern pentru dominare.
Platon le-a exprimat ca pe un cal alb și un cal negru care ne
trage carul prin viață. Pentru Platon, rațiunea era calul alb, în
timp ce emoția era calul negru, sugerând astfel natura opozițională a relației.

20

https://en.wikipedia.org/wiki/Chariot_Allegory
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Opoziția albă și neagră a făcut un pas mai departe în est prin principiul Yin și
Yang în care inima albului este neagră și inima negrului este albă. Încă o dată
putem găsi o expresie parțială a acestui lucru în seria de filme Star Wars unde
inima eticii Jedi a fost exprimată printr-o disciplină calmă, calculată, ghidată
de sentimentele unuia

Sursă

S-ar putea răspunde că în centrul emoției este
rațiunea, dar aceasta închide apoi un cerc complet
dialectic care îl conduce recursiv la o existență
mistică, care nu poate fi înțeleasă. Cei „iluminați”
vă spun că daca se pun intrebari este să vă
dezvăluiți starea sufletească novice; pur și simplu
trebuie să-ți lași inima să îmbrățișeze ceea ce
mintea ta nu poate accepta. „Este un mister;
acceptă-l.

Canal

Toată această confuzie, conflict și război poate fi
pusă la odihnă prin acceptarea modelului divin și a
relației dintre autoritate si supunere și a rațiunii și
emoției, atunci când emoția acționează ca marirea
și strălucirea gloriei minții. Fiul născut ne invită să
mâncăm marea Pâine δια a Vietii pentru a restabili adevărata armonie și a
aduce odihnă in mințile și corpurile noastre.
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9. Calea Îngustă Către Modelul Divin
Ați văzut vreodată pe cineva sărind de pe o
stâncă înaltă sau clădire? Săriturile de tip base
jumping reprezintă un sport extrem în care sari
dintr-un loc foarte înalt și periculos și apoi
deschizi o parașută înainte să ajungi la sol. Am
vizionat o serie de videoclipuri pe internet care
înregistrează această experiență. Jumperii spun
despre bariera fricii pe care trebuie să o
depășești pentru a efectua o săritură. A face
trecerea de la ‘modelul dumnezeului acestei
lumi’ la Modelul Divin este similar cu acest
proces. Dacă prezentăm formula Modelului
Divin în contextul muntelui sfânt al lui
Dumnezeu, unde se află Tatăl, în vârf de munte, vedem următoarele:

ἐκ
↓
δια

Sursă
Canal

Biblia ne spune următoarele despre Tatăl:
Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt, a cărui locuinţă este vecinică şi
al cărui Nume este sfânt. ,Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie’… Isaia 57:15
Tatăl locuiește în vârful muntelui și accesul către El se face prin Fiul Său. Fiul
lui Dumnezeu ocupă o poziție de smerenie și ascultare de Tatăl Său. Fiul a
moștenit tot ce are Tatăl Său, dar El rămâne supus și sub autoritatea Tatălui.
Lucifer, care a devenit Satana după ce a căzut în păcat, a dorit să se înalțe
până la nori și să devină precum Cel Preaînalt.
Tu ziceai în inima ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de
domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi ședea pe muntele
adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei; (14) mă voi sui
pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt. Isaia 14:13-14
Acest proces de auto exaltare se poate prezenta astfel:
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Sursă ↔ Sursă

Căutând a se înălța sine pentru a fi egal cu Dumnezeu și a sta în templul lui
Dumnezeu, pretinzând a fi Dumnezeu, este un țel extraordinar de înalt.
Acesta este un loc care nu ne aparține și, prin urmare, ne plasează la
marginea unei stânci foarte înalte. Pentru a reveni la adevărata noastră
poziție (la baza muntelui), în supunere față de Sursa universului, este necesar
să ne aruncăm din această poziție de sus (din vârful muntelui) unde ne-am
urcat fără să merităm. Dacă am face acest salt periculos noi înșine, am muri și
am fi pierduți pentru totdeauna. A existat o singură ființă în univers care
putea să facă acest salt și să deschidă o cale prin care să ne întoarcem la locul
nostru potrivit în Modelul Divin. Fiului lui Dumnezeu I-a fost dat să fie egal cu
Tatăl Său. El are dreptul să stea în vârful muntelui împreună cu Tatăl Său. Dar,
din milă pentru starea noastră decăzută, Hristos a făcut această săritură
uimitoare, pentru ca El să ne readucă în relația adevărată cu Tatăl.
Să aveți în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: (6) El,
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru
de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, (8) ci S-a dezbrăcat pe
sine însuși şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea
oamenilor. (8) La înfățișare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi Sa făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. Filipeni
2:5-8
În marea săritură de pe munte, Fiul lui Dumnezeu ne-a deschis o cale să ne
întoarcem la Modelul Divin și să învățăm principiile Sale. Provocarea noastră
era că nu aveam parașută, iar saltul nostru ar fi dus la moarte sigură. Din
vârful muntelui nu se poate vedea că, în timp ce sărim, Hristos este capabil să
ne prindă în alunecarea noastră în jos, El primește impactul căderii în locul
nostru prin faptul că a murit o singură dată, și pentru totdeauna.
Cu toate acestea, doresc să sară doar cei care își dau seama că este
batjocoritor să caute să se plaseze pe aceeași poziție cu Însuși Dumnezeu. În
starea noastră firească, nu sesizăm nicio problemă în dorința de a fi ca Cel
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Prea Înalt, pentru că dumnezeul acestei lumi ne orbește cu această blasfemie
cumplită. Legea lui Dumnezeu fulgeră din munte:
Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine. Exod 20:3
Când vedem fulgerul, auzim tunetul și simțim cum se agită muntele, am fost
creați să simțim pericolul poziției noastre. Simțim nevoia să sărim, dar ne
temem că vom muri și astfel rămânem înghețați așezat în mod precar pe
munte. Cert este că singurul motiv pentru care putem fi încă în viață este
datorită rugăciunii Fiului, în timp ce atârna pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu
ce fac!”
A păși pe munte ar trebui să însemne moarte instantanee, deoarece atunci
când căutăm să ne înălțăm ar trebui să cădem imediat în moarte. Cu toate
acestea, Hristos pledează în numele nostru cu Tatăl pentru a ne acorda timp
ca să vedem acest mare păcat al nostru. Doar atunci când vedem ne putem
lăsa îndemnați, prin Legea lui Dumnezeu, să fugim în brațele Sale. Doar astfel
permitem să fim răstigniți împreună cu El și să ne naștem din nou în viața δια.
Exact ca primii noștri părinți, stând în mod submersiv la baza muntelui și
așteptând să urcăm când sunt chemați, purtând veșmintele oferite de Fiul lui
Dumnezeu.
Locul pentru sărit de pe munte se numește în Scriptură poarta cea strâmtă.
Este un loc foarte îngust, unde putem simți îmbrățișarea Mântuitorului și să
sărim cu El.
Intraţi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea
care duce la pierzare, şi mulţi sânt cei ce intră pe ea. Matei 7:13
Poarta strâmtă este greu de găsit și de accesat pentru marea majoritate a
oamenilor. Mai întâi este greu de găsit pentru că nu simțim în mod natural
nevoia de a intra. După ce am găsit poarta, intrarea strâmtă ne cere să lăsăm
în urmă totul din viața noastră pentru a încăpea prin ea. Trebuie să fim gata
să trecem precum cămila trece prin urechile acului. Urechile acului sunt o
deschidere foarte scurtă și îngustă în zidul cetății din Ierusalim. Când porțile
principale erau închise, acesta era singurul loc în care se putea intra.
Negustorii trebuiau să descarce toate comorile de pe cămilă și să facă cămila
să îngenuncheze și să treacă prin gaura din perete. Acesta este motivul
pentru care este greu pentru un om bogat (mândru de sine și dependent de
lucrurile de care depinde demnitatea sa) să intre pe poarta îngustă (Matei
19:24).
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Când Legea răsuna din munte printr-un avertisment plin de iubire, minciuna
intoxicantă că suntem propria noastră sursă (ἐκ) îi determină pe mulți să
batjocorească astfel de avertismente ca fiind fictive pentru a înspăimânta și a
controla haosul. Alții învață că Legea nu mai este importantă, că a fost
împlinită și răstignită la cruce. Se mai spune că saltul umilitor al lui Hristos la
moarte a fost suficient; nu este nevoie să sărim cu El. Nu este nevoie să ne
smerim și să ne pocăim într-o asemenea manieră sfâșietoare. Prin astfel de
invenții, poarta strâmtă este acoperită și ascunsă lumii, astfel încât rămânem
cocoțați pe munte și dezbrăcați de veșmintele Fiului lui Dumnezeu (δια).
Cei găsiți fără aceste veșminte, în vârful muntelui în momentul nunții Fiului lui
Dumnezeu cu Biserica Sa, vor trebui să sară singuri. Iarăși și iarăși, Fiul lui
Dumnezeu a chemat oile pierdute pe munte alergând după ele pentru a le
aduna în Turma Sa, dar ei nu au auzit. În schimb cei mulți au strigat: „Nu vrem
ca omul acesta să împărățească peste noi” (Luca 19:14). Așa că vor sări
singuri fără mijlocitor, și se va dovedi acest salt complet inutil.
Să stai pe stâncă privind în jos mii de metri poate părea
foarte înfricoșător. Este clar că trebuie să murim, dar
Isus ne-a spus:
Cine își iubește viața, o va pierde; şi cine își
urăște viața în lumea aceasta, o va păstra pentru
viața vecinică. Ioan 12:25
Dorești bucuria și prosperitatea pe care Modelul Divin
le poate oferi? Dorești să găsești cheia care
restabilește, armonizează și aliniază toate relațiile care
te preocupă? Lasă Legea lui Dumnezeu să răsune în
inima ta, deschide ochii și vezi ticăloșia ta de a crede că
ești propria ta sursă ἐκ →. Dacă nu poți vedea, roagă-te
ca ochii să vadă și să descopere durerea relațiilor
distruse și conflictele interne. Roagă-te să vezi faptul că
virusul modelat de creatură îți răpește mintea și trupul. Intră pe poarta cea
strâmtă și leapădă lucrurile de care te agăți și care te definesc în prezent. Vezi
în Hristos ca fiind Cel care nu te va părăsi nici nu te va uita în coborârea ta în
valea smereniei. Isus conturează calea fericirilor. Te invit să studiezi cu
atenție și să îmbrățișezi fiecare binecuvântare de mai jos.
(3) Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!
(4) Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați!
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(5) Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul!
(6) Ferice de cei flămânzi şi însetați după neprihănire, căci ei vor
fi săturați!
(7) Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!
(8) Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
(9) Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui
Dumnezeu!
(10) Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este
Împărăția Cerurilor!
(11) Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor
ocărî, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi
neadevărate împotriva voastră.
(12) Bucurați-vă şi veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este
mare în ceruri; căci tot aşa au prigonit pe proorocii, cari au fost
înainte de voi. Matei 5:3-12
Isus spune:
Veniți la Mine, toţi cei trudiți şi împovărați, şi Eu vă voi da
odihnă. Matei 11:28
Posibil să ai nevoie de câteva zile să îți cercetezi inima. Posibil să te fi gândit
chiar tu însăți să mergi pe Calea lui Isus, dar trebuie să știi că în conflictul tău
cu tine nu ai câștigat prea multe. Iată că acum este ziua mântuirii. Hristos este
gata să te prindă de mână și să te aducă în siguranță în valea smereniei. Te
invit să faci un salt în credință, nu un salt al ignoranței, ci un salt ca răspuns la
cunoștința deplină a modului greșit în care cu toții am trăit. Îți promit că nu
vei regreta această decizie. Isus te îndeamnă astăzi:
Tot ce-Mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; şi pe cel ce vine la Mine,
nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37
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10. Următorul Pas
În această broșură au fost prezentate câteva dintre principiile fundamentale ale
Modelului Divin. Acum există o lume întreagă de descoperit care te așteaptă să
cercetezi modul în care alinierea sursei și căii în toate domeniile din viața ta
poate fi găsită în Tatăl și în Fiul. Acesta este începutul unei serii de broșuri care
prezintă aspecte ale acestui tipar divin. În călătoria noastră vrem să explorăm
Modelul Divin al iubirii, Modelul Divin al căsătoriei, Modelul Divin al dreptului,
Modelul Divin al închinării și Modelul Divin al finanțelor. Îți mulțumesc pentru
timpul petrecut în călătoria de până acum și mă rog că a fost o binecuvântare
pentru tine. Fie ca aceste cuvinte ale Tatălui nostru să îți vorbească:
Fiule, dacă vei primi cuvintele mele, dacă vei păstra cu tine
învățăturile mele, (2) dacă vei lua aminte la înțelepciune, şi dacă-ţi
vei pleca inima la pricepere; (3) dacă vei cere înțelepciune, şi dacă te
vei ruga pentru pricepere, (4) dacă o vei căuta ca argintul, şi vei
umbla după ea ca după o comoară, (5) atunci vei înțelege frica de
Domnul, şi vei găsi cunoștința lui Dumnezeu. (6) Căci Domnul dă
înțelepciune; din gura Lui iese cunoștință şi pricepere. (7) El dă
izbândă celor fără prihană, dă un scut celor ce umblă în nevinovăție.
(8) Ocrotește cărările neprihănirii, şi păzește calea credincioșilor Lui.
Proverbe 2:1-8
Totuși pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la
care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn:
Isus Hristos, prin care sânt toate lucrurile şi prin El şi noi. 1
Corinteni 8:6
Isus i-a zis: ‚Eu sânt calea, adevărul şi viața. Nimeni nu vine la Tatăl
decât prin Mine.’ Ioan 14:6
Isus le-a mai zis: ‚Adevărat, adevărat, vă spun că Eu sânt ușa oilor.
(8)Toţi cei ce au venit înainte de Mine, sânt hoți şi tâlhari; dar oile nau ascultat de ei. (9) Eu sânt Ușa. Dacă intră cineva prin Mine, va fi
mântuit; va intra şi va ieși, şi va găsi pășune’. (Ioan 10:7-9).
Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o
pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie; (24) dar pentru cei
chemați, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înțelepciunea lui
Dumnezeu. 1 Corinteni 1:23-24
…pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, şi să
capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui
Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, (3) în care sânt ascunse toate
comorile înţelepciunii şi ale științei. Coloseni 2:2-3
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Alte cărți disponibile pe pagina de internet
fatheroflove.info
Agape
Aruncați o privire profundă asupra dovezilor din Biblie cum
că Dumnezeul Vechiului Testament este același cu Cel pe
care Isus L-a reprezentat în Noul Testament. Cartea este o
examinare detaliată și sistematică a unor întâmplări din
Biblie care nu au fost luate în considerare anterior. Cele
aproximativ 300 de pagini reprezintă o lectură serioasă
pentru cei care caută, cu adevărat, răspunsuri. Agape este
o continuare a studiului reliefat în prezenta broșură.

Războaiele identității
Este o călătorie a descoperirii de sine și o invitație de a afla
care este adevărata noastră valoare într-un context pur
relațional. Această carte dezvăluie principiile care vă vor
ajuta să vă debarasați de gândirea performantă a acestei
lumi și să găsiți libertate în relațiile voastre cele mai
importante.

Dragoste originală
Căsătoria ca instituție este în pericol. De ce atât de mulți
oameni au o experiență neplăcută în ceea ce privește
căsătoria și relațiile în general? Dragostea originală privește
la relația inițială descrisă în Biblie pentru a înțelege ce
lucruri am putea învăța așa încât propriile noastre relații să
fie îmbunătățite și îmbogățite. Paginile acestei broșuri
abundă cu principii esențiale pentru o căsătorie vibrantă.
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Modelul
Divin
al Vieții
Modele universale de viață sunt peste tot în
jurul nostru. Ele se desprind din Modelul
Divin original care coboară de la Tatăl, prin
Fiul, și care se găsește la nivelul tuturor
aspectelor vieții.
Soare și lună, sămânță și plantă, părinte și
copil, rege și țară, Vechiul Testament - Noul
Testament, modelul sursei și căii este cheia.

În contrast, un model subversiv, conflictual,
și-a făcut drum în viața bărbaților și a
femeilor și în inimile și mințile conducătorilor
și liderilor. Toți trebuie să își aleagă un
modelul de urmat, fie pe cel dătător de viață,
fie pe cel care duce la moarte. Scripturile
sacre ne încurajează să alegem viața.

