Capitolul 4
Mulţimile în căutarea lui Isus
În Orientul Mijlociu trăiesc două sute de milioane de oameni. Imaginaţi-vă aceste mase
de oameni agăţându-se de poalele hainelor lui Isus! Într-o viziune a unui arab care locuieşte
lângă Muntele Templului (Haram Al Sharif ) în Ierusalim, Isus era descris ca „Mare Preot
însemnat, care a străbătut cerurile“ (Evrei 4:14) şi care mijloceşte pentru „grămezi-grămezi în
valea judecăţii“ (Ioel 3:14) Interesant este faptul că această viziune i-a fost dată unui musulman
care a devenit un creştin născut din nou pentru Domnul Isus.
„L-am văzut pe Isus îmbrăcat ca Mare Preot în templu şi părul Său era alb ca zăpada, iar
ochii Îi străluceau ca focul.” Viziunea acestui fost musulman este similară descrierii pe care o
face Ioan referitor la înfăţişarea fizică a lui Isus, în primul capitol din cartea Apocalipsei.
Duhul Sfânt revarsă descoperiri spirituale deosebite în Orientul Apropiat, prin vise şi
vedenii, ca împlinire a prorociei din Ioel 2:28: „...bătrânii voştri vor visa visuri, şi tinerii voştri
vor avea vedenii.“
„Am văzut şi rănile din mâinile Lui, spuse arabul din Ierusalim, iar slava care strălucea
de pe chipul Său lumina cerul ca fulgerul.”
Mulţi dintre cei care locuiesc în această zonă de pe glob, şi care se află în „valea
judecăţii”, Îl caută prin credinţă pe Isus în intimitatea inimii lor. Mulţi îmi spun personal, pe
furiş, ori pe Internet, că ei cred deja în Isus şi ar putea mărturisi liber acest lucru, dacă nu s-ar
teme de respingerea şi represaliile familiei şi ale semenilor lor. Dar va veni ziua când pe buzele
multor oameni din Orientul Apropiat se va afla Numele lui Isus, deoarece ei nu vor mai tăcea, ci
vor înţelege că sunt parte a mişcării Duhului Sfânt de la sfârşitul veacurilor!
Atât evreii, cât şi arabii cunosc tot mai mult descoperirea Duhului Sfânt, şi datorită
multelor noastre conferinţe profetice din Ţara Sfântă, cu ocazia cărora noi am cerut revărsarea
duhului de îndurare şi de rugăciune, aşa cum a fost profeţit în Zaharia: „Atunci voi turna peste
casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor
întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe
singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.“ (Zaharia
12:10)
O nouă trezire în cetatea Ierusalimului
Încă din ziua Rusaliilor, rugăciunea a precedat orice trezire. După mai bine de un
deceniu de intensă rugăciune de mijlocire corporativă, condusă de Duhul Sfânt pentru eliberarea
captivilor din Orientul Mijlociu, începem să vedem răspunsuri tot mai clare. Atunci când ne
rugăm împreună, omul cel tare este legat (Marcu 3:7). Dumnezeul acestui veac i-a orbit pe cei
legaţi ca să nu vadă lumina glorioasă a Evangheliei (2 Corinteni 4:4). Însă Satan începe să
piardă teren atunci când noi îi eliberăm pe cei legaţi, şi pronunţăm judecăţile scrise împotriva
lui, în Cuvântul lui Dumnezeu (Psalmul 149). Duhul Sfânt continuă să reverse un duh de
descoperire în timpul închinării şi al laudelor noastre (Ioel 2:28).

Cunoaştem personal mulţi credincioşi din Ierusalim care afirmă că au ajuns la o
cunoaştere mântuitoare prin intermediul viselor şi al vedeniilor. Aceşti credincioşi, dintre care
mulţi sunt foşti drogaţi, se roagă regulat împreună. De asemenea, ei sponsorizează evenimente
evanghelistice. Continuăm să ne rugăm ca Dumnezeu să ridice o lucrare puternică, şi mai ales
să ridice pastori cu o inimă de păstor pe tărâmurile biblice. Unul dintre cei mai puternici lideri
este traducătorul nostru de la întâlnirile evanghelistice pe care le ţinem în oraşul vechi, la
„Fântâna”.
Zaharia crede în această trezire. Într-o zi, el a vizitat Biserica Sfântului Mormânt din
Ierusalimul vechi. Şi-a pus mâna pe mormântul gol şi s-a rugat Domnului: „Vreau şi eu aceeaşi
putere ca cea cu care ai cutremurat Tu pământul când ai înviat!” Zaharia şi-a aruncat pastilele şi
haşişul. Încercând să reziste dorinţei de a se droga, a venit la o conferinţă de rugăciune, însă nu
se putea concentra asupra mesajelor. S-a hotărât să se ducă la culcare cu Biblia în mână, a citit
din psalmi şi apoi a adormit. A visat că era într-o închisoare adâncă, care avea o ferestruică de
mărimea gurii sale. Şi-a pus buzele în dreptul deschizăturii şi a început să strige cu disperare
Numele lui Isus. Umbra lui Isus era suficient de tare pentru a sparge închizătorile închisorii. La
deschiderea uşii, Zaharia a văzut slava lui Dumnezeu mai strălucitoare decât orice lumină
imaginabilă. Isus i-a dat un inel de aur. Zaharia s-a trezit şi s-a simţit imediat eliberat. După ani
de zile şi încercări nenumărate, el a progresat în umblarea cu Domnul.
Mi-au povestit şi Ibrihim, şi fratele lui, Maron, revelaţiile pe care le-au avut, în timp ce
beam împreună un ceai într-un restaurant micuţ al unui pastor arab. Exact în noaptea anterioară,
fratele lui Ibrihim a visat că un prieten mort a transmis un mesaj din iad. Aşa că, acum era
cuprins de o dorinţă arzătoare de a-i elibera pe alţii din ororile iadului.
Ibrihim şi-a amintit viziunea pe care o avusese el însuşi. Isus stătea deasupra chivotului
de la Domul Stâncii, la Muntele Templului (Haram Al Sharif) prezentat pe coperta acestei cărţi.
Isus bătea la uşa fiecărei moschei, a fiecărei sinagogi, şi a fiecărei case din Ierusalim! Ibrihim a
spus: „Dumnezeu vizitează iarăşi oraşul: orice casă, orice persoană şi orice colţ va auzi
Evanghelia lui Isus Hristos – evrei, musulmani, armeni sau orice alt popor. Este vremea
vizitării. E o foame şi o sete pe care nu le-am mai întâlnit vreodată.”
Evanghelistul Dahood este un luptător în rugăciune. Dahood, un fost musulman, era la
început fluctuant în privinţa dedicării sale faţă de Hristos. Mintea îi era înceţoşată şi tulburată de
duhuri religioase. Dar Isus a început să i Se descopere prin vise, vedenii şi studiu biblic. Azi,
Dahood este o torţă arzândă pentru Isus. Viaţa îi este în primejdie. În trecut a fost bătut,
dezbrăcat şi torturat de fanaticii care i-au cerut să nu mai predice. Dahood le-a răspuns, cu ochii
strălucind ca ai unui înger: „Lăudat fie Isus! Îmi puteţi ucide trupul, dar nu-mi puteţi ucide
sufletul !”
Rabinul Yeshua (Isus, în evreieşte), conduce o sinagogă în oraşul vechi. El este foarte
deschis, ca mulţi evrei în faza actuală de dinaintea trezirii. Cu ocazia unei întâlniri pe care am
avut-o, rabinul Yeshua şi-a mărturisit fascinaţia pentru Marele Rabin Yeshua. Mulţi evrei din
lume au viziuni cu Isus, şi spre marea lor surpriză, descoperă că El este evreu, Fiul lui David !
Mulţi vor fi răpiţi din Israel
Matthew Schwartz, un lider mesianic evreu, a condus un grup de turişti în Israel, pentru
că era copleşit de povara rugăciunii. La o conferinţă, ne-a povestit o experienţă interesantă care
a avut loc în timp ce acest grup se afla la Tel Aviv.

Matthew şi grupul său mergeau în paradă pe străzile oraşului. Cântau imnuri şi îi
încurajau pe oameni. În timp ce treceau pe lângă un magazin, Moshe, proprietarul evreu al
magazinului, în vârstă de 72 de ani, a ieşit să le vorbească. El le-a făcut o istorisire uluitoare.
„Eu şi soţia mea ne-am mutat în Israel cu ani în urmă, pentru că voiam să fim aici când
va veni Mesia .Aşteptăm venirea Lui. De trei luni încoace am un vis care mă tulbură peste
măsură, pentru că se tot repetă. Am fost la mai mulţi rabini; am vorbit cu vreo trei sau patru, dar
nici unul nu-mi poate interpreta visul. Mă puteţi ajuta? Mi-l puteţi explica, spunându-mi ce
înseamnă?”
Pastorul Lane, care făcea parte din grup, i-a răspuns: „Nu ştiu dacă pot, dar povestiţi-ne
visul.” L-a chemat înăuntru pe fratele Matthew şi pe încă vreo cinci sau şase ca să asculte
povestirea bătrânului.
„Visez mereu că sunt trezit din somn în miezul nopţii în patul meu. Visez că sună
trâmbiţele şi eu alerg la uşa din faţă şi privesc în afară. Văd sute de oameni din Israel ridicânduse printre nori, îmbrăcaţi în alb, în timp ce cerurile se deschid şi îngerul Gabriel stă în picioare
suflând din trâmbiţă. Şi un călăreţ pe un cal alb este urmat de mari armate. Omul de pe cal este
„Cuceritorul”. Am avut acest vis de vreo douăzeci de ori în ultimele nouăzeci de zile. I-am spus
soţiei mele: „Văd un bărbat pe un cal alb.”
Nu citise niciodată Noul Testament. Însă îl cunoştea, şi ştia că sunt doi arhangheli. Ştia
că unul dintre ei este Îngerul Gabriel. Mi-a spus că nimeni nu îl înţelege. A povestit visul soţiei,
rabinilor şi oamenilor din magazin, dar nimeni nu îl putea interpreta. Fratele Lane, Matthew şi
ceilalţi, au deschis Noul Testament şi i-au citit din 1 Tesaloniceni, capitolul 4:
„Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămâne
până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi. Căci însuşi Domnul, cu un
strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei,
în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.“ (1
Tesaloniceni 4:15-17)
Auzind aceste versete, omul a strigat uimit: „Dar acesta este visul meu!” Când i-au
explicat că Mesia aşteptat de el, era Cuceritorul, Yeshua, a început să plângă. L-au întrebat dacă
vrea să Îl primească pe Isus Cristos în viaţa lui şi el a răspund că da. Şi a fost născut din nou
chiar acolo, pe stradă. Apoi s-au rugat pentru el şi a fost botezat cu Duhul Sfânt chiar pe strada
Diezengoff din Tel Aviv!
O mare intervenţie a lui Dumnezeu la Ierihon
Una dintre lucrările reprezentative ale lui Dumnezeu, pe care o pot verifica, este cea a
pastorului Terry MacIntosh şi a voluntarilor de la Casa de Rugăciune a lui Isus din Ierihon.
Evenimentele spirituale care continuă să apară prin mijlocirea acestui îndrăzneţ centru de
rugăciune, par a fi un alt capitol din Faptele Apostolilor. Cu câteva ocazii am avut privilegiul de
a predica aici, şi acesta este grupul care a susţinut „marşul de şapte zile al Ierihonului”, pe care
l-a organizat lucrarea noastră, crezându-L pe Dumnezeu pentru eliberarea tuturor captivilor din
Orientul Mijlociu.
După marşul nostru de şapte zile, prin care doream să se împlinească promisiunea
biblică ce spunea că zidurile (spirituale) ale oraşului vor cădea, mi s-a deschis o uşă ca să predic
cu o staţie de amplificare în piaţa oraşului Ierihon. Pastorul Terry este cel care a organizat

această întâlnire îndrăzneaţă. Chiar dacă teroriştii Hamas ne strigau prin portavoce să tăcem,
poliţia palestiniană nu le permitea accesul, protejându-ne echipa prin forţă armată. După
eveniment, 144 de oameni au primit copii ale filmului Isus.
Casa de rugăciune a lui Isus ne-a mai ajutat în organizarea unui alt eveniment
evanghelistic, într-un cort mare de beduin în oraşul Ierihon.. Păstorul Terry a organizat pentru
prima dată în Ierihon un Marş pentru Isus. El vorbeşte despre mulţimea de vise şi vedenii
printre credincioşi, şi printre toţi cei prezenţi care au venit la Casa de Rugăciune a lui Isus. Un
articol recent era intitulat:
„Isus apare în Ierihon”
„Unul dintre tinerii noştri prieteni a crezut în Isus şi a împlinit toate manifestările
externe, ca dovadă a credinţei sale. Cu toate acestea, în ultima vreme el a fost copleşit de
influenţele negative din jur. Tatăl său îi cere să citească Coranul in fiecare zi şi să participe în
mod regulat la anumite întâlniri. Pe deasupra, a intrat în relaţie cu nişte oameni periculoşi care
şi-au exprimat anumite aşteptări. Prin aceste spălări ale creierului, el a ajuns la punctul de a se
îndoi de mântuirea sa, şi a început să se întrebe dacă tot ce se spunea despre Isus este adevărat.
Ba mai mult, cu câteva zile în urmă a avut un accident.
Mai târziu, neînţelegând ce se întâmplă, şi perplex, prietenul nostru s-a urcat pe acoperiş
hotărându-se să doarmă acolo. A început să se roage cu sinceritate, întrebându-L pe Dumnezeu
cine este El, şi care este adevărul real. În acel moment i-a apărut o lumină înainte, şi a auzit o
voce răzbătând din ea: „Urmează-Mă”.
Apoi lumina a dispărut din vedere. Această întâlnire a avut loc repede, dar a fost
suficient ca să-l convingă că Isus este Calea. El spune că nu dormea, că a fost o experienţă în
starea de trezire. Nu ştia ce să facă, aşa că a petrecut mai mult timp în rugăciune cu Dumnezeu.
Astăzi ştie că Isus este Cel care a venit la el. Isus este viu! El este foarte încurajat, după
cum e şi normal.
O altă mărturie a venit de la o femeie palestiniană, care pretinde că Isus a vizitat-o întrun vis. Era îmbrăcat în haine argintii şi întreaga imagine avea aceeaşi culoare. În visul ei, El
purta o cruce.
Isus a dispărut dar, dintr-o dată se făcea că ea era îmbrăcată în exact aceleaşi haine ca şi
Isus! Am putut să o ajutăm să înţeleagă că, de vreme ce s-a îmbrăcat în Hristos prin credinţă, ea
devine tot mai mult ca şi El. Această viziune îi aduce şi ei o mare încurajare în inimă.
Karen Dunham este o altă femeie îndrăzneaţă a lui Dumnezeu, care s-a mutat la Ierihon.
Într-un interviu pe care i l-am luat recent, în cadrul emisiuni Întâmplări Uimitoare, ea a spus:
„Noi culegem recolta muncii pe care aţi depus-o voi la Ierihon. Unul sădeşte, altul udă, dar
Dumnezeu dă creşterea! Ea are un program de ajutor alimentar pentru cei săraci, şi mulţi foşti
musulmani au avut viziuni în biserica în care slujeşte. Un credincios pe nume Mohammed
povestea o viziune interesantă pe care a avut-o: „L-am văzut pe Isus stând la masă şi tăind cu
foarfeca cuvinte arabe dintr-un ziar. Când a deschis ziarul, făcuse o tăietură de forma crucii, iar
cuvintele aduceau avertizări despre iad.
În Ierihon are loc actualmente o adevărată trezire prin vise şi vedenii.

Vorbirea întunecată a lui Dumnezeu
Poate că cititorul se va întreba de ce Dumnezeu alege să vorbească în moduri
enigmatice.
„Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi.“ (Psalmi
78:2) Acest verset descrie vorbirea întunecată a lui Dumnezeu – pildele şi imaginile pe care le
foloseşte deseori, atunci când comunică cu noi. (Vechiul proverb „O imagine valorează o mie
de cuvinte” este foarte reprezentativ pentru a caracteriza modul economic în care Dumnezeu ne
vorbeşte adesea.)
Cuvântul ebraic din Biblie, pe care l-am tradus prin „vorbire întunecată”, sau „proverb
neînţeles” este chidah, care literal înseamnă nod. Şi aceasta pentru că noi trebuie deseori să
descâlcim ceea ce ne spune Dumnezeu. Însă este suficient un singur cuvânt de-al lui Dumnezeu
ca să rezulte o binecuvântare care schimbă viaţa, aşa cum am văzut în vieţile celor din această
carte.
Oricât de scurtă ar fi manifestarea lui Dumnezeu, ea va rezulta într-o relaţie de durată şi
va oferi instantaneu o călăuzire proaspătă.
Deseori, Dumnezeu mi-a vorbit prin porunci clare şi foarte simple. Alteori, L-am văzut
în viziune conducându-mă undeva, apoi privind în spate ca să vadă dacă Îl urmez. Sau Îl
auzeam în vis spunându-mi: „Du-te!” acolo unde mă trimitea. Este o călăuzire foarte clară. Însă
există alte vise, viziuni şi mesaje ale lui Dumnezeu, al căror înţeles este mult mai complicat.
Uneori, Dumnezeu ne arată titlurile mari, dar textul propriu-zis trebuie descifrat în
activităţile mărunte, de zi cu zi. Dacă am fi mereu siguri că Îl auzim pe Dumnezeu cu cea mai
mare acurateţe, tendinţa noastră naturală ar fi să devenim plini de mândrie. Acesta este motivul
pentru care Dumnezeu foloseşte în vise şi viziuni vorbirea întunecată, cu scopul de a ne smeri şi
de a ne determina să Îl căutăm pe El pentru clarificare. El caută mereu în noi un răspuns al
credinţei. Mi se par adevărate cuvintele liderului creştin care spunea: „Nimeni nu va absolvi
şcoala ascultării sau şcoala călăuzirii spirituale cu mândria intactă!”
În Marcu 4:33-34 ni se spune: „Isus le vestea Cuvântul prin multe pilde de felul acesta,
după cum erau ei în stare să-L priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă; dar, când era singur la
o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.“ Se pare că Dumnezeu Îşi variază din când în
când modurile de comunicare, pentru a ne menţine atenţi din punct de vedere spiritual. Şi este
un lucru sigur că vorbirea întunecată dezvoltă în vieţile noastre o dependenţă zilnică de
Domnul.
Vorbirea întunecată este modul indirect în care ne vorbeşte Dumnezeu. Putem
presupune uneori că Dumnezeu a spus un anumit lucru, pentru a descoperi ulterior că El a
intenţionat ceva cu totul diferit. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este capricios. El doreşte
doar să ne străduim să descifrăm mesajul, să ne rugăm şi să căutăm din tot sufletul Faţa Lui.
Scriptura spune: „Căci cunoaştem în parte, şi prorocim în parte; dar când va veni ce este
desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un
copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum,
vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în
parte; dar atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.“ (1 Corinteni
13:9-12). Expresia „în chip întunecos” înseamnă „în mod enigmatic”. Şi în Numeri 12:8
Dumnezeu ne dezvăluie una dintre metodele lui de comunicare: „Eu îi vorbesc gură către gură,
Mă descopăr lui nu prin lucruri grele, de înţeles...” (Numeri 12:8)

Miracolul unui musulman din Maroc
Relatările despre descoperirile din lumea musulmană implică uneori nu doar vise şi
viziuni, ci şi miracole, care confirmă veridicitatea Bibliei. Iată un exemplu care ne-a parvenit
din Maroc:
Rachid, un tânăr musulman, a privit „din întâmplare” filmul Isus transmis la televizor. A
fost foarte cercetat de istorisirea biblică, aşa că a scris la adresa de pe ecran, pentru a cere o
Biblie. A primit prin poştă un Injil arab, adică un Nou Testament. Pe măsură ce se adâncea în
citirea povestirii pe care o urmărise la televizor, se îndrăgostea tot mai mult de Cuvânt. Se
minuna de iubirea lui Cristos şi de multele Lui miracole. Cu toate acestea, ca un bun musulman,
Rachid continua să meargă în fiecare vineri la serviciul religios care avea loc în moscheea
locală. Conducătorul religios îi sfătuia consecvent pe enoriaşi să nu privească filmul Isus şi să
nu citească Biblia.
Însă Rachid nu putea renunţa să citească Noul Testament. Continua să citească, până
când adormea. Odată, i-a apărut Isus îmbrăcat în haine albe, foarte frumoase. Chemându-l pe
nume, Isus i-a spus: „Rachid, tu vei fi unul dintre copiii Mei. Vei fi un copil al lui Dumnezeu.”
Trezindu-se, Rachid era foarte tulburat, pentru că nu înţelegea pe deplin masajul
teologic din vis. S-a hotărât să meargă la moschee pentru a căuta răspunsul. I-a povestit visul
liderului religios, cerându-şi iertare pentru că nu a ascultat de sfaturile lui. Conducătorul
moscheii i-a răspuns ameninţător: „Rachid, tu eşti rău! Te-am avertizat! Acum du-te acasă şi
arde cartea, ori vei arde în iad! Să faci imediat ce ţi-am spus!”
Mâhnit, dar ascultător, marocanul s-a în to rs acasă şi a făcu t fo cu l. Şi-a aruncat mult
iubitul Testament în foc. Era o pierdere atât de mare pentru el, încât nici nu se putea uita. Cu
lacrimi în ochi, a ieşit din casă, meditând la cele întâmplate.
La întoarcerea acasă, s-a uitat cu grijă la cenuşa rămasă după arderea cărţii. Injil-ul era
distrus, dar a rămas surprins să descopere că un verset rămăsese neatins! A ridicat bucăţica şi a
suflat cenuşa de pe ea. Uluitor, Providenţa păstrase un mesaj personal din cer: „Şi tuturor celor
ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.” Aceasta era o aluzie directă
la mesajul care îi fusese dat în vis: „Rachid, tu vei fi unul dintre copiii Mei. Vei fi un copil al lui
Dumnezeu.”
Rachid a trimis o scrisoare directorului din Orientul Mijlociu al proiectului „Filmul
Isus” spunându-i: „Am ştiut atunci că puteam într-adevăr să devin un copil al lui Dumnezeu,
pentru că acela a fost singurul verset care nu a ars... Ştiu acum că nu voi arde în iad, ci voi trăi
cu Isus în eternitate!”

