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Ultima mare criză pe acest pământ se va învârti în jurul a ceva la care Biblia se referă prin 
cuvintele „semnul fiarei.” Fiecare persoană de pe pământ va fi forțat să primească un anumit 
semn. În caz contrar, își va pierde privilegiul de a vinde sau cumpăra și în final va fi 
condamnat la moarte. (Apocalipsa 13:17).

Chiar de la început trebuie să înțelegem că Biblia nu vorbește despre un semn literal, 
asemenea unui înscris pe piele. Apocalipsa este o carte simbolică și, în cea mai mare parte, nu 
trebuie interpretată literal. Acest „semn” este cel mai probabil un comportament ofensator la 
adresa lui Dumnezeu. Prin adoptarea acestui comportament (primirea semnului pe mână), 
sau prin credința în el și sprijinirea lui (primirea semnului pe frunte), oamenii for demonstra 
că onorează fiara mai presus de Dumnezeu și astfel se vor despărți de Dumnezeu și de 
mântuire.

Unii dintre cei care citesc această publicație au probabil credința că subiectul semnului fiarei 
este despre ziua de închinare. Guvernele lumii, presate de Creștinismul apostaziat, vor face o 
lege prin care-i vor obliga pe oameni să celebreze ca zi sfântă  duminica, iar rezultatul va fi că 
cei care se închină în sabatul zilei a șaptea vor fi persecutați de restul lumii.

Aceasta este învățătura bisericii adventiste de ziua a șaptea și de asemenea ceea ce eu 
însumi am afirmat încă din primii ani de credință. Nu veți găsi o învățătură biblică care să fie 
susținută cu mai multă înfocare de către adventiști, decât această învățătură despre criza care 
va fi generată de legea duminicală. Această interpretată a fost solidificată și bătută în cuie prin 
sprijinul puternic pe care l-a oferit Ellen White.

Am petrecut mult timp în trecut studiind despre această criză a legii duminicale și chiar am 
scris câteva broșuri și o cărticică despre acest subiect. În aceste publicații am afirmat cu tărie 
că disputa sabat - duminică va determina criza finală de pe pământ și că în final copiii lui 
Dumnezeu vor fi testați în ceea ce privește loialitatea lor față de sabat. Însă recent mi-am dat 
seama că trebuie să-mi revizuiesc cel puțin unele dintre concluzii, când un studiu detaliat m-a 
convins că fiara din Apocalipsa 13 nu este papalitatea așa cum am afirmat mereu, ci că aceasta 
reprezintă un imperiu politic și nu o biserică. Într-un articol anterior am explicat motivele care 
m-au condus la această nouă perspectivă. Este logic că dacă nu înțelegem corect identitatea 
fiarei, atunci căutăm unde nu trebuie semnul acesteia.

Am ajuns să înțeleg că în timpul de față există o problemă cu care omenirea se confruntă, 
care crește cu o viteză uimitoare și care se potrivește mult mai bine cu caracteristicile asociate 
semnului fiarei. În mod ciudat, această chestiune nu a alarmat mai deloc cercurile religioase. 
Iată care sunt 13 caracteristici ale acestei provocări:

1. Reprezintă o sfidare pe față a omului față de Dumnezeu.
2. Reprezintă un atac asupra autorității lui Dumnezeu ca și Creator.
3. Încearcă să oblige pe toți oamenii să-l sfideze 

pe Dumnezeu.
4. Este impusă tuturor popoarelor prin presiuni 

economice.
5. Oamenii își pierd slujbele dacă refuză să o 

sprijine.
6. Oamenilor le este refuzat dreptul de a face 

1

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
82

  O
ct

om
br

ie
 2

01
6

Cuprins:
Care este semnul?! !                        Pag 1
Deschiderea minții mele           ! ! Pag. 8
Sfârșitul este la uși! !                       Pag 10

David Clayton, septembrie 2016

Care este semnul?



comerț dacă o resping.
7. Este o chestiune universală care nu afectează numai un grup restrâns de persoane, ci pe 

toți cei ce trăiesc pe pământ.
8. Este forțată asupra tuturor categoriilor de vârstă și asupra tuturor claselor sociale 

(inclusiv copiilor).
9. Este acceptată gradual de bisericile și grupările Creștine.
10. Desparte omenirea în două tabere.
11. Este în mod deosebit stabilită de împărăția „fiarei”. (Europa).
12. Este promovată de cea de-a doua fiară. (SUA)
13. Reprezintă semnul ateismului.
Nu ar trebui să fie prea greu de identificat această chestiune, căci nu este decât un singur 

lucru în lume care la momentul acesta împlinește toate aceste puncte. Mă refer la mișcarea 
homosexuală. Această mișcare reprezintă deja cel mai fățiș atac asupra principiilor lui 
Dumnezeu, și deci asupra lui Dumnezeu Însuși, din istoria omenirii. Acesta este primul 
precedent din istorie în care guvernele puternice din lume, în mod deliberat și prin lege, au 
depășit și răsturnat guvernarea, valorile și legile lui Dumnezeu. Acesta este un atac asupra 
uneia dintre instituțiile fondate în Eden, cealaltă fiind sabatul. Un atac asupra acestor două 
instituții reprezintă un asalt asupra mandatului lui Dumnezeu de Creator.

Nu există un mijloc mai bun de a șterge imaginea lui Dumnezeu din om și de a degrada 
omenirea, decât prin a propaga această practică nenaturală și de a o forța asupra întregii rase 
umane. Satan a avut un mare succes pe această cale. Mișcarea homosexuală este mișcarea care 
înregistrează cea mai rapidă creștere de pe întreaga planetă și nu există nicio altă schimbare 
care să fie impusă națiunilor cu o asemenea agresivitate.

Cel de-al treilea înger și Sodoma 
În Apocalipsa 14:9-11 ne este prezentat un înger care zboară prin mijlocul cerului. Acest 

înger poartă un avertisment special din partea lui Dumnezeu care trebuie proclamat în 
întreaga lume. Au fost predicate multe cuvântări pe această temă și s-a depus un mare efort 
pentru încercarea de a înțelege ce înseamnă această solie. Însă majoritatea, dacă nu chiar toți 
comentatorii au ratat cele mai importante aspecte ale soliei. Să ne amintim că Apocalipsa este 
scrisă uzând de simbolurile Scripturilor Vechiului Testament. Dacă vrem să înțelegem soliile 
acestei cărți, trebuie să căutăm simbolurile din Vechiul Testament și să studiem ce s-a 
întâmplat atunci. Acest lucru ne va ajuta să înțelegem ce încearcă Dumnezeu să spună prin 
folosirea aceluiași limbaj și acelorași simboluri. Când citim cu atenție la ceea ce afirmă îngerul 
și aplicăm această regulă, descoperim ceva foarte interesant:

„Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: ,Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei 
şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat 
neamestecat în paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi 
înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Şi nici ziua, nici noaptea n-au 
odihnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei şi oricine primeşte semnul numelui ei!’” (Apocalipsa 
14:9-11).

Această solie este strâns legată, evident, de semnul fiarei. Dacă cercetăm Scripturile pentru a 
vedea către ce indică această solie, descoperim ceva uimitor. Se pare că această solie indică 
direct către ceea ce s-a întâmplat când Dumnezeu a nimicit Sodoma și Gomora!

Priviți aceste similarități uimitoare între distrugerea Sodomei și pedepsirea finală a celor 
care primesc semnul fiarei. În primul rând, iată ce afirmă Biblia despre cei ce primesc semnul 
fiarei:

vor fi chinuiți în foc și pucioasă.
În prezența îngerilor.
Fumul chinului lor se duce în sus.
Pedeapsa lor va fi veșnică.
Așadar, ridicăm întrebarea: care oraș din vechime a fost nimicit de Dumnezeu prin foc și 

pucioasă în prezența îngerilor? Nu există decât un singur asemenea caz în istoria lumii: 
Sodoma și Gomora:
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„Atunci, Domnul a făcut să plouă peste Sodoma şi peste Gomora pucioasă şi foc de la Domnul din 
cer.” (Geneza 19:24).

Orașul a fost nimicit în prezența celor doi îngeri care au fost trimiși cu scopul precis de a 
distruge cetatea. La fel ca și în cazul celor ce vor primi semnul fiarei, au fost chinuiți cu foc și 
pucioasă în prezența îngerilor:

„Şi-a îndreptat privirile spre Sodoma şi Gomora şi spre toată câmpia şi iată că a văzut ridicându-se 
de pe pământ un fum, ca fumul unui cuptor.” (Geneza 19:28).

Avraam a văzut fumul care se ridica ca fumul unui cuptor. Observați din nou că aceasta este 
exact ceea ce a fost prevăzut că se va întâmpla cu cei care se vor închina fiarei și for primi 
semnul său. Aceasta este o altă referire clară la Sodoma și Gomora. Este evident faptul că 
Dumnezeu dorește ca noi să studiem ce s-a întâmplat în Sodoma pentru a înțelege problema 
semnului fiarei.

Citim de asemenea că fumul chinului lor se ridică pentru totdeauna. Iuda explică că asta 
înseamnă că Sodoma a suferit răzbunarea focului veșnic (Iuda 1:7). Asta nu înseamnă că 
Sodoma arde și azi, ci mai degrabă că distrugerea a fost totală și irevocabilă, ceva veșnic. În 
același fel, cei care vor primi semnul fiarei vor suferi soarta Sodomei, pedeapsa finală și 
irevocabilă, „în vecii vecilor”.

Așadar, putem vedea în mod clar faptul că solia îngerului al treilea ne indică către Sodoma 
și Gomora. Nu putem vedea această paralelă? Este uimitor faptul că nu am văzut-o până 
acum, dar iată că este acolo. Criza provocată de semnul fiarei ne este prezentată în contextul a 
ceea ce s-a întâmplat Sodomei și Gomorei. Încearcă Dumnezeu să ne spună ceva despre final, 
ceva ce noi nu am înțeles? Vă încurajez pe toți să cercetați cu atenție și onestitate dovezile. 
Dumnezeu a așezat aceste informații acolo cu un motiv; nu este o simplă coincidență. Trebuie 
să ne întrebăm: „De ce a făcut Dumnezeu descrierea în felul acesta? De ce ne indică către 
Sodoma și Gomora?” Există un motiv, iar acesta este legat de semnul fiarei. Sper să fim 
suficienți de onești și suficient de deschiși pentru a lăsa de-o parte ideile preconcepute și să 
acceptăm cuvântul lui Dumnezeu.

Lumea de azi a devenit o altă Sodoma și Gomora. Acceptarea homosexualității este forțată 
cu agresivitate pe întreaga planetă. Are acest lucru vreo legătură cu mult așteptatul și temutul 
semn al fiarei? Cu siguranță că aceasta este o chestiune care cere credință din partea celor ce 
cred în Biblie. Acceptarea homosexualității ca o practică normală a fost forțată tuturor celor ce 
trăiesc pe pământ, mici și mari, bogați și săraci, liberi sau robi. Este o chestiune care va 
produce o linie clară și decisivă de despărțire între cei care-L respectă pe Dumnezeu și 
cuvântul Său, și cei care nu o fac. Este o chestiune care creează deja persecuție și chiar 
arestarea celor care nu sunt de acord cu practica homosexuală și care îndrăznesc să vorbească 
împotriva ei. Nu este o chestiune care poate fi evitată pentru că oamenii nu numai că sunt 
persecutați pentru că au vorbit împotriva ei, dar acceptarea ei a devenit o condiție pentru 
angajare.

Desigur că sunt mulți care sunt împotriva acestei mișcări perverse, chiar mulți care nu sunt 
Creștini, iar acest lucru va continua să se întâmple. Dar dacă situația va escalada până la 
punctul în care siguranța oamenilor și viețile lor sunt amenințate, atunci numai cei care au o 
legătură vie cu Dumnezeu vor lua poziție pentru adevăr până la sfârșit. Așa a fost 
întotdeauna: copiii lui Dumnezeu au stat pe poziții din ce în ce mai hotărâți pe măsură ce 
focul creștea, în timp ce aceia care acționau din impuls, se răzgândeau repede.

Să nu fim naivi în ceea ce privește aceste evenimente. Mulți Creștini întreabă: „Ce are asta 
de-a face cu mine? Atât timp cât nu mi se cere să practic așa ceva, ce mă privește pe mine că 
practica este legalizată?” Dar lucrurile nu se vor opri aici. Deja Creștinii suferă persecuție 
pentru că au luat poziție fermă împotriva acestei abominări.

Semnul ateismului 
Biblia identifică în mod deosebit homosexualitatea ca fiind semnul ateismului. Este un păcat 

care ajunge să predomine societatea atunci când Dumnezeu este respins și este un păcat pe 
care majoritatea îl leagă strâns de ateism. Apostolul Pavel afirmă:

„Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au 
mulţumit, ci s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt 
înţelepţi şi au înnebunit şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu 
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omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă 
necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor, aşa că îşi necinstesc singuri trupurile, căci au schimbat în 
minciună adevărul lui Dumnezeu şi au slujit şi s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este 
binecuvântat în veci! Amin. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, 
căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi 
bărbaţii au părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au 
săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită 
pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a 
lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:21-28).

Aici Dumnezeu ne spune că atunci când o societate Îl respinge, El îi părăsește. Consecința 
este că oamenii încep să se îndrepte către tot soiul de practici perverse. Fără Dumnezeu, 
societatea devine bolnavă din punct de vedere moral iar bărbații și femeile încep să se aprindă 
de poftă pentru alții de același sex. Așadar, creșterea homosexualității într-o societate, este 
direct legată de respingerea lui Dumnezeu de către acea societate.

Asta este exact ceea ce se petrece astăzi în țările dezvoltate. Aceste popoare care au fost 
binecuvântate de Dumnezeu cu prosperitate și stabilitate, s-au întors către filozofiile 
evoluționiste și umaniste. Dumnezeu a fost alungat aproape în totalitate din aceste societăți, 
iar ateismul predomină. Nu este surprinzător să descoperim că homosexualitatea a devenit 
normală și larg acceptată.

În cartea lui Ezechiel, Dumnezeu definește motivele care au condus la distrugerea Sodomei:
„Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte 

nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit şi au 
făcut urâciuni blestemate înaintea Mea, de aceea le-am şi nimicit când am văzut lucrul 
acesta.” (Ezechiel 16:49, 50).

Sodoma era o societate bogată care a devenit mândră și leneșă. În ciuda bogățiilor ei, ea nu 
i-a ajutat pe cei săraci și nevoiași. Care a fost rezultatul acestui stil de viață? Dumnezeu spune 
că „au făcut urâciuni blestemate înaintea Mea.” Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a 
nimicit Sodoma. Bogăția ei, trândăvia și stilul de viață egoist a rezultat în adoptarea practicilor 
scârboase, iar capul de afiș era Sodoma.

Aceeași situație o descoperim azi în aceste țări care au fost primele în acceptarea 
homosexualității ca practică normală și care promovează căsătoria homosexualilor. Acestea 
sunt cele mai bogate țări din lume, pline de sporturi, jocuri și petreceri, care se delectează în 
prosperitatea lor, în timp ce ignoră foametea și nevoia care există în alte părți ale lumii, unde 
sute de milioane pier datorită lipsei lucrurilor fundamentale pentru viață. Citiți această listă 
de 21 de țări în care homosexualitatea este legală și veți descoperi că acestea sunt cele mai 
bogate țări din lume. Pe lângă acestea, mai sunt altele care au legalizat parteneriatul civil între 
homosexuali, parteneriat care oferă aceleași drepturi și privilegii ca și căsătoria.

Căsătoria homosexualilor este legală în Argentina, Belgia, Brazilia, Canada, Danemarca, 
Anglia și Țara Galilor, Finlanda, Franța, Islanda, Irlanda, Luxemburg, Olanda, Noua Zeelandă, 
Norvegia, Portugalia, Scoția, Spania, Africa de Sud, Suedia, Statele Unite ale Americii, 
Uruguay.

Parteneriatul civil între homosexuali este legal în Andora, Australia, Austria, Chile, Croația, 
Cipru, Cehia, Ecuador, Estonia, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Japonia, Liechtenstein, 
Malta, Slovenia, Elveția, Taiwan, Irlanda de Nord, Jersey și Gibraltar.

Condițiile Sodomei sunt copiate în aceste țări dezvoltate; „era îngâmfată, trăia în belşug şi 
într-o linişte nepăsătoare”. Dumnezeu spune că acestea au fost condițiile care au condus ca 
Sodoma să se întoarcă către aceste practici dezgustătoare.

Pe străzile Sodomei 
Există și mai multe dovezi care sugerează că acest conflict final se învârte în jurul mișcării 

homosexuale. În capitolul 11 din Apocalipsa descoperim că fiara din adânc se ridică și-i ucide 
pe cei doi martori ai lui Dumnezeu. Dumnezeu ne spune că acești martori sunt omorâți pe 
străzile unui mare oraș.

„Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara care se ridică din Adânc va face război cu ei, îi va birui 
şi-i va omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se 
cheamă ,Sodoma’ şi ,Egipt’, unde a fost răstignit şi Domnul lor.” (Apocalipsa 11:7, 8).
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Observați modul în care Dumnezeu identifică orașul. Acesta este numit spiritual „Sodoma” 
și „Egipt”. El reprezintă de asemenea locul în care Hristos a fost răstignit. Ce este implicat 
prin acest nume „Egipt”? Egiptul iese în evidență ca locul în care s-a manifestat cea mai fățișă 
sfidare a lui Dumnezeu. Când Moise a dus solia lui Dumnezeu la faraon, cerându-i să-i lase pe 
copiii lui Israel să plece, faraonul a răspuns:

„Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui şi să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul şi 
nu voi lăsa pe Israel să plece.” (Exodul 5:2).

Egiptul devine astfel un simbol al condiției în care Dumnezeu este negat și respins în cea 
mai sfidătoare manieră. Aceasta reprezintă o referire uimitoare la secularismul ateist modern 
care însuflețește guverne ca Europa sau America.

Locul în care martorii sunt uciși este numit de asemenea „Sodoma”. Nici nu mai trebuie să 
întrebăm la ce se referă acest nume. Sodoma a devenit sinonimul păcatului comportamentului 
homosexual din zilele lui Lot și până azi. De aceea Biblia ne spune că o împărăție care este în 
totalitate ateistă va ataca martorii lui Dumnezeu într-un timp în care condiția omenirii este 
predominantă ateistă și pătrunsă de homosexualitate.

Această condiție este mai departe identificată ca fiind locul în care Hristos a fost răstignit. 
Ierusalimul, la timpul răstignirii lui Hristos era un oraș care L-a respins pe Dumnezeu și se 
găsea în fața mâniei divine. Din nou, această descriere identifică condițiile lumii la vremea în 
care fiara se ridică din groapa fără fund. Omenirea L-a respins pe Dumnezeu într-o asemenea 
măsură, încât condiția oamenilor este în general similară cu aceea a Ierusalimului din timpul 
în care națiunea L-a răstignit pe Hristos.

Simboluri ale condițiilor timpului sfârșitului 
Atunci când vorbește despre sfârșitul lumii și revenirea Sa, Isus spune că va fi ca „în zilele 

lui Noe” și ca „în zilele lui Lot”. (Luca 17:26-28). Aceste civilizații sunt singurele amintite în 
Biblie care au fost nimicite prin intervenița personală a lui Dumnezeu. În ambele cazuri, Biblia 
declară că stricăciunea acestor societăți ajunsese la un nivel de la care Dumnezeu nu le-a mai 
putut îngădui să continue.

În cazul Sodomei, Biblia ne spune în mod clar că „au făcut urâciuni blestemate” (Ezechiel 
16:50). Iuda ne spune că s-au dus după „carne ciudată” (JKV) și, în consecință, au suferit 
pedeapse unui foc veșnic. Nu există nicio îndoială cu privire la motivul pentru care 
Dumnezeu a nimicit acea societate.

„Şi Domnul a zis: ,Strigătul împotriva Sodomei şi Gomorei s-a mărit şi păcatul lor într-adevăr este 
nespus de greu. De aceea Mă voi coborî acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul 
venit până la Mine şi, dacă nu va fi aşa, voi şti.’” (Geneza 18:20, 21).

Dumnezeu a trimis doi îngeri cu scopul precis de a evalua Sodoma și Gomora pentru a 
demonstra dacă erau într-adevăr atât de decăzute pe cât fusese raportat. Îngerilor le-a fost 
oferit un loc de cazare în casa lui Lot, iar ceea ce s-a întâmplat în acea noapte a demonstrat 
faptul că sodomoții atinseseră deja punctul din care nu mai exista întoarcere.

Raportul din Geneza ne spune că toți bărbații din cetate au venit la casa lui Lot și au cerut ca 
el să-i trimită afară pe cei care veniseră să-l viziteze, pentru a întreține relații sexuale cu ei. 
Fără a ști că acești vizitatori erau îngeri, oamenii din Sodoma au petrecut întreaga noapte în 
încercarea de a pune mâna pe ei pentru a-i sodomiza. Următoarea dimineață, Dumnezeu a 
nimicit cetatea cu foc și pucioasă.

Comportamentul care a demonstrat că Sodoma era pregătită pentru distrugere era 
perversiunea universală care a umplut întreaga cultură. Comportamentul homosexual 
devenise ceva natural pentru toți acești bărbați din Sodoma. Ei „au mers după carne ciudată”. 
Când vedem aceleași condiții azi, ar trebui să fim conștienți să nu poate exista decât o singură 
consecință. Sfârșitul lumii este aproape.

Dar Dumnezeu a mai spus că zilele lui Noe sunt de asemenea un exemplu a condițiilor de la 
sfârșitul lumii. În capitolul 6 din Geneza, Biblia ne spune că în zilele lui Noe nelegiuirea 
oamenilor era atât de mare pe pământ, încât fiecare imaginație a gândurilor inimilor lor era 
continuu îndreptate numai spre rău.

Potrivit Talmudului evreiesc, singurul timp din istoria omenirii în care oamenii au semnat 
contracte de căsătorie între persoane de același sex, a fost în zilele lui Noe, chiar înainte de 
potop! Acest lucru este foarte interesant când înțelegem că singurele două civilizații care au 
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fost nimicite în mod direct de către Dumnezeu, au fost Sodoma și lumea antediluviană. 
Practica uimitoare ale acestor două culturi la timpul la care au fost nimicite de Dumnezeu, a 
fost comportamentul homosexual!

Adevărul sucit
Posibil ca următoarea întrebare să fie ridicată: „Nu sunt toate păcatele egale înaintea lui 

Dumnezeu? Ce-L face pe Dumnezeu să fie mai puțin tolerant față de un anume păcat? Crima, 
violul, adulterul etc. nu sunt în aceeași măsură predominante în societatea de azi? De ce să 
alegem homosexualitatea ca fiind atât de semnificativă?”

Ei bine, în primul rând trebuie să spunem că Dumnezeu este Acela care identifică 
comportamentul homosexual ca fiind o abominare și Care-Și demonstrează propriul dezgust 
față de această practică prin nimicirea Sodomei și a lumii antediluviene. Tot El este Cel care ne 
arată în capitolul 1 din Romani faptul că practica homosexuală reprezintă păcatul proeminent 
care se va ridica în societatea care respinge cunoașterea de Dumnezeu.

Majoritatea păcatelor reprezintă expresii ale naturii umane. Ele nu sunt acceptabile, însă 
comportamentele în sine sunt normale pentru natura umană, și numai prin înfrânarea 
propriilor noastre naturi le putem evita. Pe de altă parte, homosexualitatea reprezintă o 
practică nenaturală. Ea pervertește designul trupului uman și profanează funcțiile pentru care 
trupul a fost în mod clar creat. Sodomia este contrară naturii, este contrară cuvântului lui 
Dumnezeu, este contrară rațiunii, și totuși, în mod ciudat, este forțată pentru a fi acceptată de 
întreaga planetă! Combinația acestor factori clarifică faptul că aceasta este capodopera lui 
Satan în planul lui de a-i face pe toți oamenii să-L sfideze și să-L batjocorească pe Dumnezeu.

Dumnezeu îi iubește pe homosexuali și dorește să-i mântuiască pe toți în aceeași măsură în 
care dorește să mântuiască orice alt păcătos. Dar înainte ca păcătosul să poată primi harul lui 
Dumnezeu, trebuie să recunoască că are nevoie de el. El trebuie să recunoască că este un 
păcătos cu o problemă pe care o poate rezolva numai harul lui Dumnezeu. Problema este că 
mișcarea homosexuală de azi a reușit să convingă întreaga planetă că nu este nimic greșit în 
comportamentul homosexual. Cei care cred că acest comportament este păcat, sunt priviți ca 
înapoiați, bigoți și înguști. Dumnezeu declară cu putere că homosexualitatea este păcat - un 
păcat abominabil. Societatea de azi respinge sfatul lui Dumnezeu și declară că nu este nicio 
problemă cu acest comportament. Oamenii de știință deraiază în efortul de a ne convinge că 
homosexualitatea este ceva natural și că oamenii sunt născuți homosexuali. Dumnezeu afirmă 
că homosexualitatea este o categorie a păcatului, dar lumea de azi spune că este o categorie de 
ființe umane.

Cu alte cuvinte, homosexualitatea a fost acceptată ca fiind o altă variație a ființei umane, la 
fel cum este culoarea pielii. Înșelăciunea falsei științe a răsturnat cuvântul lui Dumnezeu astfel 
încât acum homosexualitatea trebuie abordată dintr-un punct de vedere sucit, științific fals 
mai degrabă decât din punctul de vedere al lui Dumnezeu, Cel care ne-a creat pe noi toți.

Afirmându-și păcatul ca Sodoma
În Isaia, Dumnezeu se referă la apostazia lui Israel în cuvintele „își declară păcatul ca 

Sodoma” (Isaia 3:9 - KJV). Aici Dumnezeu exprimă realitatea faptului că sodomiții nu erau 
numai mari păcătoși, dar și faptul că erau obraznici și nerușinați în etalarea păcatului lor 
înaintea lui Dumnezeu. Ei nu numai că au făcut ce era greșit, dar se și desfătau și impuneau și 
altora păcatul lor. Acesta este exact spiritul pe care-l vedem în mișcarea homosexuală de azi. 
Adoptarea simbolului curcubeului nu este decât un alt exemplu al acestei sfidări nerușinate la 
adresa lui Dumnezeu. Realitatea este că Dumnezeu afirmă că practica homosexuală este o 
abominare. Lumea de azi, ca și în vechime, pretinde ca Dumnezeu să-Și ceară scuze pentru 
atitudinea Lui. Ei spun: „Dumnezeule, noi nu ne vom schimba; Tu trebuie să Te pocăiești 
pentru respingerea homosexualității.”

Implicit, în simbolul curcubeului este adevărul că în timp ce Dumnezeu nu va mai distruge 
niciodată lumea printr-un potop, data viitoare o va distruge prin foc. De fiecare dată când 
simbolul curcubeului este folosit în legătură cu mișcarea homosexuală, acesta este mesajul 
uimitor care este de fapt prezentat.

Un exemplu
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„Tot aşa, Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor, care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit 
după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veşnic.” (Iuda 1:7).

Iuda spune că Sodoma ne servește ca exemplu. Exemplu pentru ce? El afirmă că datorită 
faptului că au mers după „carne ciudată”, au ajuns să sufere pedeapsa unui foc veșnic. Acesta 
este exemplul care ne este oferit. Aceasta este o afirmație a ceea ce se va întâmpla cu o 
societate care merge după „carne ciudată”. Isus spune că Sodoma este o ilustrare a ultimelor 
zile, iar implicațiile sunt clare. În ultimele zile, oamenii vor merge după „carne 
ciudată” (practica homosexuală), la fel ca în timpul Sodomei. Consecința va fi aceeași. 
Societatea care practică homosexualitatea, va suferi pedeapsa unui foc veșnic.

Este homosexualitatea semnul?
Este homosexualitatea semnul fiarei? Atunci când ajungem la împlinirea profeției, nu este 

înțelept să fim dogmatici. Însă putem afirma cu încredere că mișcarea homosexuală așa cum 
progresează azi, împlinește multe din specificațiile crizei semnului fiarei. Cel puțin pare că 
este strâns legată de aceasta. Strict din punctul de vedere al Scripturii, nimic altceva nu se 
potrivește mai bine cu specificațiile profeției.

Satan a ridicat o chestiune în care moralitatea este adresată fiecărei persoane sub forma unei 
chestiuni ce ține de drepturile omului. Acesta este modul în care este promovată mișcarea 
homosexuală: drepturile omului. Un Creștin nu poate fi de acord cu practica homosexuală 
deoarece pentru el este o chestiune morală, ceva condamnat de Dumnezeu. Dar statul spune 
că trebuie acceptată, motiv pentru care avem de-a face cu o situație despre autoritatea statului 
versus conștiința Creștinului. În final, este vorba despre Dumnezeu versus om. Acestea sunt 
ingredientele crizei finale.

Homosexualitatea se potrivește perfect acestei crize. Ea îi desparte pe cei care iau o poziție 
datorită cuvântului lui Dumnezeu și loialității față de El, de cei care se închină omului și 
înțelepciunii lui în ceea ce pare a fi o chestiune minoră de preferințe sexuale, dar care desparte 
cu rapiditate omenirea în două tabere.

Unul dintre cele mai uimitoare lucruri este faptul că solia îngerului al treilea deține o 
dovadă clară despre distrugerea Sodomei și Gomorei. Este numai o coincidență? Această 
referință s-a întâmplat să ajungă acolo printr-un accident, sau a fost în mod deliberat așezată 
de Dumnezeu? Dacă Dumnezeu a conceput textul în mod deliberat în acest fel, atunci putem 
fi siguri că El ne spune: „Când studiați semnul fiarei, uitați-vă la ceea ce s-a întâmplat cu 
Sodoma și Gomora.”

Posibile legături
Desigur că sunt multe idei despre identitatea semnului fiarei. Unii cred că va fi un microcip, 

alții, ca Martorii lui Iehova, că are de-a face cu loialitatea față de stat și cu salutul steagului. 
Adventiștii de ziua a șaptea în general cred că are de-a face cu păzirea duminicii și că vor fi 
votate legi care vor impune aceasta întregii lumi.

Timpul va dovedi dacă agenda homosexuală pe care o vedem azi are ceva de-a face cu 
semnul fiarei, dar multe detalii legate de aceasta sunt uimitor de similare cu ceea ce ne 
așteptăm să se întâmple când va veni semnul fiarei. Pare evident faptul că fiecare persoană de 
pe planetă va trebui curând să ia o poziție față de acestă chestiune. Întrebarea reală este: unde 
stai tu azi și unde vei sta când criza se va intensifica?

Biblia vorbește despre acest timp ca fiind „un timp de necaz cum n-a mai fost de când 
lumea.” Nimic omenesc nu ne va putea păzi în acel timp: nici banii noștri, nici disciplina 
noastră, nici prietenii noștri, nici puterea voinței noastre și, în final, nici biserica noastră! Toți 
cei care trăiesc pe pământ se vor închina fiarei și vor primi semnul ei. Singurul lucru care ne 
poate păzi este o relație vie cu Isus Hristos în care El să trăiască în noi și prin noi. Toți ceilalți 
se vor pleca înaintea fiarei și i se vor închina, toți ceilalți se vor sfărâma.

Trăim vremuri solemne. Fie ca Dumnezeu să ne păzească credincioși.
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Deschiderea minții mele
David Clayton, septembrie 2016

Când am devenit Creștin în urmă cu aproximativ 41 de ani, aveam iluzia că aparțineam unei 
biserici care deținea tot adevărul. Am crescut într-o familie de adventiști de ziua a șaptea și 
am moștenit sentimentul superiorității doctrinale care domină adventismul. Credeam că tot 
ceea ce trebuie să fac este să studiez toate materialele adventiste pe care puteam să pun mâna 
și în felul acesta mă voi asigura că am devenit desăvârșit și că am un loc garantat în Cer. 
Consideram că toți Creștinii ne-adventiști sunt într-un mare întuneric și puțin probabil că vor 
fi mântuiți.

M-am hrănit cu cărțile semnate de Ellen White, în mod deosebit cu „Marea Luptă” (pe care 
am citit-o de 4 ori) și „Hristos, Lumina Lumii” (pe care am citit-o de 3 ori), „Scrieri timpurii”, 
„Patriarhii și Profeții” și altele. De asemenea am citit de câteva ori lucrarea „Daniel și 
Apocalipsa” scrisă de Uriah Smith, pe care o socoteam ca una dintre cele mai valoroase 
comori. Bineînțeles, Biblia se găsea în centrul studiului meu. Am repetat acest program de mai 
multe ori până când am terminat de citit Biblia de câteva zeci de ori.

La un moment dat în decursul acestor primi ani, am participat la câteva întâlniri de 
evanghelizare care erau susținute de doi tineri predicatori care prestau o lucrare după 
terminarea școlii în apropierea Colegiului AZȘ care se numea pe atunci „Colegiul din Indiile 
de Vest” (acum se numește „Universitatea Caraibelor de Nord). Numele lor erau Blakeney și 
Maynard-Reid. Am apreciat zelul și claritatea cu care acești bărbați prezentau cuvântul lui 
Dumnezeu și am participat în fiecare seară. Ridicam întrebări, iar ei îmi răspundeau cu 
bucurie.

Într-o seară, acești predicatori au prezentat câteva idei despre trâmbițele din cartea 
Apocalipsa, idei contrare cu cele pe care le citisem în cartea mea „Daniel și Apocalipsa” scrisă 
de Uriah Smith. Uimit, la finalul întâlnirii am mers la ei și le-am arătat greșeala. Mă așteptam 
să-și ceară scuze și să-și recunoscă greșeala, dar, în loc de a face asta, ei m-au întrebat: „Tu 
crezi că tot ceea ce scrie în acea carte este corect?”. Am fost îngrozit de sugestia pe care o 
făceau, motiv pentru care i-am întrebat indignat: „Sugerați că biserica noastră vinde literatură 
care conține informații false?”. Au ezitat înainte de a-mi răspunde, dar în final mi-au spus: 
„Cartea conține mult adevăr, dar a fost scrisă de un om, și niciun om nu deține tot adevărul.” 
Erau uimit. La vremea aceea plătisem 40$ pe carte, sumă care, pentru situația în care mă 
găseam, reprezenta o investiție uriașă. Am fost foarte tulburat de ideea că nu puteam depinde 
în întregime de ceea ce era scris în carte. În final, ei mi-au spus: „Când mergi acasă, compară 
cele șapte trâmbițe cu cele șapte plăgi.”

Imediat ce am ajuns acasă m-am așezat și am comparat cele două pasaje, iar asemănarea era 
evidentă. Am fost convins că cei doi aveau dreptate și să Uriah Smith greșise. Acestă 
întâmplare a marcat procesul de eliberare a minții mele. Din acea zi am trăit cu ideea că era 
posibil să studiez Biblia singur pentru mine însumi și să accept ceea ce descopăr, indiferent de 
concluziile la care au ajuns alții, chiar dacă aceștia erau teologi foarte respectați.

Am început să-mi lărgesc orizontul și să citesc și altă literatură. În primul rând am început 
să explorez literatura adventistă neconvențională. Cineva a scris numele meu pe lista de 
adrese a mișcării Brinsmead, motiv pentru care și azi în biblioteca mea am multe broșuri și 
reviste de la ei. Am început să le citesc și ele m-au introdus în unele dintre controversele 
stârnite de dizidenții din adventism. Am citit despre întâlnirile Barnhouse - Martin din anii 
1950 dintre evanghelici și conducătorii bisericii, și am început să înțeleg argumentele din 
spatele unor subiecte ca „Natura lui Hristos”, „Ispășirea finală”, „Desăvârșirea sfinților” etc.

Ulterior am descoperit o publicație independentă numită „Lucrătorul laic” care era 
publicată de un medic cu numele de George Harvey Rue. Această publicație conține tot soiul 
de articole scrise de diverse persoane. Editorul credea într-o atitudine de deschidere și uneori 
publica și materiale cu care nu eram de acord. Uneori publicația conținea ciudățenii, dar avea 
de asemenea și multe materiale foarte bune. Dar cel mai important a fost faptul că lecturarea 
acestei publicații m-a ajutat să înțeleg că cercetarea altor idei era un lucru bun și că existau 
multe persoane în adventism care erau în mod sincer interesate de cercetarea adevărului.
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Am devenit și mai curajos și m-am aventurat în a citi cărți și articole scrise de persoane care 
nu erau adventiști. Inițial m-am temut de asta, dar am descoperit că dacă eram credincios 
afirmațiilor Bibliei, nu trebuia să-mi fie teamă de a citi opinia altei persoane. Am descoperit 
multe lucruri bune în aceste materiale și, da, am găsit și erori, dar am început să descopăr că 
există Creștini foarte sinceri care nu sunt adventiști și care au o înțelegere foarte profundă a 
învățăturilor Bibliei.

În acea perioadă mi-am schimbat opinia față de anumite lucruri și ulterior am descoperit că, 
acumulând o înțelegere mai bună, a trebuit să-mi schimb opinia din nou. Spre exemplu, când 
am citit despre controversa cu privire la natura lui Hristos, am trecut de partea 
independenților și am concluzionat că Isus a venit pe pământ și a luat asupra Sa natura 
păcătoasă și decăzută pe care o au toți păcătoșii, și că nu exista nicio diferență între El și 
oricare al om. Am acceptat că dacă ar fi existat vreo diferență, atunci El ar fi avut un avantaj 
față de noi și nu ar fi putut să ne fie exemplu. Tată meu, care a fost predicator adventist, mi-a 
spus că greșeam și că Isus a venit cu natura necăzută. Am avut multe controverse și discuții 
aprinse pe marginea acestui subiect.

Dar ulterior am început să câștig o înțelegere mai bună despre natura păcatului și a trebuit 
să-mi schimb opinia din nou. Atunci am ajuns să înțeleg că Isus a venit într-adevăr în trupul 
nostru păcătos, în natura noastră fizică decăzută, dar nu în natura noastră spirituală 
păcătoasă, firească. Spiritul Lui a avut o cu totul altă natură decât cea a oricărui om pentru că 
El a fost, prin natura Lui, curat, sfânt și inerent bun. Faptul că omul are ceea ce numim „spirit” 
este un lucru pe care adventismul nu-l apreciază și, în consecință, acest aspect nu a fost 
niciodată considerat în niciuna dintre argumentații.

Cel mai important factor în deschiderea minții mele, a fost momentul în care, în final, am 
decis că mă voi baza pe Biblie și NUMAI pe Biblie ca autoritate, că voi accepta și afirma ceea 
ce descopăr în ea și că nu voi mai afirma nimic din ceea ce nu găsesc scris acolo. De atunci am 
început să citesc Biblia ca pe o nouă carte. Am descoperit că toată viața o citisem purtând 
ochelari adventiști. Acest lucru este nerecunoscut de mulți care cred că citesc cu o minte 
deschisă, dar în realitate, atunci când citesc Scripturile, ei văd numai ceea ce au fost învățați și 
astfel nu pot învăța cu adevărat din Cuvântul lui Dumnezeu. Spre exemplu, Biblia afirmă că 
nu suntem „sub lege”. Majoritatea adventiștilor interpretează acest cuvânt ca însemnând că nu 
mai suntem sub „condamnarea legii”. Ei adaugă cuvântul „condamnare” deoarece teologia 
lor nu-i lasă să accepte implicațiile a ceea ce înseamnă că nu mai suntem sub lege! Dacă 
simțim nevoia de a ajusta Biblia pentru a se potrivi teologiei noastre, cum am putea să 
înțelegem ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu cu adevărat?

În primii mei ani ca și Creștin, eram întristat când vedeam grupări ca Martorii lui Iehova și 
alții care suceau Biblia pentru a se potrivi învățăturilor lor, dar nu am crezul niciodată că 
biserica de care aparțineam era vinovată de același soi de manipulare.

Am învățat că dacă doream să aud ceea ce Dumnezeu spune, trebuie să fiu pregătit de a 
accepta ceea ce citeam. Căutând să ascult numai de ceea ce spune Biblia, am ajuns în conflict 
cu multe cercuri religioase. Oamenii au fost scandalizați că am îndrăznit să contrazic crezurile 
atât de dragi lor. S-au înfuriat când au văzut că unii dintre vechii stâlpi de credință pe care au 
construit, se dovedeau a fi bazați pe nimic altceva decât pe nisip. Dar mai degrabă decât să-și 
ajusteze crezurile, au ales să mă numească apostaziat și să-i avertizeze pe oameni împotriva 
învățăturilor mele. Dar m-am bucurat să văd că cei care s-au opus, nu au fost în stare s-o facă 
pe baza Bibliei.

Când am fost exclus din biserica adventistă, motivul nu a fost atât de mult faptul că 
rămâneam numai lângă ceea ce Biblia afirmă, ci mai mult pentru că s-au bazat pe învățăturile 
lui Ellen White, însă după ce m-am asociat cu mișcarea independentă, am început aceleași 
conflicte cu alții care nu erau dispuși să accepte Biblia ca ultimă autoritate. Mulți s-au opus 
învățăturilor noastre de-a lungul anilor, însă îndrăznesc că afirm că majoritatea s-au bazat pe 
scrieri din afara Bibliei - poate Ellen White, poate E. J. Waggoner și alții, dar de cele mai multe 
ori, opoziția nu s-a bazat pe Biblie.

Un lucru pe care l-am descoperit despre scrierile semnate de Ellen White este faptul că în ele 
pot găsit afirmații care sprijină tot ceea ce afirm și cred, însă în ultimii ani am ales în mod 
deliberat să refuz să-mi sprijin afirmațiile în această manieră. În primul rând cred că o astfel 
de procedură oferă un exemplu rău. Dacă Biblia este singura autoritate pentru mine, nu ar 
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trebui să acționez împotriva propriilor mele convingeri. În al doilea rând, știu că pentru 
fiecare afirmație pe care o găsesc pentru a sprijini ceea ce afirm, altcineva o să găsească o alta 
care s-o contrazică. Îmi pare rău, dar asta este realitatea și dacă cineva nu este conștient de 
această realitate, înseamnă că nu este familiarizat cu scrierile semnate de Ellen White. Am 
început să văd foarte clar acest lucru în cadrul controversei despre Dumnezeire iar acum am 
descoperit același lucru și în cadrul altor subiecte, și pentru că nu vreau să fiu ipocrit și să 
folosesc citate care-mi sprijină punctul de vedere în timp ce știu că există și citate care-l 
contrazic.

Așadar, ideea este că am devenit un Creștin fundamentat pe Biblie, iar acest lucru reprezintă 
cea mai fericită experiență. Isus a spus:

„Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau 
dacă Eu vorbesc de la Mine.” (Ioan 7:17).

Principiul pe care l-a exprimat aici este adevărat în fiecare aspect al adevărului. Marele 
obstacol în calea cunoașterii adevărului este faptul că oamenii nu-și permit să cunoască 
adevărul, că sunt blocați în ideile pe care le-au îmbrățișat și nu-și pot permite să greșească, 
motiv pentru care aleg să vină la Cuvântul lui Dumnezeu cu o minte închisă. Ei nu doresc să 
facă voia Lui, motiv pentru care ei nu pot înțelege învățătura.

Îl preamăresc pe Dumnezeu pentru calea pe care m-a călăuzit în acești 41 de ani. A fost o 
călătorie lungă și nu am fost un învățăcel rapid, dar Îi mulțumesc Lui că am înțeles în sfârșit! 
Acum sunt pregătit să accept imediat ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, fără prejudecăți 
și preferințe personale, fără a mă consulta cu nicio autoritate sau grup pământesc. Biblia și 
numai Biblia este singura mea lumină călăuzitoare și am dovedit faptul că spiritul lui Hristos 
este mereu prezent pentru a oferi o înțelegere clară și armonioasă atunci când citesc cu o minte 
onestă și deschisă.

Călătoria nu s-a sfârșit, dar calea se luminează din ce în ce mai mult pe măsură ce conduce 
către acea zi desăvârșită.

10

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, septembrie 2016

„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la 
uşi.” (Matei 24:33).

Septembrie 2016: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele 

Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. ... Dacă M-au prigonit pe Mine, şi 

pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de 

milioane de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un 
Creștin este omorât pentru credința lui în Isus.

Împlinire:
Joi, 1. Nicaragua. Președintele a impus ca misionarii Creștini să mai intre în țară.
Vineri, 2. Pakistan. Un Creștin a fost ucis și alți doi răniți în timpul unui atac asupra unei colonii 

Creștine.
Vineri, 2. Un fost membru al ISIS a afirmat că gruparea dorește exterminarea tuturor celorlalte 

religii, dar în mod deosebit a Creștinilor.
Vineri, 2. Patru foste deținute ISIS au povestit cum deținuta Kayla Mueller a refuzat să se dezică de 

Hristos, în ciuda faptului că a fost torturată și violată.
Miercuri, 7. Pakistan. La trei zile după  ce poliția a refuzat să se supună  unui ordin a curții de justiție 

pentru arestarea musulmanilor care au răpit, violat și încercat să  convertească și se căsătorească  o 
tânără Creștină, unul dintre răpitori l-au împușcat pe tatăl acesteia.

Joi, 8. Indonezia. Un grup de islamiști radicali au atacat o biserică Creștină în care erau 200 de 
persoane, alungând preotul care citea din Biblie.
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Joi, 8. Uganda. Un Creștin de 32 de ani a fost găsit spânzurat după ce tocmai se convertise de la 
Islam.

Joi, 8. Belgia. Autoritățile l-au arestat pe fiul unui imam radical. Acesta umbla pe străzi și îndemna 
musulmanii să-i omoare pe toți Creștinii și a declarat că ISIS recrutează persoane pregătite să ucidă 
Creștini în drujba în centre de cumpărături.

Miercuri, 14. Iran. Trei Creștini au fost arestați și acuzați de a fi acționat împotriva securității 
naționale și consum ilegal de alcool în timpul Sfintei Cine.

Vineri, 16. Africa Centrală. Un grup de musulmani rebeli au ucis 26 Creștini într-un atac asupra 
unui sat.

Sâmbătă, 17. Pakistan. Un băiat Creștin de 14 ani a fost violat și ucis de un grup de musulmani, iar 
trupul lui a fost atârnat de un copac.

Luni, 19. SUA. O Creștină și-a pierdut slujba pentru că a refuzat să oficieze căsătorii între persoane 
de același sex.

Miercuri, 21. Pakistan. Un grup de musulmani au intrat în căminele mai multor Creștini și i-au 
bătut (bărbați femei și copii) pentru că sunt necurați.

Miercuri, 21. Etiopia. O femeie în vârstă de 34 de ani care se convertise la Creștinism de sașe 
săptămâni, a avut nevoie de trei zile de spitalizare supă ce a fost bătută de soțul ei musulman.

Miercuri, 21. Botswana. Pastorul american Steven Anderson a fost arestat și deportat pentru 
punctul său de vedere anti homosexual.

Miercuri, 21. Mexic. Doi preoți au fost răpiți și uciși în apropiere de biserica lor.
Luni, 26. Iordan. Un cunoscut autor Creștin a fost împușcat mortal datorită unei postări pe internet 

care a fost considerată ofensivă pentru islam.
Marți, 27. Coreea de Nord. Mai mulți Creștini au fost zdrobiți cu compresorul și spânzurați pe cruci 

care ardeau.
Marți, 27. Uganda. O Creștină a fost bătută cu sălbăticie de soțul ei musulman după ce a participat 

la un serviciu de la biserică.
Miercuri, 28. Nigeria. Gruparea extremistă  Boko Haram a atacat mai multe sate Creștine, omorând 

mai mulți Creștini.
Vineri, 30. Iran. Autoritățile au arestat 25 de Creștini datorită credinței lor.

Profeție: apostazia Creștinismului
„Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri 

înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...”
(1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Vineri, 9. Danemarca. 10300 de Creștini și-au cerut excluderea din Biserică în primul trimestru al 

acestui an, fiind ajutați de un sait ateist care-i consiliază în acest proces.
Vineri, 9. Anglia. Primul homosexual acceptat ca episcop al Bisericii Anglicane a conceput o petiție 

semnată de o treime de clerici prin care se cere conducerii Bisericii acceptarea oficială a 
homosexualilor ca membrii.

Luni, 12. Anglia. O treime din sinodul general al Bisericii Anglicane au semnat o petiție prin care 
îndeamnă biserica să semneze o „declarație neechivocă” în sprijinul membrilor LGBT.

Vineri, 16. Anglia. Arhiepiscopul Bisericii de Wales a declarat că Biblia nu condamnă căsătoria 
homosexuală.

Marți, 20. Canada. Biserica Canadiană a ales primul episcop homosexual care este tată a doi copii.

Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma: oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, 

zideau; dar, în ziua când a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer şi i-a pierdut pe toţi. Tot aşa va fi 
şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:28-30).

Împlinire:
Joi, 1. Australia. Un copil de patru ani și-a exprimat dorința de a-și schimba sexul; părinții s-au 

plâns, dar inițiatorii Programului de Siguranță Școlară l-au lăudat pe copil, în ciuda avertismentelor 
psihologilor. 

Miercuri, 7. Bolivia. O nouă lege le oferă transsexualilor dreptul de a-și schimba sexul în actul de 
identitate.

Miercuri, 7. Norvegia. Regele a ținut o cuvântare publică pro homosexuală.
Sâmbătă, 10. Emiratele Arabe Unite au adoptat o lege care oferă posibilitatea transsexualilor să 

treacă prin operație chirurgicală e schimbare a sexului.
Miercuri 14. Aruba a votat în favoarea recunoașterii uniunilor civile între persoanele de același sex.
Miercuri, 14. Anglia. Oamenii de știință au reușit să obțină pui de șoarece combinând celule extrase 

sin sperma și pielea unor masculi, explicând mai apoi să există șanse în viitor ca homosexualii să 
poată avea copii.

Luni, 19. Italia. A fost oficiată prima uniune civilă între două persoane de același sex din Roma.
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Marți, 20. Anglia. Lordul Ivar Mountbatten este prima persoană din familia regală care a mărturisit 
public că este homosexual.

Miercuri, 21. Guernsey a votat în favoarea recunoașterii căsătoriei dintre persoanele de același sex.
Joi, 22. Anglia. Chloe Allen este prima femeie transsexual din armate britanică căreia i se va 

permite să participe în operațiuni pe linia întâi a frontului.
Joi, 22. Chile. Președintele a afirmat într-un discurs public că va propune Congrasului o lege pentru 

legalizarea căsătoriei între homosexuali.
Luni, 26. UE. Parlamentul European cere din nou statelor membre să implementeze legi împotriva 

discriminării homosexualilor.
Marți 27. Norvegia. O nouă lege permite copiilor de la 6 ani în sus să-și schimbe sexul.
Miercuri, 28. SUA. Un nou studiu arată că rata de sifilis în râmdul homosexualilor și bisexualilor 

este de 107 ori mai mare decât printre heterosexuali.
Miercuri, 28. UE. Parlamentul European a cerut Tunisiei să decriminalizeze homosexualitatea.
Vineri, 30. SUA. Șeful justiției din Statul Alabama a fost suspendat din funcție după ce a fost găsit 

vinovat de violări etnice datorită  faptului că și-a îndemnat subalternii să nu oficieze căsătorii între 
persoanele de același sex.

Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; chiar 

şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna septembrie 2016 au avut loc 46 de evenimente de moarte în masă a animalelor. 

Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Joi, 1. Mii de tone de pește au murit într-un lac din Indonezia.
Joi, 8. 23 mii de păsări au murit datorită gripei aviare în provincia Guizhou, China.
Vineri, 9. Mii de broaște mor în California, SUA.
Luni, 12. Bolivia. 2500 de vite au murit datorită secetei.
Joi, 15. Japonia. 500 de crabi au fost descoperiți morți în Kitakyushu.
Miercuri, 21. Germania. Mii de pești morți au fost descoperiți într-un lac din Bad Staffelstein.
Joi, 22. Franța. 6000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Marți, 27. Camerun. 34 de mii de păsări au murit datorită gripei aviare.
Marți, 27. Peru. 30 de lei de mare și delfini alături de o balenă au fost descoperiți morți pe o plajă 

din Chiclayo.

Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene 
stranii.

„...a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Joi, 1. Un cutremur de 7.1 a zguduit Noua Zeelandă.
Duminică, 4. Austria suferă de pe urma inundațiilor.
Luni, 5. SUA. Inundații catastrofale în Florida.
Miercuri, 7. Grecia este lovită de inundații.
Miercuri, 7. Guatemala este lovită de inundații și alunecări de teren care au făcut 9 victime.
Joi, 8. Australia este lovită de inundații.
Sâmbătă, 10. Tanzania. Cutremurul de 5.9 grade a făcut mai mult de 10 victime.
Miercuri, 14. Taifunul Meranti lovește cu putere Taiwanul și China.
Vineri, 16. Lunile iulie și August ale acestui an au fost anunțate ca cele mai fierbinți din timpurile 

moderne.
Sâmbătă, 17. China. Mii de persoane au fost evacuate ca urmare a alunecărilor de teren din China.
Joi, 22. Indonezia. Zeci de persoane au fost ucise în timpul inundațiilor.
Luni, 26. SUA. Inundații puternice lovesc centrul și vestul țării.
Luni, 26. China. Sud-estul țării a fost devastat de un taifun.
Marți, 27. Taiwanul a fost lovit de un taifun care a făcut 4 victime.
Miercuri, 28. SUA. Centrul statului California este cuprins de incendii necontrolate care au forțat 

mii de persoane să-și părăsească căminele.
Joi, 29. Australia. Sudul țării a fost lovit de o furtună foarte violentă.
Joi, 29. China. Apa dintr-un lac sărat și-a schimbat culoarea în roșu sângeriu.
Joi, 29. SUA. Mai multe state au fost lovite de inundații puternice.
Vineri, 30. SUA. New England se confruntă cu cea mai severă secetă din ultimii 50 de ani.
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Heilung in Christus

13

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 82  Octombrie 2016
Tiraj 750 exemplare

Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i 
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă 

pregătirii personale pentru revenirea Domnului Isus 
Hristos printr-o relaţie directă și personală cu 

Mântuitorul. Revista Divina Vindecare este tipărită lunar 
şi este trimisă gratuit oricui dorește. Multiplicarea este 

nu numai permisă, ci și puternic încurajată. Pentru orice 
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.

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

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

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

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

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

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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https://www.facebook.com/profile.php?id=100014309915614
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014309915614
https://twitter.com/DVindecare
https://twitter.com/DVindecare

