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Numărul trecut al revistei „Divina Vindecare” (nr. 82 / octombrie 2016) a abordat subiectul
din controversatul pasaj Apocalipsa 13, mai exact despre semnul fiarei. Iar dacă acest subiect
este important așa cum ne-am convins parcurgând atât pasajul din Scriptură cât și materialul
din numărul trecut la revistei, cel puțin la fel de important este subiectul complementar, sigiliul
lui Dumnezeu. Dacă majoritatea locuitorilor planetei vor primi semnul fiarei, Scriptura prezintă
în același timp un alt grup care nu numai că nu vor primi acest semn, dar, mai mult decât atât,
vor primi un altul:
„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru!” (Apocalipsa 7:3).
Acest grup este numit în adevăr „slujitorii lui Dumnezeu” și fiecare Creștin a cărui viață este
Domnul Hristos, care este conștient de avertismentele Acestuia împotriva lucrării de amăgire
din ultimele zile, are ca preocupare centrală și permanentă nu numai identificarea corectă a
acestui sigiliu, dar și asigurarea că este pe calea de a-l primi. Scriptura afirmă că în timpul
ultimului act al finalului marii controverse dintre Satan și Dumnezeu, omenirea va fi împărțită
în două categorii identificate prin două semne diferite și distincte: semnul fiarei și sigiliul lui
Dumnezeu.
Acesta este motivul pentru care acest subiect a fost cercetat, abordat și comentat deseori de-a
lungul timpului. Unele denominațiuni Creștine au mers până într-acolo încât au încorporat în
crezul lor doctrina despre acest subiect, o parte din ele făcând din acesta chiar un punct esențial
în acceptarea noilor membrii.
Un autor Creștin scria: „Un singur interes va domnia, un singur subiect le va înghiţi pe toate
celelalte: Hristos, neprihănirea noastră.” Persoana Fiului lui Dumnezeu reprezintă nu numai
centrul Creștinismului; toate subiectele Scripturii sunt strâns legate de și conduc către Isus
Hristos, El fiind răspunsul și ținta fiecărui aspect al experienței Creștine. Așa cum vom
descoperi până la finalul acestui studiu, subiectul de față nu face excepție.
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Înainte de a stabili care este semnul sau sigiliul lui Dumnezeu, trebuie să descoperim ce este
un astfel de semn din perspectiva Biblică. Prima ocazie în care Dumnezeu a instituit un astfel de
semn se regăsește chiar la începutul Scripturii:
„Iată semnul legământului pe care-l fac între Mine şi voi şi toate vieţuitoarele care sunt cu voi, pentru
toate neamurile de oameni în veci: curcubeul Meu pe care
l-am aşezat în nor, el va sluji ca semn al legământului
dintre Mine şi pământ. … Acesta este semnul
Cuprins:
legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice
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făptură de pe pământ.” (Geneza 9:12, 13, 17).
Sfânta Scriptură!
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Semnul apare în relație cu un legământ sau cu o
promisiune pe care Dumnezeu o face omului. De
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cele mai multe ori, această promisiune este exprimată de Dumnezeu o singură dată, cuvintele
Sale fiind auzite de cei prezenți în locul respectiv cu acea ocazie dată. În cazul de față,
Dumnezeu a promis lui Noe, și prin el întregii familii umane, că omenirea nu va mai fi niciodată
distrusă printr-un potop de ape. Și pentru generațiile care aveau să vină și care nu vor auzi acele
cuvinte rostite de Dumnezeu Însuși, Acesta a folosit un semn menit să afirme de-a lungul
veacurilor promisiunea Sa. Ori de câte ori cineva vede curcubeul, își amintește de promisiunea
pe care Dumnezeu a făcut-o familiei umane.
Trebuie însă observat că în acest context nu semnul este subiectul, ci promisiunea lui
Dumnezeu exprimată prin cuvântul Său. Această promisiune reprezintă în fapt garanția
împlinirii a aceea ce cuvântul Său a descris. Semnul este numai un obiect exterior care amintește
de această realitate descrisă în promisiunea lui Dumnezeu. Nu semnul este subiectul, ci
promisiunea. Singura menire a acestui semn exterior este aceea de a trimite la realitatea creată
prin cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvine, semnul fără realitate nu are nicio însemnătate,
absolut nicio valoare. Dacă acest semn nu trezește amintirea făgăduinței lui Dumnezeu care să
fie acceptată prin credință, atunci el poate servi la orice alt scop, fără însă a aduce un beneficiu
real omului.
Probabil că în cazul curcubeului, acest lucru poate fi înțeles cel mai bine de generația prezentă.
Noi suntem martorii pervertirii acestui semn lăsat de Dumnezeu, într-un semn a urâciunii și
blasfemiei. Astfel, cu toate că semnul exterior este încă acolo, mulți dintre cei care-l privesc nu
obțin niciun beneficiu din el.
Un al doilea exemplu pe care Scriptura ni-l oferă se găsește tot în prima ei carte:
„Iată legământul Meu pe care-l (Eu) fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri. Nu te vei mai numi
Avram, ci numele tău va fi Avraam., căci (Eu) te fac tatăl multor neamuri. (Eu) Te voi înmulţi nespus de
mult; (Eu) voi face din tine neamuri întregi şi din tine vor ieşi împăraţi. (Eu) Voi pune legământul Meu
între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic în puterea
căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine. Ţie şi seminţei tale după tine (Eu) îţi voi da
ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume (Eu) îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică;
şi Eu voi fi Dumnezeul lor.’ … Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi şi
sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. Să vă tăiaţi împrejur
în carnea prepuţului vostru; şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi.’” (Geneza 17:4-11)
Aici descoperim același principiu: Dumnezeu ia inițiativa de a-i promite unui om câteva
lucruri, iar pentru generațiile viitoare, Dumnezeu lasă un semn vizibil. Semnul nu constituia
realitatea, ci era numai menit s-o exprime într-o manieră vizibilă, tangibilă pentru încurajarea
credinței subiecților promisiunii. Observați descrierea pe care Pavel o face realității din spatele
acestui semn și a secvenței evenimentelor:
„Căci ce zice Scriptura? ‚Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi aceasta i s-a socotit ca neprihănire.’ … Tot
astfel, şi David numeşte fericit pe omul acela pe care Dumnezeu, fără fapte, îl socoteşte neprihănit. …
Fericirea aceasta este numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem că
lui Avraam credinţa ‚i-a fost socotită ca neprihănire.’ Dar cum i-a fost socotită? După sau înainte de
tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur. Apoi a primit ca semn
tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat
împrejur.” (Romani 4:3-11).
Argumentul lui Pavel constă tocmai în succesiunea cu care s-au derulat evenimentele.
Cuvântul lui Dumnezeu i-a făcut o promisiune lui Avraam, promisiune care era imposibil de
îndeplinit prin căi naturale. El a spus că va împlini totul fără niciun ajutor din partea lui Avraam
sau din partea altei persoane. În ciuda tuturor împrejurărilor care ar fi făcut pe oricine să
respingă o asemenea promisiune, Avraam L-a crezut pe Dumnezeu, încredere care a deschis noi
orizonturi relației dintre ei. Această încredere în promisiunea lui Dumnezeu a constituit mijlocul
prin care Avraam a intrat în realitatea neprihănirii oferite de Dumnezeu tuturor oamenilor în
dar. Mai apoi, după ce Avraam a intrat în această realitate creată de făgăduința lui Dumnezeu, a

primit semnul exterior al acestei realități interioare: tăierea împrejur. Pavel numește acest semn
„pecete” sau sigiliu.
Așadar, semnul exterior a fost înființat ca mijloc vizibil de mărturisire despre o realitate
lăuntrică, interioară, realitate care nu se putea vedea.
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În Vechiul Testament există un semn instituit de Dumnezeu care a rămas până în zilele noastre
foarte controversat: Sabatul zilei a șaptea. Există trei locuri în Scriptură care afirmă că această
sărbătoare este un semn ales de Dumnezeu; iată care sunt acestea:
„Să nu care cumva să nu ţineţi sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri, un
semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă sfinţesc. Copiii lui Israel să păzească Sabatul,
prăznuindu-l, ei şi urmaşii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între Mine şi copiii lui Israel un
semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea S-a odihnit şi a
răsuflat.” (Exodul 31:13, 16).
„Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei, ca să ştie că Eu Sunt Domnul, care-i
sfinţesc.” (Ezechiel 20:12).
„Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca să ştiţi că Eu Sunt Domnul,
Dumnezeul vostru!” (Ezechiel 20:20).
În timp ce încă există o discuție despre pluralul folosit care face referire și la Sabatele
ceremoniale, Scriptura prezintă ziua a șaptea care a fost creată cu scopul unic de a celebra
legătura dintre Dumnezeu și copiii Săi, oamenii, ca semn exterior care să ateste recunoașterea
identității lui Iehova ca și Creator și sfințitor al evreilor. Și în timpurile acelea existau mai mulți
zei care disputau identitatea Creatorului universului. Baal, care în traducere înseamnă Domn,
era unul dintre ei. În această controversă, Iehova a ales ca semn exterior de recunoaștere a
identității Sale ca și Creator, Sabatul zilei a șaptea care nu era celebrat în niciun alt cult al vremii
respective.
Observați din cele trei pasaje citate mai sus că realitatea la care trimitea acest semn era
identitatea lui Iehova: „ca să ştie că Eu Sunt Domnul, care-i sfinţesc ... ca să ştiţi că Eu Sunt Domnul,
Dumnezeul vostru.” Ca și în celelalte cazuri, semnul fără realitatea interioară nu avea nicio
valoare. Semnul exterior era și în acest caz menit să mărturisească această realitate a sfințirii
interioare lucrate de Cel al Cărui Nume este „Eu Sunt Cel ce Sunt”. De-a lungul timpului, evreii
(și nu numai ei) au uitat această ordine a lucrurilor, motiv pentru care l-au rugat pe Pilat să-I
zdrobească picioarele Fiului lui Dumnezeu ca să „nu-i prindă Sabatul” pe Dealul Craniului (vezi
Ioan 19:31).
Este acesta sigiliul lui Dumnezeu? Ei bine, dacă sigiliul lui Dumnezeu constă în celebrarea
Sabatului zilei a șaptea, atunci evreii ortodocși care păzesc Sabatul cu o mare strictețe sunt
sigilați în ciuda faptului că-L resping pe Isus din Nazaret ca Hristosul, Mesia despre care au
vorbit profeții. Oricine se repauzeză astfel în ziua a șaptea, trebuie să fie deci sigilat, indiferent
de realitatea stării lui interioare. Această mentalitate a condus la unele dintre cele mai mari
absurdități comportamentale pe care le-am văzut vreodată.
Această mentalitate a fost cea care i-a condus pe evrei să se simtă în siguranță chiar dacă
omorâseră un Om nevinovat. Ei au exprimat-o prin cuvintele:
„Noi suntem sămânţa lui Avraam ...” (Ioan 8:33).
Apartenența cu mândrie la o anumită națiune sau denominațiune continuă și în zilele noastre
să fie una dintre marile înșelătorii care-i va duce pe mulți la pierzare. Probabil acesta este unul
dintre motivele pentru care Scriptura afirmă despre cei sigilați că „nu s-au întinat cu
femei” (Apocalipsa 14:4). Fiecare denominațiune își trâmbițează unicitatea, asigurându-i pe
membri că sunt în singura corabie care va ajunge în final la mal. Unul din elementele folosite
pentru creerea acestui sentiment fals de siguranță îl reprezintă și prezentarea celebrării Sabatului
zilei a șaptea ca sigiliul lui Dumnezeu și, de aici, dacă te numeri printre cei care au înțeles și

acceptat acest adevăr, vei fi sigilat. În felul acesta se deturnează privirea Creștinului de la
Persoana Mântuitorului, la orice altceva ca sprijin și asigurare a viitorului.
Pentru a mă asigura că nimeni nu va înțelege greșit aceste afirmații, înainte de a trece mai
departe în studiul acesta trebuie să afirm că eu sunt unul dintre aceia care recunosc și practică
repaosul sfânt din Sabatul zilei a șaptea potrivit pasajului din Geneza 2:3, însă nu dintr-o datorie
de a păzi porunca a patra a decalogului, ci datorită invitației lui Dumnezeu de a dedica această
zi din săptămână în exclusivitate relației noastre intime. Astfel, bucuria mea este El, dorința mea
este de a petrece împreună cu El, El fiind totul.
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După ce am înțeles care este rațiunea și natura unui semn sau sigiliu oferit de Dumnezeu în
cadrul unei făgăduințe, vă propun să revenim la subiectul sigiliului amintit în Apocalipsa
capitolul 7 și să discutăm despre lucrarea de sigilare. Detaliile oferite de Scriptură despre această
lucrare sunt importante în identificarea și înțelegerea sigiliului lui Dumnezeu. Unul dintre
capitolele care oferă detalii abundente pe această temă, este capitolul nouă din cartea lui
Ezechiel:
„Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: ‚Apropiaţi-vă voi care trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare
cu unealta lui de nimicire în mână!’ Şi iată că au venit şase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre
miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină
de in, şi cu o călimară la brâu. … şi el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina din in şi care
avea călimara la brâu. Domnul i-a zis: ‚Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, şi fă un
semn pe fruntea oamenilor, care suspină şi gem din pricina tuturor urâciunilor, care se săvârşesc acolo.’
… ’ Şi iată că omul cel îmbrăcat în haina de in, şi care avea călimara la brâu, a adus următorul răspuns:
‚Am făcut ce mi-ai poruncit!’” (Ezechiel 9:1-11).
Imaginea prezentată aici este aceea a unei lucrări de însemnare a unui grup de oameni dintr-o
mulțime care urmează să fie nimicită. Înainte ca nimicirea să fie dezlănțuită, o persoană
deosebită este trimisă pentru a-i însemna pe cei care trebuiesc cruțați. Înainte de a trece la
analiza detaliilor, vă sugerez o paralelă cu un episod asemănător:
„Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că
nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului… 22 Să luaţi apoi un mănunchi de isop,
să-l muiaţi în sângele din strachină şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stâlpi ai uşii cu sângele din
strachină.” (Exodul 12:13,22).
Înainte de nimicirea tuturor întâilor născuți din Egipt, evreii au fost avertizați să primească un
semn distinctiv pentru a fi protejați. Observați diferența dintre cele două însemnări: în cazul
evreilor din Egipt a fost vorba despre un mănunchi de isop, un soi de bidinea care trebuia
înmuiată în sângele ce urma să fie folosit pe post de vopsea pentru pragul de sus și cei doi stâlpi
au ușii fiecărei familii. Desigur că acest semn nu era necesar pentru ca îngerul nimicitor să-i
deosebească pe evrei de egipteni, ci mai degrabă a constituit un mijloc prin care ei își puteau
manifesta încrederea în Cel care-i avertizase.
În cazul sigilării finale însă, nu mai este vorba despre o bidinea pentru a vopsi un stâlp sau un
prag, ci această ființă are la brâu o călimară pe care urma s-o folosească în lucrarea de sigilare.
Care este atunci diferența dintre o bidinea și o peniță? Răspunsul evident la această întrebare ne
conduce foarte aproape de identificarea sigiliului lui Dumnezeu.
Sigiliul lui Dumnezeu
Pasajul din Ezechiel 9 afirma că înscrisul urma să fie făcut „pe fruntea oamenilor” detaliu pe
care-l menționează și pasajul din Apocalipsa 14:
„Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută
patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său.” (Apocalipsa
14:1).

Desigur că întregul limbaj al cărții Apocalipsa este simbolic, motiv pentru care, așa cum a fost
cazul semnului fiarei, și în acest caz nu este vorba despre un scris fizic pe frunțile copiilor lui
Dumnezeu. Mai degrabă, această descriere trebuie privită ca o imagine ce dorește să ne
transmită un mesaj în conformitate cu Evanghelia veșnică.
Oricine merge într-un magazin de alimente căutând să cumpere un borcan de dulceață, nu va
accepta niciodată un borcan care a fost desfăcut sau desigilat. Dincolo de asta, în zilele noastre
există o mulțime de producători de dulceață, motiv pentru care în primul rând se are în vedere
firma care a produs dulceața respectivă. Dacă este o firmă de renume, serioasă, atunci încrederea
crește. Apoi cumpărătorul va citi cu atenție ceea ce scrie pe etichetă. Denumirea produsului,
pentru a se asigura că va primi exact ceea ce caută, și mai apoi ingredientele folosite. Cu cât
firma producătoare are un renume mai bun, cu atât mai încrezător este cumpărătorul că atunci
când va ajunge acasă nu va descoperi gem de mere în borcanul etichetat cu „Dulceață de
vișine”. Și apoi, sigiliul. În ultimul timp am observat că se înmulțesc tot mai mult produsele care
poartă pe etichetă însemnul: „Nu acceptați produsul dacă sigiliul este rupt!” Ce este sigiliul? Ei
bine, sigiliul reprezintă garanția producătorului că borcanul conține exact ceea ce scrie pe
etichetă. Nimic altceva, nimic în plus, nimic în minus. Un producător de renume este mereu
privit ca unul care livrează exact ceea ce scrie pe etichetă, pe sigiliu.
Cu ani în urmă am fost surprins să citesc pe portbagajul unui autoturism marca Trabant,
următorul mesaj: „Când voi fi mare, Mercedes voi fi!”. Asta pentru că steaua argintie a fost
mereu emblema calității, a confortului și fiabilității, garanția unui produs premium.
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Încă din veșnicii, dorința inimii lui Dumnezeu a fost aceea de a dezvolta la infinit legătura
intimă cu fiecare ființă creată în parte. Alegerea părinților noștri de a se despărți de El a provocat
Dragostea să se manifeste în toată plenitudinea Ei, oferind mai mult decât pe Sine. Ideea de a-l
recupera pe om fără a-i zdrobi libertatea părea de domeniul fantasticului căci orice ființă creată
nu mai poate alege binele despărțită de Binele Însuși. Și totuși, Dragostea, care nu acceptă ca
răspuns „Nu se poate”, a produs tainica Soluție:
„... taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora
Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume
Hristos în voi, nădejdea slavei.” (Coloseni 1:26, 27).
În momentul în care omul Îl primește pe Hristos ca viața sa și moare astfel față de sine, este
născut din nou, un bebeluș în Hristos, copilaș în Împărăția Tatălui. În acea clipă în care acceptă
promisiunea lui Dumnezeu potrivit căreia oricine Îl acceptă pe El este salvat din prăpastia
păcatului, această promisiune primește imediat un semn, sau un sigiliu:
„Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului, aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt,
care fusese făgăduit şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câştigaţi de
Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.” (Efeseni 1:13).
Spiritul sfânt, sau viața lui Hristos care se înfiripă în noul născut este la fel de real ca și
curcubeul de pe cer sau ca tăierea împrejur din carne. Însă, pentru că de această dată Dumnezeu
nu mai operează în era umbrelor și a simbolurilor, acest sigiliu este realitatea lăuntrică care se
manifestă vizibil prin manifestarea exterioară a unui om nou pe care oricine îl poate vedea,
Omul Isus Hristos:
„El ne-a şi pecetluit, şi ne-a pus în inimă arvuna Duhului.” (2 Corinteni 1:22).
Această arvună garantează derularea până la desăvârșire a procesului de creștere, de
maturizare:
„Să nu întristaţi pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care aţi fost pecetluiţi pentru ziua
răscumpărării.” (Efeseni 4:30).
La momentul la care acest proces va fi finalizat într-o generație în viață, când „vom ajunge toţi
la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii

plinătăţii lui Hristos” (Efeseni 4:13), atunci lucrarea va fi terminată și sigiliul va fi pus. Scriptura
afirmă că acest sigiliu constă într-un „scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui
Său.” (Apocalipsa 14:1). Dar ce înseamnă asta?
Ei bine, ca și în cazul borcanului de dulceață, Producătorul garantează prin însuși sigiliul pus
și înscrisul de pe etichetă că oricine va deschide acel produs va găsi în el exact conținutul descris
de eticheta pusă. Cu alte cuvinte, după ce Domnul Isus va ajunge la statura plinătății Sale în
fiecare dintre copiii Săi, Dumnezeu îi va lăsa pe aceștia să treacă prin cea mai cumplită încercare
pe care universul o va fi văzut tocmai pentru a dovedi prin aceasta că Soluția Lui funcționează și
că Sigiliul mărturisește Realitatea.
Așadar, sigiliul odată pus, mărturisește despre identitatea Celui ce a executat lucrarea, despre
faptul că lucrarea este terminată (nu mai este nimic de scos, de adăugat sau de modificat) și
despre faptul că lucrarea este garantată împotriva oricărei disfuncționalități. Cel care a biruit
capodopera minții lui Satan în materie de ispite și provocări și chiar moartea, este acum pe
deplin matur în toți cei care L-au urmat „oriunde merge” (Apocalipsa 14:4). Orice a biruit atunci
când a fost pe pământ în trup, va putea birui din nou în același trup de carne, de astă dată însă
mult multiplicat.
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Înainte ca ultima mare distrugere spirituală a omului să aibă loc prin teribila încercare care se
va abate asupra familiei umane, pe tărâmul spiritual se aude un strigăt:
„După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei
ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun
copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea Dumnezeului
celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pământul şi marea,
zicând: ‚Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru!’” (Apocalipsa 7:1-3).
Tabloul descris în acest pasaj ne înfățișează planeta pregătită pentru dezlănțuirea marelui
dezastru. Totul este pregătit pentru distrugere iar acest lucru este atât de evident, încât îngerii ce
împiedică deocamdată ca acest lucru să se întâmple sunt gata să se retragă. În chiar acea clipă,
ființa desemnată să îndeplinească lucrarea de sigilare a copiilor lui Dumnezeu intervine pentru a
amâna acest dezastru iar motivul este deosebit de interesant: Creștinii nu sunt încă sigilați. Cu
alte cuvinte, sfârșitul lumii și revenirea Domnului Hristos trebuiesc amânate deoarece Creștinii
nu sunt încă pregătiți pentru marea încercare. Dacă cei patru îngeri ar fi lăsat ca dezastrul acestei
încercări să se dezlănțuie pe fața pământului, niciunul dintre Creștini nu ar fi rezistat. Lucrarea
de sigilare nu poate fi realizată pentru că lucrarea de pregătire nu este încă finalizată.
Acest gând ne aduce la timpul prezent, în zilele noastre, la momentul acesta ai cărui
protagoniști suntem noi. Întrebarea imperativă este: ce-l împiedică pe înger să mă sigileze? Așa
cum am discutat la începutul acestui articol, primirea sigiliului lui Dumnezeu are prioritate
absolută în viața oricărui Creștin, motiv pentru care descoperirea și înlăturarea piedicilor din
calea primirii sigiliului constituie cu siguranță preocuparea centrală a acestora. Unele dintre
aceste motive pot fi descoperite prin chiar studiul descrierii celor sigilați pe care o găsim în
Scriptură:
„Apoi m-am uitat, şi iată că Mielul stătea pe muntele Sionului; şi împreună cu El stăteau o sută
patruzeci şi patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său şi Numele Tatălui Său. Şi am auzit
venind din cer un glas ca un vuiet de ape mari, ca vuietul unui tunet puternic; şi glasul pe care l-am
auzit, era ca al celor ce cântă cu alăuta, şi cântau din alăutele lor. Cântau o cântare nouă înaintea
scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea să înveţe
cântarea, în afară de cei o sută patruzeci şi patru de mii, care fuseseră răscumpăraţi de pe pământ. Ei nu
s-au întinat cu femei, căci sunt verguri şi urmează pe Miel oriunde merge El. Au fost răscumpăraţi dintre
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oameni, ca cel dintâi rod pentru Dumnezeu şi pentru Miel. Şi în gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt
fără vină înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:1).
Caracteristicile enumerate aici descriu nu numai profilul Creștinului sigilat, dar și calea către
acolo. Desigur că există multe caracteristici minunate pe care Scriptura le-ar fi putut menționa
despre acești oameni, însă dintre toate acestea, au fost amintite numai cinci. Motivul pentru
aceasta trebuie să fie faptul că aceste cinci caracteristici vor constitui miezul controversei finale,
ceea ce le face și mai importante în studiul nostru.
Probabil că detaliul cel mai uimitor și încurajator în același timp este faptul că „fuseseră
răscumpăraţi de pe pământ” și „au fost răscumpărați dintre oameni”. Lucrul acesta înseamnă că toți
acești credincioși ajung la stadiul acesta de maturitate Creștină fără precedent în istorie în
timpul vieții lor. Ei nu sunt transformați în mod miraculos de Dumnezeu după moarte (nu sunt
răscumpărați de sub pământ), fără participarea lor, ci parcurg acest drum împreună cu Hristos
în timpul vieții.
În limbajul profetic la Scripturii, o femeie reprezintă o biserică, iar Scriptura afirmă despre cei
sigilați că „nu s-au întinat cu femei”. Acest detaliu subliniază faptul că unul din mijloacele ce
vor fi utilizate în cadrul ultimului act al marelui conflict va fi instituția bisericească sau biserica
organizată. Toate denominațiunile religioase au la bază același sistem gândit pentru a manipula
mințile oamenilor. Acesta este motivul pentru care Scriptura afirmă că toate denominațiunile au
fost afectate de spiritul demonic răspândit prin „Babilonul cel mare” (Apocalipsa 14:8; 18:3). Se
pare că presiunea exercitată prin aceste sisteme religioase va fi atât de mare și atât de dificil de
rezistat, încât cei care i se opun sunt în mod deosebit remarcați și calificați pentru a primi sigiliul
lui Dumnezeu.
Mai mult decât atât, relația cu acest sistem religios este de o natură atât de profundă pentru
spiritul uman, încât Scriptura îl prezintă în termenii prostituției:
„Ei nu s-au întinat cu femei...” (Apocalipsa 14:4)
„Nu ştiţi că cine se lipeşte de o curvă este un singur trup cu ea?” (1 Corinteni 6:16).
Există ceva în spiritul omului care se strică atunci când acesta devine parte din spiritul
denominațiunilor religioase, iar această dereglare este de o asemenea natură încât Scriptura îi
numește pe cei care se feresc sau sunt vindecați de o asemenea legătură „virgini”.
Despre aceștia Scriptura afirmă mai departe că „în gura loc nu s-a găsit minciună” (Apocalipsa
14:5). De ce a ales Scriptura din întreaga listă prezentată în Apocalipsa 21:8 tocmai minciuna?
Domnul Hristos a afirmat:
„Pui de năpârci, cum aţi putea voi să spuneţi lucruri bune, când voi sunteţi răi? Căci din prisosul
inimii vorbeşte gura.” (Matei 12:34).
Cuvintele sunt manifestarea stării inimii, a naturii omului. Acesta este motivul pentru care „în
gura loc nu s-a găsit minciună” este sinonim cu „sunt fără vină înaintea scaunului de domnie al lui
Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:5). Această curățire și schimbare a naturii s-a produs prin nașterea
din nou din Domnul Isus Hristos și prin creșterea în El până la maturitatea Creștină.
Deseori, când se citează pasajul care afirmă despre cei sigilați că Îl „urmează pe Miel oriunde
merge El” (Apocalipsa 14:4), se afirmă că aceasta va fi o realitate la timpul viitor, atunci când cei
mântuiți vor fi în cer. Descrierea aceasta vizează însă viața pe care au trăit-o pe pământ înainte și
în timpul ultimului act la marii controverse. Ei L-au urmat pe Domnul în această viață și tocmai
această experiență continuă i-a ajutat în creșterea spirituală până la maturitate, până la statura
Creștină deplină, pregătit pentru a fi sigilat de Dumnezeu și garantat împotriva oricăror
disfuncționalități.
Concluzie
Probabil că niciunul dintre evreii care s-au închinat statuii lui Nebucadnețar din valea Dura
nu a făcut-o din convingere. Probabil că toți murmurau pe la spatele împăratului exprimându-și
sentimentele de ură și dorința de răzbunare. Însă nu acest aspect era relevant. Relevant a fost,

este și va fi mereu atitudinea omului față de Dumnezeu. Dacă până la momentul în care s-a
auzit „sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului şi a tot felul de instrumente de
muzică” (Daniel 3:5) a sta drept în picioare era total irelevant, la acel moment acea atitudine
însemna loialitate față de Dumnezeu. Nu semnul închinării sau al poziției verticale era relevant,
ci realitatea interioară despre care acesta mărturisea.
Scriptura afirmă că sigiliul lui Dumnezeu este Domnul Isus Hristos matur în ființa celui
Credincios. Numele Său și al Tatălui înscris chiar pe fruntea care acoperă lobul frontal, ne indică
prezența deplină a Tatălui prin Fiul Său în Creștin. Singura cale de a fi sigilat cu Acest Sigiliu
Divin este aceea de a-L urma pe Miel oriunde merge El. Pentru aceasta nimeni nu are nevoie de
îndrumători sau sisteme omenești: pastori, preoți, biserici sau culte. Dimpotrivă, toate acestea
vor acționa mereu ca resorturi în direcția opusă călăuzirii personale a lui Dumnezeu. Tot ceea ce
este necesar se rezumă la o inimă deschisă și decizia de a-L urma pe El indiferent de cost. Să ne
amintim însă mereu că „gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele,
zice Domnul” (Isaia 55:8), așteptându-ne astfel la surprize din partea lui Dumnezeu.
Fie care toți cei care vor fi citit aceste rânduri să aibă curajul de a-L urma pe Miel oriunde
merge El!

Sfânta Scriptură
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Nu-mi amintesc când am văzut pentru prima oară o Biblie. Eram prea mic. Cel mai probabil
acest lucru s-a întâmplat în casa bunicilor mei. Pentru că nu-i puteam vizita decât foarte rar, în
perioada copilăriei nu am interacționat prea des cu această Carte.
Primele amintiri despre Biblie le am de pe la vârsta de 8 - 10 ani. Îmi amintesc că eram
fascinat de acea Carte veche, cu pagini subțiri și uzate, îmbrăcată în piele, cu scrisul mic pe
două coloane. Încă de la bun început am fost pătruns pe deplin de convingerea că acea Carte
conține adevărul. Nu-mi amintesc ce-mi spunea bunica, însă dorința fierbinte de a citi Cartea
mă răvășea de fiecare dată când ajungeam acolo. Am început s-o citesc de multe ori chiar de la
prima pagină. Însă după primele capitole ale celei de-a doua cărți, Exodul, totul devenea fără
sens în mintea mea și oboseam. Din păcate, nimeni nu mi-a sugerat vreodată în încep lectura
de la Noul Testament.
Timpul a trecut și am ajuns să am propria mea Biblie. Puteam să înțeleg mai multe, însă
deseori informațiile mi se păreau contradictorii, explicațiile stufoase, simbolurile imposibil de
înțeles și informațiile parcă prea multe. Nu puteam cuprinde totul, iar lipsa unui plan sau a
unei îndrumări m-a făcut să mă simt foarte dezorientat. Însă toate aceste piedici nu m-au
determinat să renunț la ideea de a cuprinde ceea ce scrie în Carte sau, mai rău, să mă convingă
că nu avea nicio valoare. Dimpotrivă: cu cât era mai întortocheat, cu atât convingerea mea
despre originea ei divină se adâncea.
Însă dincolo de toate acestea și mai mult decât atât, apropierea de Carte, interacțiunea cu ea
mă introducea într-un anume spirit despre care știam că nu este pe de acest pământ. Cu toate
că nu reușeam să înțeleg Scriptura, conștientizarea și certitudinea existenței și prezenței lui
Dumnezeu s-au înfiripat în mintea și inima mea de la o vârstă fragedă și, cu timpul, s-au
adâncit tot mai mult.
În adolescență, când căutarea după Dumnezeu a devenit mai conștientă și mai asiduuă,
Scriptura a devenit mijlocul de comunicare cu El. Nimeni nu mă învățase vreodată cum aș
putea vorbi cu Dumnezeu, motiv pentru care Scriptura funcționa acum pe post de telefon.
Deseori, prin versete irelevante la prima vedere, Dumnezeu îmi oferea răspunsuri exacte la
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întrebările care mă frământau. Interacțiunea aceasta cu El prin intermediul Scripturii mi L-a
adus mai aproape, L-a personificat în viața mea, L-a desprins din istorie și din eter și L-a adus
chiar lângă mine. În ultimii doi ani de liceu am început să fiu permanent conștient de prezența
lui Dumnezeu cu mine, iar Scriptura mă ajuta la aceasta. Nu reușeam să înțeleg doctrine, nu
adunam învățături, dar mă întâlneam cu Dumnezeu în și prin Scriptură.
Îmi amintesc foarte clar seara în care m-am întâlnit pe stradă cu unul dintre puținii prieteni
pe care-i aveam, ne-am oprit unul în fața celuilalt, iar el a spus: „Cine nu strânge cu Mine,
risipește.” (Matei 12:30). Apoi niciunul dintre noi nu a mai spus nimic pentru multe minute.
Nu înțelegeam, dar simțeam că Cineva se apropia de noi.
Timpul a trecut, eu am migrat într-un mediu religios care m-a introdus în învățătura
Scripturii iar viețuire mea în prezența lui Dumnezeu a căpătat noi valențe. Acela a fost însă și
un timp în care mercenarii m-au învățat să folosesc Scriptura pe post de armă împotriva
oamenilor. Îmi amintesc de un prieten apropiat care avea un exemplar al Scripturii micuț, de
buzunar, și care mi-a spus zâmbind și mângâind-o: „Ăsta e un pistolet. Tu ai ditamai carabina,
Vlad!” Am folosit Scriptura mult timp pentru a-i reduce la tăcere pe cei care aveau învățături
diferite de a mea, frustrându-i foarte mult, în timp ce au simțeam gustul mândriei. Ori de câte
ori puteam să reduc la tăcere un alt Creștin cu argumentele mele din Scriptură, îmi răsărea pe
chip zâmbetul celui care-și privește competitorul înfrânt. Îmi este rușine de asta.
Însă Dumnezeu nu se schimbă și această calitate a Lui a fost și este salvarea mea. Îmi
amintesc foarte bine momentul în care am citit traducerea în limba engleză a pasajului din
Ioan 5:39
„Voi cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine.”
A fost ca o întoarcere în timp. Dintr-o dată m-am trezit din mirajul gladiatorului la realitatea
că Scriptura și învățătura sa este un mijloc de a ajunge la Dumnezeu, nu scop în sine. Mi-a
trebuit puțin timp să-mi revin, însă această revenire a fost pentru mine ca o întoarcere din
morți. Iar Scriptura a redevenit un mijloc de a-L cunoaște pe El.
Desigur, numai un mijloc. Însă unul atât de prețios. Gândul că au existat oameni care și-au
dedicat întreaga viață multiplicării Scripturii, oamenii care și-au dat viața pentru ca Scriptura
să nu fie distrusă, ci păstrată din generație în generație, că există și azi oameni care tânjesc
după o clipă cu Scriptură în mâini, dar nu o pot avea, m-a înfiorat. M-a înfiorat atunci când
am realizat cu câtă ușurătate este privită azi Scriptura în societatea noastră de Creștinii care o
au din abundență.
Sentimentul de atașament față de această Carte a crescut din în ce în ce mai mult însă, în
același timp, și presiunea aglomerației tuturor lucrurilor care așteaptă să fie rezolvate în
fiecare zi. Atunci mi-am amintit că la sfârșitul exemplarului Scripturii pe care-l folosesc uzual
există un plan de lectură a Bibliei într-un an de zile. Ulterior am descoperit un plan de lectură
a Noului Testament într-o lună de zile. L-am urmat, iar rezultatul devine din ce în ce mai
minunat pe măsură ce înaintez pe această cale. Experiența este fascinantă, atât de fascinantă
încât mi-am spus: „Trebuie s-o împărtășesc la cât mai mulți.”
Zilnic, mintea primește tot felul de informații. Ne rămân în memoria conștientă cele mai
relevante pentru noi, iar gândurile ne sunt umplute de cele care ne-au impresionat cel mai
mult. Ce se întâmplă însă atunci când mintea este umplută cu informația conținută în
Scriptură? „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!” (Psalmul
119:11) scria David. Citind zilnic Scriptura, mintea este în mod constant hrănită cu Realitatea
descrisă de Cuvântul lui Dumnezeu și astfel fortificată împotriva seducțiilor demonilor care
capătă forme din ce în ce mai inocente în aparență. În diferite situații din rutina zilnică, minții
îi este prezentat din memorie câte un cuvânt inspirat, ales de Dumnezeu și perfect potrivit
pentru situația dată. Familiarizarea cu acest Glas necesită timp și experiență, iar lectura
Scripturii este un mijloc excelent pentru aceasta.

Mai jos aveți planul de citire a Noului Testament într-o lună. Vă sugerez să-l tipăriți și să-l
lipiți pe coperta interioară de la spatele Scripturii dumneavoastră. Luați decizia ca așa cum nu
vă puteți permite să nu mâncați sau să nu beți apă sau să nu dormiți regulat, să nu treacă nicio
zi fără a parcurge Scriptura. Nu este niciun păcat în a nu face asta sau în a omite una din zile;
însă este păcat să nu vă bucurați de beneficiile acestui mijloc pe care Dumnezeu l-a păstrat dea lungul timpului cu un preț atât de mare, mijloc după care alții tânjesc, dar nu se pot bucura
de el.
Dumnezeu să ne ajute să-L urmăm mereu!
Aștept comentariile și experiențele dumneavoastră în urma parcurgerii acestui plan.

1. Matei 1-9
2. Matei 10-15
3. Matei 16-22
4. Matei 23-28
5. Marcu 1-8
6. Marcu 9-16
7. Luca 1-6
8. Luca 7-11
9. Luca 12-18
10.Luca 19-24

11. Ioan 1-7
12. Ioan 8-13
13. Ioan 14-21
14. Fapte 1-7
15. Fapte 8-14
16. Fapte 15-21
17. Fapte 22-28
18. Romani 1-8
19. Romani 9-16
20. 1 Corinteni 1-9

21. 1 Corinteni 10-16
22. 2 Corinteni
23. Galateni - Efeseni
24. Filipeni - 2 Tesaloniceni
25. 1 Timotei - Filemon
26. Evrei
27. Iacov - 2 Petru
28. 1 Ioan - 3 Ioan
29. Apocalipsa 1-11
30. Apocalipsa 12-22

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!
Ardeiaș Vlad, octombrie 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).

Divina Vindecare ! Nr. 83 Noiembrie 2016

Octombrie 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.
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Împlinire:
Luni, 1. Australia. Soțul musulman unei femei de 35 de ani a înjunghiat-o mortal pe aceasta pentru
că s-a convertit la Creștinism.
Duminică, 2. Rusia. Pastorul independent baptist Donald Ossewaarde a fost acuzat de autorități
sub nouă lege „anti terorism” datorită unui serviciu de închinare pe care-l conducea într-o casă
particulară.
Luni, 3. Brunei. Guvernul a anunțat că nu va mai emite autorizații de construcții pentru nicio
biserică Creștină.
Marți, 4. Pakistan. Un musulman a împușcat mortal pe sora lui pentru că s-a căsătorit cu un Creștin.
Marți, 4. Pakistan. Un grup de musulmani au invadat un cămin Creștin și au încercat prin violență
să-i convertească la islam. Pentru că au refuzat, au violat-o pe cea mai mică fiică.
Miercuri, 5. Tanzania. Un grup de musulmani au incendiat casa unui pastor Creștin. De atunci, el
împreună cu soția și cei 11 copii, dorm în clădirea bisericii.

Joi, 6. Kenya. Un grup de islamiști au atacat un grup de Creștini cu grenade și arme de foc,
omorând 6 dintre ei.
Luni, 17. Nigeria. Un misionar Creștin în vârstă de 55 de ani care evangheliza musulmanii, a fost
răpit de un grup de musulmani.
Miercuri, 19. Germania. Un total de cel puțin 743 de Creștini din taberele de refugiați au fost atacați
de musulmani în decursul anului curent.
Miercuri, 19. Nigeria. Mai mult de 40 de Creștini au fost omorâți de musulmani într-un atac în
nordul țării.
Miercuri, 19. Irak. 80% din Creștini au fost nevoiți să-și părăsească țara din anul 2003 până în
prezent.
Sâmbătă, 22. Pakistan. Un pastor adventist și soția lui au fost salvați de poliție dintr-un atac inițiat
de 50 de musulmani.
Luni, 24. Siria. O Creștină a povestit cum fiul ei a fost unul dintre cei 250 de copii împușcați de
militanți ISIS pentru refuzul de a se dezice de Hristos.
Marți, 25. Kenya. Un grup de militanți islamiști au împușcat mortal 12 Creștini într-un atac armat în
localitatea Mandera.
Joi, 27. Cuba. Un pastor Creștin a fost condamnat la un an arest la domiciliu pentru că a condus
servicii religioase „prea zgomotoase”.
Vineri, 28. India. Un grup de hinduși extremiști au bătut cu brutalitate, amenințat cu pistolul și
stropit cu benzină un pastor Creștin pentru a-l determina să renunțe la Credință. Pastorul nu a cedat.
Vineri, 28. Nigeria. Un nou raport aduce la lumină faptul că centrul țării devine un loc din ce în ce
mai atacat de teroriști musulmani. În ultimii 3 ani 800 de Creștini au fost uciși, 800 răniți și 100 de
biserici distruse.
Sâmbătă, 29. Iran. După un proces de 10 minute, 3 Creștini au fost condamnați la 80 de lovituri cu
biciul pentru că au consumat alcool în timpul Sfintei Cine.
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Profeție: apostazia Creștinismului
„Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...”
(1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Miercuri, 26. SUA. Biserica Mormonă a publicat un material prin care îi invită pe toate persoanele
LGBT să se alăture bisericii.
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Profeție: răspândirea ateismului și decădere morală
„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după
poftele lor şi vor zice: ,Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân
aşa cum erau de la începutul zidirii!’” (2 Petru 3:3, 4).
„Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus
Hristos: cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor
nelegiuite.” (Iuda 17, 18).
Împlinire:
Luni, 3. Norvegia aprobă ca minorii de peste 6 ani să poată efectua operații de schimbare de sex.
Marți, 11. Germania. Biserica Monstrului Spaghetelor Zburătoare care batjocorește prin pervertire
toate ritualurile Creștine, înregistrează o creștere spectaculoasă în Europa.
Miercuri, 19. SUA. A fost născut copilul cu trei părinți prin manipulare genetică.
Miercuri, 19. Conform unui studiu recent desfășurat în 65 de țări, o treime din adulți cred că
homosexualii trebuie să aibă dreptul de a se căsători.
Marți, 25. Anglia. Părinții unei fete în vârstă de 14 ani au fost amenințați de autorități că-i vor
decade din drepturile parentale dacă nu-i îngăduie fiicei lor să trăiască ca băiat și să-și schimbe
numele.
Joi, 27. Anglia. Mama unui băiat de 7 ani l-a forțat pe acesta să trăiască ca fată, convinsă fiind că el
se percepe pe sine ca fată.
Joi, 27. Anglia. După ce și-au educat cei trei copii după sistemul „home schooling”, o un cuplu de
Creștini au decis să-i înregistreze la școala publică. La scurt timp, fiica lor de 14 ani a decis să-și
schimbe numele cu unul de băiat. Părinții nu au permis aceasta, iar acum sunt amenințați cu
decăderea din drepturile parentale, iar fata va fi introdusă într-o „terapie” într-un institut specializat.
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:
Duminică, 2. Brazilia. David M. Miranda, soțul lui Glenn Greenwald a fost ales ca membru în
consiliul local al orașului Rio de Janeiro.

Marți, 4. O.N.U. Consiliul Drepturilor Omului a numit primul expert independent care va investiga
discriminarea și violența împotriva persoanelor LGBT în lume.
Marți, 4. SUA. IKEA a creat o reclamă în care apare un cuplu de homosexuali.
Marți, 4. SUA. O nouă lege a statului California obligă toate universitățile care discriminează
persoanele LGBT să renunțe public la această politică.
Joi, 6. Rusia. IKEA a creat o reclamă în care apare un cuplu de homosexuali.
Vineri, 7. SUA. Pentagonul a tipărit o broșură pentru a ajuta persoanele LGBT din armată să treacă
cu bine prin procesul tranziției.
Vineri, 7. Germania va plăti 30 milioane € despăgubiri persoanelor LGBT care au fost condamnate
pentru orientarea lor sexuală.
Marți, 11. Aproape 50% din persoanele care au probleme de alimentație sunt homosexuali.
Vineri, 14. Franța a adoptat o nouă lege prin care recunoaște noua identitate sexuală aleasă de orice
persoană fără ca aceasta să fie nevoită să treacă prin operație de schimbare de sex.
Luni, 17. Cea de-a 20 conferință anuală a Asociației Internaționale LGBTI va avea loc în Nicosia.
Joi, 20. Anglia. Acesta este primul cuplu format dintr-un bărbat și o femeie are au încheiat un
parteneriat civil.
Vineri, 21. Regatul Unit va ierta mii de persoane LGBT care au fost acuzați de „gravă indecență.”
Marți, 25. Un studiu arată că mai mulți homosexuali (2/5) se luptă cu abuzul de droguri și alcool
decât heterosexualii.
Joi, 27. Anglia. Jeremy Corbyn, un lider al Partidului Laburist, propune introducerea istoriei
homosexualilor ca disciplină obligatorie în școli.
Vineri, 28. Banca Mondială a publicat primul poster care promovează homosexualitatea.
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Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; chiar
şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna octombrie 2016 au avut loc 37de evenimente de moarte în masă a animalelor. Iată
câteva exemple:
Luni, 3. Vietnam. 60 de tone de pește a murit într-un lac din Hanoi.
Vineri, 7. Cote d’Ivoire. 69000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Abidjan.
Duminică, 9. China. Sute de mii de păsări au murit datorită gripei aviare.
Miercuri, 12. Canada. 7 delfini morți au fost descoperiți în Boyd’s Cove.
Miercuri, 12. Turcia. 1,5 milioane de pești au murit datorită poluării în fermele de pe râul Buzuk
Menderes.
Joi, 13. Indonezia. 20 de tone de pește a murit în fermele din Paminggir.
Sâmbătă, 15. Taiwan. 12 balene au fost descoperite moarte în Taipei.
Vineri, 21. Peru. Peste 10000 de broaște au murit în Lacul Titicaca.
Duminică, 23. Chile. 100 de păsări de mare au fost descoperite moarte pe plaja din Tome, Biobio.
Miercuri, 26. Brazilia. 10 tone de pește a fost descoperit mort în râul Jucu.
Joi, 27. India. Peste 1000 de rațe au murit datorită gripei aviare.
Vineri, 28. Olanda. 17000 de păsări au murit datorită gripei aviare în North Brabant.
Vineri, 28. Bangladesh. Zeci de delfini morți au fost descoperiți morți pe coaste Kuakata.
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Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene
stranii.
„...a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Luni, 3. Australia a fost vizitată pentru prima dată de tornade.
Marți, 4. Caraibe. Uraganul Matthew este cel mai puternic din ultimii 7 ani. 900 de victime numai
în Haiti.
Miercuri, 5. Coreea. Taifunul Chaba a lăsat în urmă 7 morți și considerabile pagube materiale.
Joi, 13. SUA. Inundații catastrofale în Carolina de Nord în urma unui uragan.
Joi, 13. Insulele Bermude au fost lovite de uraganul Nicole.
Miercuri, 19. Hong Kong. Taifunul Hayian a provocat pagube considerabile și a paralizat întregul
oraș.
Vineri, 21. Japonia a fost zguduită de un cutremur de 6,6 grade.
Vineri, 21. Brazilia. Santa Catarina a fost lovită de o tornadă puternică.
Marți, 25. Italia a fost zguduită de un nou cutremur cu o magnitudine de 6.3.

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

Hitből hitbe
Revelation 14:12
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Heilung in Christus
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Ne puteți urmări și pe canalul Divina
Vindecare de pe YouTube (copiind în browserul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele
video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe”
pentru a primi în mod automat știri de fiecare
dată când postăm noi prezentări. Aceste
prezentări video au fost înregistrate începând cu
anul 2006 și tratează diverse aspecte ale
Evangheliei strict din punct de vedere biblic.
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă
recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică.
Vizionare binecuvântată!

Restoration Ministry
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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.
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