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Cu fiecare an ce se scurge, Creștinismul devine din ce în ce mai irelevant în societatea modernă. 
Lipsit de putere, de influența pe care ar trebui s-o aibă, Creștinismul este sugrumat și batjocorit 
de chiar răul pe care ar fi trebuit să-l stăvilească. Prelații care poartă costumațiile așa-zis 
„Creștine” devin din ce în ce mai nerușinați în maniera sfidătoare cu care zâmbesc celor mai 
grotești manifestări ale păcatului. Dacă aceste afirmații vi se par scandaloase, vă propun o trecere 
în revistă a unui număr extrem de restrâns de evenimente din totalul celor petrecute anul trecut 
care confirmă cele de mai sus:

În luna ianuarie, corul bărbătesc de homosexuali a concertat în Biserica Adventistă de Ziua a 
Șaptea din Palm Springs iar Rhonda Dinwiddie a devenit primul transsexual prezbiter într-o 
Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea, publicația catolică „Reporterul Național Catolic” a 
desemnat un cuplu de homosexuali ca fiind persoana anului 2015 iar preotul catolic al bisericii Sf. 
Matei din Baltimore a oficiat botezul unei fetițe adoptate de un cuplu de homosexuali din parohia 
lui.

În luna februarie, Biserica Anglicană din Manchester a găzduit o piesă de teatru care-L 
înfățișează pe Domnul Isus ca transsexual, iar un preot catolic din Chicago a mărturisit că este 
homosexual în cadrul unui interviu luat de publicația Washington Post pentru a-i sprijini pe cei 
marginalizați.

În luna martie este publicată concluzia unui studiu făcut de „J. Walter Thompson Innovation 
Group” care arată că numai 48% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani se identifică 
în exclusivitate heterosexuali.

În luna aprilie, biserica Luterană din Norvegia a decis să oficieze căsătoriile între homosexuali 
iar în SUA un episcop și o femeie pastor dintr-o biserică Metodistă au oficiat o căsătorie între doi 
homosexuali.

În luna mai, York Minster, un cleric senior din Biserica Anglicană, a introdus meditația Zen în 
serviciile religioase din biserică, în timp ce în SUA mai mult de 100 de clerici din Biserica 
Metodistă au declarat că sunt homosexuali cu puțin timp înainte de Conferința Generală a acestei 
biserici.

În luna iunie, biserica Metodistă a consacrat ca episcop o lesbiană căsătorită cu o femeie, 
afirmând că a fost o decizie dictată de duhul sfânt, iar în Elveția organizatorii ceremoniei de 
inaugurare al celui mai lung tunel din lume, au pus în scenă evidente elemente de închinare 
satanică.

În luna iulie jurisdicția de vest a bisericii Metodiste a hirotonisit-o pe lesbiana Karen Oliveto ca 
preot, în timp ce în Rusia Jim Mulcahy, un pastor american, a fost arestat în localitatea Samara 
pentru că plănuia să oficieze o căsătorie între doi homosexuali.

În luna august după ce Preotul Paul Collier din Biserica Anglicană s-a căsătorit cu prietenul lui, 
Biserica Anglicană a ajuns în fața unei scindări din 
cauza opiniilor conducătorilor despre 
homosexualitate.

În luna septembrie 10300 de Creștini din 
Danemarca și-au cerut excluderea din Biserică în 
primul trimestru al acestui an, fiind ajutați de un site 
ateist care-i consiliază în acest proces, în Anglia o 
treime din sinodul general al Bisericii Anglicane a 
semnat o petiție prin care îndeamnă biserica să 
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semneze o „declarație neechivocă” în sprijinul membrilor LGBT în timp ce Biserica Canadiană a 
ales primul episcop homosexual care este tată a doi copii.

În luna octombrie Biserica Monstrului Spaghetelor Zburătoare care batjocorește prin pervertire 
toate ritualurile Creștine, înregistrează o creștere spectaculoasă în Europa, în timp ce în SUA 
biserica Mormonă a publicat un material prin care invită toate persoanele LGBT să se alăture 
bisericii.

În luna noiembrie Ministerul Învățământului din Scoția a implementat un program intitulat 
„Gendersaurus Rex” în cadrul căruia copiii sunt încurajați să exploreze alternativa 
homosexualității, în timp ce în Irlanda o școală catolică a decis să arboreze drapelul homosexual 
pentru susținerea studenților gay.

În luna decembrie, după numai o singură zi de dezbateri, în Franța a fost aprobată legea 
numită „Interferența Digitală” care pronunță o pedeapsă maximă de doi ani și plata a până la 
30.000€ pentru persoanele care administrează situri online ce „exercită o presiune psihologică și 
morală pentru a descuraja avortul,” Departamentul de Educație din Anglia a publicat noi date 
despre situația adopțiilor, date care scot în evidență că 10% dintre adopțiile făcute anul acesta 
sunt făcute de cupluri formate din persoane de același sex, față de 8,4% anul trecut, în timp ce 
Oficialii Statului Maine, SUA, i-au acordat unui preot păgân dreptul de a purta coarne în 
fotografia pentru actul de identitate.

Din cauza tacticilor de obișnuire gradată a populației cu această invazie a nelegiuirii, mulți nu 
mai sesizează gravitatea acestor acte și nici implicațiile lor profunde. Însă una dintre aceste 
implicații este moartea Creștinismului. Deghizați în costume sobre și uzând de terminologia 
Scripturii, dușmanii Creștinismului l-au asasinat din chiar lăuntrul său după ce s-au asigurat că 
au ocupat pozițiile cele mai influente. Creștinismul popular este astăzi mort, nu numai incapabil 
de a stăvili potopul de nelegiuire cu care demonii au invadat inimile și mințile oamenilor, dar 
devenind chiar promotorul său.

Desigur, potrivit legii „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit şi mai mult” (Romani 
5:20), Dumnezeu, așa cum ne-a obișnuit deja, va răspunde acestei pervertiri printr-o Lumină ce 
va străluci într-o manieră cu neputință de preconizat. Până atunci însă, Creștinii așteptători au 
nevoie de răspunsul la întrebarea: Ce a determinat această cădere? Unde am greșit? Care ușă a 
fost lăsată deschisă? Iar pentru a găsi răspunsul trebuie să ne întoarcem la Scriptură.

Nisipul 
Părerea populară este că la timpul sfârșitului, atunci când Lumina va scoate la iveală toate 

lucrurile, oamenii vor fi împărțiți în două categorii: mântuiți și păcătoși. Domnul Isus descoperă 
însă o a treia categorie în persoana celui „ce i se pare că are” (Luca 8:18), dar care în realitate este 
„ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17). El este cel care astăzi I se adresează 
Domnului prin cuvintele „Doamne, Doamne” (Matei 7:21) și care, atunci când va afla că ceea ce 
credea că are este de fapt o simplă iluzie, va întreba: „N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos 
noi draci în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Matei 7:22).

Evident, aici este vorba despre o categorie pe persoane care poartă sfântul Nume de „Creștin”, 
persoane implicate activ în activitatea bisericească. Ei sunt „creștinii” zilelor noastre, cei care, 
datorită activității și efortului depus, a scopurilor „nobile” și pline de „iubire” din spatele 
deciziilor lor, sunt convinși că au ceea ce-i va recomanda pentru viața veșnică.

Stupoare însă: toate discursurile despre și eforturile către dragoste și diversitate, despre 
acceptarea tuturor și a fiecăruia „așa cum este”, sunt traduse de Domnul Hristos prin cuvintele: 
„Niciodată nu v-am cunoscut; depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care lucraţi fărădelege.” (Matei 7:23). 
Lumina Aceasta va fi cea care, în final, va demasca aceste decizii, întreaga direcție spre care acești 
conducători au îndreptat biserica, ca fiind „fărădelege”. Însă întrebarea care necesită acum un 
răspuns este cum au reușit aceștia să corupă biserica?  Care este mijlocul prin care fărădelegea a 
ajuns să controleze biserica și să treacă sub numele de „dragoste”? Cum a fost posibil ca trupul 
Celui ce a fost omorât de fărădelege, să ridice fărădelegea la rang de virtute și să numească 
neprihănirea „intoleranță” și „bigotism”? Odată ce vom fi aflat mijlocul prin care toate acestea au 
fost posibile, fisura prin care fărădelegea s-a strecurat în biserică și pe care, cu trecerea timpului, a 
lărgit-o, vom ști de ce să ne ferim și ce să corectăm (în puținele cazuri în care se mai poate) în 
vederea unei vindecări divine. Într-adevăr, dacă va exista o generație prin care Domnul Isus să Se 
descopere în toată slava și puterea caracterului Său, aceea va fi o generație „slăvită, fără pată, fără 
zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.” (Efeseni 5:27).
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Răspunsul la această întrebare inspirată din cuvintele Mântuitorului, îl găsim tot în cuvintele 
Sale. Continuând discursul despre această categorie pervertită de „creștini”, Domnul Hristos a 
spus:

„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care şi-
a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au suflat vânturile şi au bătut în casa aceea, dar ea 
nu s-a prăbuşit, pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le 
face va fi asemănat cu un om nechibzuit, care şi-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit şuvoaiele, au 
suflat vânturile şi au izbit în casa aceea: ea s-a prăbuşit, şi prăbuşirea i-a fost mare.” (Matei 7:21-27).

Prăbușirea spirituală și morală a bisericii secolului nostru poate fi descrisă cu exactitate prin 
adjectivul „mare”. Ceea ce a făcut ca această biserică să se prăbușească sub loviturile șuvoaielor 
nelegiuirii, este tipul solului în care a fost turnată fundația. Cu alte cuvinte, natura postamentului 
ales pentru a susține întreaga structură nu a fost potrivită pentru provocările cu care aceasta avea 
să se confrunte. Prin comparație, un postament de o altă natură a conferit întregii structuri o bază 
suficient de puternică împotriva furiei cu care vânturile și șuvoaiele au lovit-o, ea rămânând 
astfel în picioare.

Plajele pe care le are Danemarca la Marea Nordică sunt marcate încă de amintirile Celui De-al 
Doilea Război Mondial. Din loc în loc se pot observa vechi buncăre germane, construcții pe care 
intemperiile nu le-au putut distruge nici în decursul celor șapte decenii care au trecut de atunci. 
Ceea ce este interesant însă este faptul că multe dintre ele, în ciuda materialului rezistent din care 
au fost făcute, nu mai sunt la locul lor. Unele dintre ele se găsesc răsturnate pe plajă, iar altele 
chiar în mare. Motivul acestei căderi este chiar platforma de nisip pe care au fost construite. În 
ciuda materialului rezistent și a execuției excelente, multe dintre aceste construcții s-au prăbușit 
pentru că au fost construite pe nisip. Furtunile, vânturile și valurile au săpat la baza lor 
înlăturând nisipul, iar unele dintre aceste buncăre s-au răsturnat pe distanțe de zeci de metri.

Înainte de a determina la ce anume S-a referit Domnul Hristos când a vorbit despre nisip, este 
necesară o observație cu privire la formarea acestuia. Atunci când o rocă solidă este expusă 
acţiunii vântului, ploilor şi îngheţului, ea se sparge în particule mai mici, iar atunci când aceste 
particule ajung la o dimensiune ce variază între 0,05 și 2,5 mm în diametru, ele primesc 
denumirea de „nisip”. Așadar, nisipul este rezultatul dezintegrării stâncii, fiind format din același 
material ca și aceasta. Cu toate că, privite la microscop, cele două sunt identice, nisipul este în 
realitate o stâncă spartă, sfărâmată, o stâncă ce și-a pierdut una dintre principalele ei calități: 
aceea de a fi compactă. De aici și lipsa capacității de a susține cu succes structuri masive 
împotriva intemperiilor. Nisipul este așadar tot o stâncă, însă una sfărâmată.

Simbolul descifrat 
Aplicând profeția Vechiului Testament la Sine, Domnul Isus a spus:
„N-aţi citit niciodată în Scripturi că: ‘Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul 

unghiului?’” (Matei 21:42).
Desigur, Piatra care a rezistat tuturor intemperiilor, vânturilor și șuvoaielor păcatului, este 

Mântuitorul lumii, Omul Isus Hristos. Toți cei ce clădesc și tot ceea ce este clădit pe El, rezistă la 
rândul lor șuvoaielor păcatului, indiferent de forma și intensitatea pe care o au. După cum vom 
vedea pe parcursul articolului din numărul următor, această pildă se referă la sistemul pe care 
Scriptura îl mai denumește „Hristos în noi” (Coloseni 1:27), sistemul în care Hristos este la cârma 
fiecărui Creștin și astfel, la cârma întregii Biserici Creștine. El este Cel care planifică, inspiră, 
decide, călăuzește și realizează minunile harului. Acest sistem divin prin care Hristos are 
controlul absolut al Bisericii Sale, este sistemul pe care El l-a implementat în Biserică începând cu 
ziua Cincizecimii (vezi Fapte 2), sistemul prin care Hristos Însuși a luminat omenirea din acele 
timpuri într-o manieră fără precedent în istorie. Acesta este motivul pentru care timpurile 
respective au rămas memorabile, au rămas ca vremuri de referință pentru Biserica Creștină.

Pe de altă parte, nisipul trebuie să fie sistemul opus celui al lui Hristos, sistemul bisericesc în 
care omul și nu Domnul are controlul absolut asupra destinului bisericii. Această controversă 
dintre dorința omului de a deține frâiele vieții sale și planul lui Dumnezeu de a-l călăuzi pe om, 
își are începutul cu multe mii de ani în urmă și a continuat să se deruleze pe parcursul a mii de 
ani și a miliarde de vieți. Inspirat de sistemul original și păstrându-i forma exterioară, acest 
sistem nisipos alternativ Pietrei a constituit cangrena care a erodat experiența poporului lui 
Dumnezeu de-a lungul timpului, mijlocul prin care fărădelegea a pătruns și s-a întronat în 
biserică, culminând în ceea ce vedem astăzi. Scriptura ne descrie în detaliu caracterul acestui 
sistem, mijloacele sale de acțiune și rezultatele sale, astfel încât nimeni să nu fie înșelat.
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Ca Unul care a cunoscut impactul mortal pe care acest sistem îl are asupra destinului 
oamenilor, încă de la începutul lucrării Sale publice, Domnul Hristos l-a demascat și l-a 
condamnat în termeni radicali. Pe parcursul primei călătorii misionare pe care a întreprins-o 
imediat după botezul Său, Domnul Hristos a vizitat locul „unde fusese crescut” (Luca 4:16), 
Nazaretul. Acolo a spus:

„,Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani şi 
şase luni şi când a venit o foamete mare peste toată ţara, erau multe văduve în Israel, şi totuşi Ilie n-a fost 
trimis la niciuna din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Şi mulţi leproşi erau în Israel pe vremea 
prorocului Elisei, şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman, Sirianul.’ Toţi cei din 
sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Şi s-au sculat, L-au scos din cetate şi L-au 
dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce în prăpastie.” (Luca 
4:25-29).

Conținutul acestui discurs este cu atât mai valoros cu cât a fost primul pe care Domnul l-a 
susținut după botez în sinagoga copilăriei Sale. Probabil că oricine s-ar fi așteptat ca El să le 
vorbească fraților Săi despre identitatea Sa și să le aducă vestea cea bună a mântuirii. În schimb, 
El a atacat sistemul omenesc expunând neputința sa de a oferi un ajutor real oamenilor în nevoile 
lor. Indicând către persoane care erau considerate paria tocmai pentru că nu făceau parte din 
sistem și care s-au bucurat de experiența vindecării divine, Domnul Hristos a arătat că cei care se 
aflau sub ocrotirea sistemului nu aveau nicio interacțiune benefică  și reală cu Dumnezeu.

Pentru a începe clădirea pe Piatra ce avea să reziste tuturor intemperiilor, Domnul Hristos 
trebuia să demoleze tot ceea ce fusese clădit pe nisip, demascând problema fundamentală a 
acestei clădiri: sistemul pe care se baza.

Fizic versus spiritual 
Argumentul tipic al sistemului omenesc este prezentarea apartenenței ca recomandare ultimă și 

absolută. Orice denominațiune pretinde că ea este singura acceptată de Dumnezeu, unica în care 
se găsesc adevărații copii ai lui Dumnezeu, motiv pentru care apartenența este elementul vital. 
Oricine aparține sistemului, este în siguranță. Toți cei care nu sunt membrii ai denominațiunii, 
sunt inferiori, pierduți, și trebuie într-un fel sau altul să se unească cu sistemul pentru a fi în 
siguranță. Observați aceeași rațiune adusă ca argument final împotriva Mântuitorului:

Ioan 8:28, 33 „... noi suntem ucenicii lui Moise. ... Noi suntem sămânţa lui Avraam ...”
Ioan 7:48 „A crezut în El vreunul din mai-marii noştri sau din farisei?”
După cum în Israelul de acum 2000 de ani totul se reducea la identitatea strămoșilor și la 

raportarea la dictatele conducătorilor și în denominațiunile de azi totul se reduce la calitatea de 
membru și la raportarea la principiile impuse de lideri prin vot. Elementul definitoriu este 
aparența, ceea ce se poate verifica prin cele cinci simțuri: de la registrul în care ești înscris ca 
membru (fiind aspectul cel mai important), până la alimentele pe care le consumi, cărțile pe care 
le citești, vestimentația pe care o porți etc.

De aici și natura experienței religioase care gravitează în jurul aparențelor și care se reduce 
numai la aparețe:

„Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuţi de oameni.” (Matei 23:5).
Această religie a aparenței este letală tocmai pentru că subminează adevărata experiență care 

este de natură spirituală și care elevează partea lăuntrică a omului. Accentul pus pe 
minuțiozitatea cu care sistemul verifică aspecte nesemnificative ale experienței, lucrează în 
detrimentul valorilor fundamentale ale caracterului: „dreptatea, mila și credincioșia.” (Matei 23:23). 
Tocmai din cauza promovării unor nonvalori de natură vizibilă ca elemente determinante pentru 
asigurarea mântuirii, susținătorii acestui sistem pierd adevăratele valori care sunt de natură 
spirituală. Nerecunoscând neputința acestor principii care vizează exteriorul în a rezolva 
problema fundamentală a omului și făcând eforturi susținute pentru a le implementa în propriile 
vieți, promotorii lor se degradează în consecință:

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi curăţiţi partea de afară a paharului şi a blidului, 
dar înăuntru sunt pline de răpire şi de necumpătare.” (Matei 23:25).

Această depărtare de realitate conduce cu timpul la pierderea definitivă a realității spirituale 
având consecințe din cele mai grave și, uneori, ireversibile. În orbirea lor, susținătorii sistemului 
omenesc al denominațiunilor religioase sunt în stare să-și dea viața pentru apărarea unor 
principii care nu au nicio legătură cu Creștinismul, fiind astfel complet pierduți de Realitatea 
Adevărului. Mai mult decât atât, ademenind pe alții în capcana formalismului religios ca singură 
cale a mântuirii, eforturile acestor învățători orbi rezultă în rătăcirea altor suflete:
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„Pentru că voi închideţi oamenilor Împărăţia cerurilor: nici voi nu intraţi în ea, şi nici pe cei ce vor să 
intre nu-i lăsaţi să intre.” (Matei 23:5).

Toate planurile și acțiunile pe care susținătorii sistemului bisericesc le fac pentru promovarea 
acestuia și pe care le enumeră prin cuvintele „N-am prorocit noi în Numele Tău? N-am scos noi draci 
în Numele Tău? Şi n-am făcut noi multe minuni în Numele Tău?” (Matei 7:22), nu reprezintă decât 
mijlocul prin care, de la o generație la alta, caracterele celor care cad în această capcană se 
degradează din ce în ce mai mult:

„Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi înconjuraţi marea şi pământul ca să faceţi un 
tovarăş de credinţă şi, după ce a ajuns tovarăş de credinţă, faceţi din el un fiu al gheenei, de două ori mai 
rău decât sunteţi voi înşivă.” (Matei 23:15).

Câți tineri sinceri nu s-au înrolat din toată inima în aceste sisteme bisericești crezând că astfel Îl 
urmează pe Mântuitorul, numai pentru ca după câțiva ani să ajungă fie simple oi bune de muls, 
tuns și tăiat, fie unii dintre cei mai ipocriți promotori ai sistemului. Nu mă înțelegeți greșit: nu 
afirm că toți cei care fac parte din aceste sisteme sunt pierduți; nu discut aici despre indivizi, ci 
despre sistem și consecințele lui. Însă sufletele sincere care încă se mai găsesc în aceste 
denominațiuni religioase, nu pot transforma sistemul omenesc în Biserica lui Dumnezeu. 
Caracterul sistemului omenesc nu a fost schimbat nici chiar de Mântuitorul Însuși. Dimpotrivă.

Camuflajul 
Așa cum Mântuitorul a arătat în discursul Său din sinagoga Nazaretului (Luca 4:25-29), 

sistemul omenesc nu a reușit să ofere nimic substanțial pentru nevoile reale ale omului. 
Promisiunile au fost mereu înșelătoare iar fundamentele au fost întotdeauna false. Pentru a 
supraviețui însă, sistemul trebuia să aibă o ofertă atractivă, o momeală cu care să-i prindă, să-i 
păstreze și să-i motiveze pe enoriași să-l susțină. Și pentru că sistemul nu-L are pe Dumnezeul 
învățăturii, a făcut din învățătură dumnezeu. Urmăriți cu atenție pasajele de mai jos:

„Fariseii, când au văzut lucrul acesta, I-au zis: ,Uite că ucenicii Tăi fac ce nu este îngăduit să facă în 
ziua Sabatului.’” (Matei 12:2).

„Şi iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Isus, L-au 
întrebat: ,Este îngăduit a vindeca în zilele de Sabat?’” (Matei 12:10).

„Atunci, nişte farisei şi nişte cărturari din Ierusalim au venit la Isus şi I-au zis: ,Pentru ce calcă ucenicii 
Tăi datina bătrânilor? Căci nu-şi spală mâinile când mănâncă.’” (Matei 15:1, 2).

„Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus şi căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste 
lucruri în ziua Sabatului.” (Ioan 5:16).

„Fariseii au ieşit afară şi s-au sfătuit cum să omoare pe Isus.” (Matei 12:14).
„Ei turbau de mânie şi s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus.” (Luca 6:11).
„Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-L omoare, căci se 

temeau de El ...” (Marcu 11:18).
Mântuitorul a fost mereu atacat de susținătorului sistemului bisericesc pe terenul doctrinelor. 

Orice cuvânt sau faptă care părea a contrazice învățătura lor, trezea în ei la început sentimente de 
tulburare, apoi de opoziție și, în final, de răzbunare. Dumnezeul sistemului bisericesc este 
doctrina pentru apărarea căreia este mereu capabil să sacrifice oricâte suflete, chiar și pe Cel al 
Aceluia care a dat aceste învățături. Decizia preoților de la Ierusalim de a-L asasina pe 
Mântuitorul a fost luată cu prilejul demascării de la templu.

Învățătura curată a fost pervertită de-a lungul timpului de modificările și adăugările tradiției 
bisericești. Fiecare denominațiune în parte și-a adăugat specificele ei pentru a-și îndreptăți 
existența separat de celelalte și pentru a-și justifica chemarea exclusivă în rândurile sale. Acesta 
este motivul pentru care „Isus le-a zis: ,Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul fariseilor şi al saducheilor.’ ... 
Atunci au înţeles ei că nu le zisese să se păzească de aluatul pâinii, ci de învăţătura fariseilor şi a 
saducheilor.” (Matei 16:6, 12).

Învățătura sau doctrina denominațională reprezintă mijlocul prin care lupii trec drept oi iar 
tâlharii drept preoți. Oricine cade în această plasă a partizanului doctrinar devine nu numai o 
victimă a sistemului, dar și un vehement susținător al acestuia în vederea înșfăcării de noi 
victime. Iar acolo unde doctrina devine dumnezeu, dragostea moare. Fanatismul religios a fost 
mereu alimentat de apartenența denominațională și de ideea celor aleși în virtutea doctrinelor pe 
care le propagă.

Îmi este încă vie în minte imaginea acestui grup de credincioși conservatori care, în timp ce 
susțin cu tărie că ei sunt cei „care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 
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14:12), recunosc faptul că sunt păcătoși care au nevoie continuă de iertarea lui Dumnezeu. Ceea 
ce vor să spună în realitate este că ei sunt singurii care susțin doctrina valabilității tuturor celor 
zece porunci, inclusiv a sabatului zilei a șaptea, nu că ei sunt cei care într-adevăr trăiesc potrivit 
acestui standard. Totul se reduce așadar la declarație, la susținerile verbale, experiența fiind însă 
irelevantă. Această stare paranoică este atinsă gradual, pe nesimțite, momeala fiind identificarea 
purității doctrinale cu esența Creștinismului.

Avertismente 
Una dintre caracteristicile definitorii ale sistemului omenesc este nepotismul. Din cauza 

orientării exclusiv lumești prin căutarea avantajelor materiale susținătorii sistemului omenesc 
educă următoarea generație încă din fragedă copilărie în vederea înregimentării permanente în 
rândurile partizanilor sistemului. Și ca în orice clan mafiot, fiecare raportare pozitivă la sistem și 
la idealurile lui rezultă într-o recomandare din partea susținătorilor acestuia, totul fiind calculat 
în termenii investiției și al profitului:

„Face să-i faci acest bine, căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.” (Luca 7:4, 5).
Domnul Hristos a respins însă orice idee a afilierii pe baza apartenenței familiale, naționale 

sau, în limbaj modern, denominaționale:
„Iată, a zis El, mama Mea şi fraţii Mei! Căci oricine face voia lui Dumnezeu, acela Îmi este frate, soră şi 

mamă.” (Marcu 3:34, 35).
„,Ferice de pântecele care Te-a purtat şi de ţâţele pe care le-ai supt!’ Şi El a răspuns: „Ferice mai degrabă 

de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu şi-L păzesc!’” (Luca 11:27, 28).
Singura recomandare validă înaintea lui Dumnezeu ține în exclusivitate de natura relației 

spirituale pe care omul o are cu El, indiferent de statutul de apartenență sau neapartenență la 
vreo denominațiune religioasă. Acesta este motivul pentru care în repetate rânduri Domnul 
Hristos a recomandat credința în detrimentul naționalității, sau denominaționalității în termeni 
moderni:

„O, femeie (sido-feniciană), mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se cum voieşti.” (Matei 15:28).
„Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş (roman), S-a întors spre norodul care mergea 

după El şi a zis: ,Vă spun că nici chiar în Israel n-am găsit o credinţă atât de mare.’” (Luca 7:9).
Încurajarea apartenenței denominaționale din cadrul sistemului bisericesc nu este decât un 

rezultat firesc al naturii exclusiviste a acestuia:
Marcu 9:38, 39 „,Învăţătorule, noi am văzut pe un om scoţând draci în Numele Tău şi l-am oprit, 

pentru că nu venea după noi.’ ,Nu-l opriţi’, a răspuns Isus ...”
Oricine activează în afara sistemului este perceput ca un competitor și deci, ca un potențial 

dușman. De aceea singura cale de a intra în grația sistemului și a susținătorilor acestuia este 
convertirea în rândurile sale și activarea pentru împlinirea scopurilor sale. De aici și 
avertismentele repetate ale Domnului Hristos adresate atât conducătorilor denominaționali, cât și 
Creștinilor:

Matei 23:34 „De aceea, iată, vă trimit proroci, înţelepţi şi cărturari. Pe unii din ei îi veţi omorî şi 
răstigni, pe alţii îi veţi bate în sinagogile voastre şi-i veţi prigoni din cetate în cetate.”

Ioan 16:2, 3 „Au să vă dea afară din sinagogi, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă 
că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Şi se vor purta astfel cu voi, pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe 
Mine.”

Atât timp cât a avut susținerea puterii politice, sistemul bisericesc nu s-a dat înlături de a 
masacra milioane de Creștini în Numele Creștinismului. Însă nici când a pierdut acest sprijin 
politic sau când aceste crime au ajuns în afara legii, sistemul bisericesc nu s-a oprit din a 
persecuta. Exclusivismul a generat mereu fanatism, iar fanatismul religios este unul dintre cele 
mai periculoase și mai greu de vindecat tocmai pentru că este aprins în Numele lui Dumnezeu. 
De aceea persecuția a continuat și continuă și astăzi, însă având o altă formă: izolarea, 
intimidarea, batjocura, degradarea imaginii personale prin minciună și bârfă, excluderea. Ori de 
câte ori veți observa un astfel de comportament, este bine să luați atitudine pentru susținerea 
Domnului Hristos în persoana copiilor Săi.

Demascarea și desființarea
Unul dintre cele mai șocante momente din experiența lui Isus din Nazaret s-a consumat cu 

ocazia unei vizite pe care a făcut-o la templu. Era în prejma sărbătorii Paștelui, motiv pentru care 
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întregul oraș era plin de călătorii veniți de pretutindeni pentru a se întâlni cu Dumnezeu și 
pentru a I se închina. Atunci „Isus a intrat în Templul lui Dumnezeu. A dat afară pe toţi cei ce vindeau 
şi cumpărau în Templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani şi scaunele celor ce vindeau porumbei şi 
le-a zis: ,Este scris: ‘Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.’ Dar voi aţi făcut din ea o peşteră de 
tâlhari.’” (Matei 21:12, 13).

Domnul Hristos ajunsese acum față în față cu Stânca pe care Dumnezeu o așezase ca 
fundament pe care orice om să clădească dar care, odată cu trecerea timpului, fusese transformată 
de șuvoaiele păcatului în nisip. Iar cei care făcuseră această lucrare erau chiar conducătorii 
religioși. Avizi după câștigul bănesc, conducătorii religioși au inventat mereu diverse mijloace de 
a-i tâlhări pe credincioși în Numele lui Dumnezeu. Iar peștera în care se face adunarea generală a 
tâlharilor, locul unde se strâng toate averile obținute prin escrocherie intelectuală și spirituală, 
este chiar biserica. Zecimi și taxe, dări și daruri „de bună voie”, toate pentru consolidarea 
sistemului și a celor care îl susțin. Strigătul „Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem 
stăpânire pe moştenirea lui.” (Matei 21:38) reprezintă atât elementul motivațional, dorința arzătoare 
a acestor suflete, cât și expresia nivelului de degradare la care au ajuns. „Vai de voi, cărturari şi 
farisei făţarnici! Pentru că voi mâncaţi casele văduvelor ...” (Matei 23:14) le-a atras atenția 
Moștenitorul înainte de a fi omorât și aruncat în afara viei. Cei câțiva care au ales la un moment 
dat să fie sinceri cu ei înșiși și cu Dumnezeu (Nicodim, Iosif din Arimateea), au recunoscut acest 
nivel degradant la care-i adusese mentalitatea sistemului; majoritatea însă „de frica fariseilor, nu-L 
mărturiseau pe faţă, ca să nu fie daţi afară din sinagogă.” (Ioan 12:42).

Conducătorii religioși au întrevăzut implicațiile ideilor și ale sistemului revoluționar adus de 
Tâmplarul din Nazaret: „Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor crede în El şi vor veni romanii şi ne vor nimici şi 
locul nostru, şi neamul.” (Ioan 11:48). „Locul ... și neamul” au fost, sunt și vor rămâne dumnezeul 
tâlharilor religioși. Poziția de manipulare și sistemul pe care-l conduc trebuie să fie apărate și 
susținute cu orice preț; chiar și cu Cel Mai Mare Preț: „Oare nu vă gândiţi că este în folosul vostru să 
moară un singur om pentru norod şi să nu piară tot neamul?” (Ioan 11:50). Putem așadar concluziona 
fără să greșim că nici iudeii și nici romanii nu L-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Nu! Fiul lui 
Dumnezeu a căzut victima sistemului religios care este susținut și întreținut de toți cei care se 
bucură de avantajele materiale de pe urma acestuia. Nu Caiafa și nici Pilat! La rândul lor, aceștia 
nu au fost decât alte victime și unelte ale sistemului, folositoare pentru moment, dar ușor de 
înlăturat oricând aceasta lucrează pentru interesele sistemului.

Însă atunci când era țintuit pe cruce, „Isus a scos un strigăt tare şi Şi-a dat duhul” iar „Perdeaua 
dinăuntrul Templului s-a rupt în două de sus până jos.” (Marcu 15:37, 38). Perdeaua din Templu avea 
o semnificație profundă și un rol sacru: ferea de ochii profani locul numit „preasfânt” sau „sfânta 
sfintelor” în care se găseau obiecte sfinte, obiecte ce marcau identitatea poporului iudeu. Aceste 
obiecte fuseseră transformate de-a lungul timpului într-un soi de moaște moderne, obiecte 
„sfinte” în virtutea cărora sistemul care le poseda și care le promova prin doctrinele sale, se putea 
recomanda pe sine ca fiind „biserica lui Dumnezeu” sau „singura biserică adevărată”.

Ei bine, prin faptul că L-a asasinat pe Fiul lui Dumnezeu, acest tip de sistem și-a atins apogeul, 
și-a dezvăluit adevăratul caracter grotesc, adevărata natură demonică și adevăratele scopuri 
criminale. Prin moartea Sa, Fiul lui Dumnezeu a demascat identitatea acestui sistem în așa fel 
încât nimeni să nu mai fie înșelat de pretențiile „dumnezeiești” ale acestuia. Și mai mult decât 
atât, „perdeaua ... s-a rupt în două de sus până jos.” (Marcu 15:38). Domnul Hristos a negat odată 
pentru totdeauna pretenția de sacralitate a acestui sistem, l-a expus în adevărata lui identitate și i-
a tăiat orice legătură cu Dumnezeu. Misiunea a fost îndeplinită: omenirea a fost eliberată.

Concluzii
În mod straniu, după ce Mântuitorul a adus multă lumină, atât peșterile cât și tâlharii s-au 

înmulțit nespus de mult. Discursul și aparența au fost puțin modificate pentru a se conforma 
noilor schimbări, însă esența a rămas aceeași. Cu trecerea timpului, sfera de influență a sistemului 
bisericesc a trecut dincolo de granițele unei singure națiuni, aceasta deschizând noi oportunități. 
Pe măsură ce resursele creșteau - și rivalitățile dintre tâlhari se înmulțeau. Așa se face că astăzi 
avem sute de astfel de denominațiuni, biserici și bisericuțe construite după același tipar: pretenția 
de exclusivitate datorită purității doctrinale, rivalitățile dintre grupări, goana după influență și 
bani, persecutarea opozanților prin orice mijloace.

Desigur că fiecare om este liber să facă ce dorește cu viața lui. Problema este însă că toate aceste 
tâlhării se fac în Numele lui Dumnezeu, denaturând și murdărind astfel sfântul Nume de Creștin. 
Bisericile tradiționale au ajuns să dețină o considerabilă influență în lume, motiv pentru care ori 
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Nota traducătorului
În timp ce nu doctrinele îl califică pe credincios pentru mântuire, acestea îl ajută să înțeleagă 

Calea într-acolo. Mântuirea se primește prin credință, însă credință în ce, în Cine și cum? „Credinţa 
vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.” (Romani 10:17), motiv pentru care, 
pentru o credință sănătoasă, este nevoie de o înțelegere sănătoasă a cuvântului Scripturii. O 
înțelegere denaturată va conduce întotdeauna la o credință schiloadă, neputincioasă.

În urma articolului intitulat „Doctrina trinității și Evanghelia” care a fost publicat în numărul 
anterior al revistei „Divina Vindecare”, au fost reluate încercările unor cititori de justificare a 
doctrinei trinității. Ceea ce am observat este că toate aceste eforturi au în comun ignoranța față de 
declarațiile clare și lămurite, prin repetarea irațională a unor clișee. „Biblia spune că Isus este 
Dumnezeu!” este unul dintre acestea. Când sunt însă confruntați cu întrebarea „Ce înseamnă că 
Isus este Dumnezeu? Este Isus Tatăl?  S-a întrupat Tatăl?  A murit Tatăl?”, răspunsul final este 
același: „Noi nu putem înțelege Biblia. Este un mister.” Într-adevăr, aceasta este singura explicație 
posibilă pentru inconsistențele rezultate din doctrina trinității: mister; taină. Însă Domnul Hristos a 
spus: „Viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, 
pe care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3) și „Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău şi li-L voi mai face 
cunoscut.” (Ioan 17:26).

Frați trinitarieni, Domnul Isus nu vă mai numește robi pentru că robul nu știe ce face stăpânul 
său, ci vă numește prieteni pentru că v-a făcut cunoscut tot ceea ce a auzit de la Tatăl Său care este 
și Tatăl vostru. De ce vă închideți urechile față de aceste descoperiri dumnezeiești și doriți în 
continuare să rămâneți într-o relație de robi, de sclavi?  Numai pentru a apăra o idee a bisericii de 
care aparțineți?  Dragi frați, „Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.” (1 
Corinteni 7:23).

de câte ori se pomenește ceva despre Creștinism, mințile oamenilor se îndreaptă către aceste 
instituții, către aceste peșteri de tâlhari. Este de mirare că majoritatea oamenilor nu mai vor să 
audă nimic de religie sau de Creștinism?

Am observat deseori că unii se rețin din a expune aceste instituții așa cum Domnul Hristos a 
făcut-o, fie din teama de a nu-i jigni pe membrii lor, fie pentru a nu-i descuraja pe cei sinceri care, 
din neștiință, fac încă parte din aceste organizații. Pe toți aceștia îi invit să reconsidere atât 
maniera radicală în care Domnul Hristos a expus caracterul josnic și natura demonică a acestor 
sisteme, cât și motivul care a stat în spatele atitudinii Sale. Istoria a demonstrat din nou și din nou 
că, asemenea naturii umane, acest sistem nu poate fi reformat, nu poate fi vindecat. Acest sistem 
care înșeală miliarde de oameni își va continua existența până la timpul sfârșitului.

În timp ce orice Creștin va arăta dragoste pentru fiecare suflet sincer sau nesincer care susține 
aceste sisteme, va urma apelului îngerului „care zicea: ,Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi 
părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până 
în cer şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.’” (Apocalipsa 18:4, 5). Înscrierea ca membru 
într-o organizație presupune acceptul pentru toate principiile și practicile ei. Toți membrii unei 
organizații o susțin în activitățile și planurile ei nu numai financiar, dar și prin faptul că acceptă 
statutul de membru. Acesta este motivul pentru care solia acestui înger prezintă o participare 
colectivă a tuturor membrilor la păcatele organizațiilor de care aparțin.

Rugăciunea mea este ca fiecare cititor al acestor rânduri să nu accepte nicio legătură care nu 
poate fi făcută în Hristos Isus, Domnul nostru.

În numărul viitor al revistei „Divina Vindecare” vom publica un articol despre natura Bisericii 
lui Dumnezeu și a intenției Domnului Hristos în înființarea acesteia.

David Clayton, decembrie 2016

Considerente despre doctrina trinității
adaptare după câteva schițe
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Din aceste considerente am ales să publicăm alte considerente Biblice pentru respingerea acestei 
doctrine cu rădăcini păgâne. Așteptăm în continuare comentariile dumneavoastră și de asemenea, 
orice întrebare pe această temă, la care vom răspunde cu Scriptura și istoria.

Evanghelia în stilul trinitarian
Versetul de aur al Scripturii, acel verset care exprimă cel mai clar miezul Evangheliei este 

considerat a fi versetul 3 din capitolul 16 al Evangheliei după Ioan:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine 

crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan 3:16 - KJV).
Vă propun să traducem acest verset prin perspectiva doctrinei trinității:
Fiindcă atât de mult a iubit trinitatea lumea,
Că el / ei au dat pe
Singurul lui / lor
Fiu / frate / sine / prieten / conlucrător,
Pentru ca oricine crede:
Crede că El este Fiul lui Dumnezeu, cu toate că nu este;
Crede că El a murit, cu toate că Dumnezeu nu poate muri;
Crede că Dumnezeu L-a trimis, cu toate că El S-a trimis pe Sine Însuși,
Să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Dacă prima parte este atât de confuză și de irațională, de ce ar lua cineva în serios întreaga 

afirmație? De ce nu ar pune cineva sub semnul întrebării și cea de-a doua parte? Ce siguranță 
avem că viața veșnică înseamnă într-adevăr viață veșnică?

De fapt, iată care este principala explicație a trinitarienilor: ei spun că aceasta este „o taină cu 
neputință de pătruns”. Contradicțiile ilogice sunt ignorate și etichetate ca fiind „taine.” De aceea, 
întregul plan de mântuire este numit „mister”, ceva ce nu va putea fi vreodată înțeles și nici 
apreciat.

Este de mirare că experiența Creștină de azi este de un standard atât de scăzut? Este de mirare că 
Dumnezeu Însuși nu este cunoscut, și nici Fiul Său, iar interacțiunea oamenilor cu El este limitată 
la păzirea unor reguli?

Frați trinitarieni, înainte de a vă opune față de ceea ce cred non-trinitarienii, știți voi exact ce 
respingeți? Trebuie să vă adresez această întrebare pentru că am întâlnit atât de multe idei eronate 
și greșit înțelese. Aș vrea să vă expun într-o manieră simplă ceea ce eu alături de majoritatea non-
trinitarienilor credem.

1. Scriptura afirmă în mod clar că există un singur Dumnezeu.
2. Acest un Dumnezeu este autoritatea supremă în univers, sursa tuturor lucrurilor.
3. Acest un Dumnezeu este în mod exclusiv Dumnezeu Tatăl.
4. Isus Hristos este Fiul născut al Acestui un Dumnezeu.
5. Isus a provenit din viața Tatălui.
6. Isus este din familia lui Dumnezeu. Dumnezeu prin natură, dar nu Dumnezeul Scripturii.
7. Spiritul sfânt este o persoană, însă care persoană?
8. Spiritul sfânt este prezența invizibilă a lui Dumnezeu Tatăl, nu o persoană separată de Acesta.
9. Spiritul sfânt include viața lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu, mintea lui Dumnezeu.
10. Așadar, spiritul sfânt este Dumnezeu - Dumnezeu Însuși.
11. Dumnezeu Tatăl este omniprezent pentru că spiritul Său este pretutindeni.
12. După învierea Sa, Dumnezeu L-a proslăvit pe Isus prin faptul că I-a dat spiritul său fără 

măsură.
13. Spiritul lui Isus este astfel unit cu spiritul Tatălui.
14. Așadar, astăzi, spiritul sfânt este atât spiritul Tatălui cât și spiritul Fiului Său.
15. Această putere nelimitată a spiritului sfânt I-a conferit lui Isus aceleași abilități ca ale Tatălui.

9
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Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, decembrie 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).

Decembrie 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 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. Germania. Un preot romano-catolic a raportat că permanent copiii imigranților Creștini suferă 

din partea copiilor imigranților musulmani datorită credinței lor în Isus Hristos.
Vineri, 2. Germania. O curte de justiție a autorizat un grup numit „Poliția Șaria” să impună  legea 

islamică în orașul Wuppertal.

În cazul în care cineva are nevoie, putem oferi dovezi abundente din Scriptură pentru fiecare 
punct menționat aici.

Un Dumnezeu
Există șapte versete în Scriptură care folosesc expresia „un Dumnezeu.” Patru dintre ele Îl 

identifică în mod clar pe Acest un Dumnezeu ca fiind o singură persoană, o singură ființă care este 
TATĂL. Niciunul dintre ele nu-L identifică pe acest un Dumnezeu ca fiind trei entități.

„Cărturarul I-a zis: ,Bine, Învăţătorule. Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul singur, că nu este altul 
afară de El.’” (Marcu 12:32). - Dumnezeu este un „El”, o Persoană.

„Totuşi, pentru noi, nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care 
trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi, prin El, şi noi.” (1 Corinteni 
8:6). - Dumnezeu este o Persoană, Cineva, Tatăl.

„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care 
este în toţi.” (Efeseni 4:6). - Dumnezeu este singură Persoană, Tatăl.

„Căci este un singur Dumnezeu şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus 
Hristos.” (1 Timotei 2:5). - Dumnezeu este o singură Persoană.

Următorul verset nu conține cuvintele „un Dumnezeu”, ci „singurul Dumnezeu adevărat”, motiv 
pentru care l-am adăugat în această listă.

„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos, pe 
care L-ai trimis Tu.” (Ioan 17:3).

Mai jos redau alte versete care vorbesc despre un Dumnezeu. Ele nu afirmă în mod explicit că 
Dumnezeu este o singură Persoană, însă, în același timp, nu oferă nici cea mai mică aluzie la ideea 
că Dumnezeu ar fi trei persoane. De vreme ce Scriptura nu se contrazice pe sine, este clar că și 
aceste versete se referă în mod exclusiv la o singură Persoană:

„Tu crezi că Dumnezeu este unul, şi bine faci, dar şi dracii cred… şi se înfioară!” (Iacov 2:19).
„Deoarece Dumnezeu este unul singur şi El va socoti neprihăniţi prin credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi tot 

prin credinţă şi pe cei netăiaţi împrejur.” (Romani 3:30).
„N-avem toţi un singur Tată? Nu ne-a făcut un singur Dumnezeu? Pentru ce dar suntem aşa de 

necredincioşi unul faţă de altul, pângărind astfel legământul părinţilor noştri?” (Maleahi 2:10).
Care este motivul pentru care unii se luptă împotriva Cuvântului lui Dumnezeu pentru a-L 

transforma pe Singurul Dumnezeu într-o ființă unul-în-trei? Dumnezeu să ne ajute să-L iubim pe 
El mai presus de orice!
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Vineri, 2. Iran. Trei Creștini din Azerbaidjan care au fost arestați în Iran cu 6 luni în urmă pentru 
predicarea Evangheliei, au fost eliberați în mod miraculos din cea mai temută închisoare.

Vineri, 2. Filipine. Un grup de musulmani au detonat o bombă în afara unei biserici Creștine, 
provocând rănirea a trei persoane.

Luni, 5. SUA. O curte de justiție din statul Illinois a decis ca proprietarii unui motel să plătească o 
amendă  de 30.000$ și 50.000$ cheltuieli de judecată pentru refuzul lor de a găzdui nunta unui cuplu 
format din persoane de același sex.

Marți, 6. Mexic. Sute de mii de familii Creștine neo-protestante sunt obligate să-și părăsească casele 
datorită faptului că au abandonat religia locală  Catolică care este un amestec de păgânism indigen cu 
catolicism popular.

Miercuri, 7. Uzbekistan. Doi Creștini au fost închiși și condamnați la plata unei amenzi pentru 
posesiune de literatură religioasă. Alți doi au fost condamnați pentru găzduire de întâlniri Creștine.

Miercuri, 7. Azerbaijan. Patru Creștini au fost arestați și alți 26 condamnați la plata a 700€ pentru 
participarea la întâlniri Creștine.

Vineri, 9. Când ONU comemorează Ziua Internațională a Comemorării și Onoarei Victimelor 
Genocidului, diferite organizații avertizează că în continuare Creștinii reprezintă unul din grupurile cel 
mai vizate din lume.

Sâmbătă, 10. Anglia. O asistentă medicală Creștină a fost concediată pentru că le vorbea pacienților 
despre Isus și se oferea să se roage împreună cu ei.

Luni, 12. Egipt. O bombă a fost detonată într-o biserică Creștină, lăsând în urmă  25 de morți, 
majoritatea femei și copii.

Marți, 13. Sudan. O petiție internațională  a fost lansată de Centrul American pentru Lege și Justiție în 
favoarea a doi pastori Creștini care sunt amenințați cu pedeapsa capitală pentru credința lor.

Miercuri, 15. Anglia. În timp ce primește emigranți musulmani, Londra a decis să refuzul cererilor 
pentru viză  a trei arhiepiscopi Creștini din Siria invitați de prințul Charles, pe motiv că aceștia nu au 
prezentat suficienți bani pentru a se întreține.

Vineri, 16. Rabinul Yitzchok Adlerstein care este directorul organizației evreiești pentru drepturile 
omului Simon Wiesenthal Center, a afirmat că  actualmente Creștinii au devenit noii evrei, fiind la 
momentul de față cea mai amenințată minoritate din lume.

Vineri, 23. Anglia. Prințul Charles a declarat că  persecuția religioasă a atins cote inimaginabile, 
povestind un dialog cu un preot sirian care explica că  pentru mulți Creștini, credința este „o alegere 
între viață și moarte.”

Luni, 26. Coreea de Nord. Dictatorul comunist Kim Jung-Un a înlocuit sărbătoarea crăciunului cu o 
sărbătoare care o celebrează pe bunica lui.

Marți, 27. Vatican. Papa a declarat că Biserica Creștină are mai mulți martiri azi decât în primele 
secole.

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?” (2 Petru 3:3, 4).
„... 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:
Miercuri, 7. Franța. Legea numită „Interferența Digitală” care a fost aprobată după numai o singură zi 

de dezbateri, pronunță o pedeapsă maximă de doi ani și plata a până la 30.000€ pentru persoanele care 
administrează saituri online ce „exercită o presiune psihologică și morală pentru a descuraja avortul.”

Miercuri, 7. Anglia. O fetiță în vârstă de 9 ani este una dintre cele mai tinere căreia i se administrează 
hormoni pentru stoparea pubertății.

Joi, 8. Anglia. Departamentul de Educație a publicat noi date despre situația adopțiilor, date care scot 
în evidență de 10% din adopțiile făcute anul acesta sunt făcute de cupluri formate din persoane de 
același sex, față de 8,4% anul trecut.

Joi, 15. Anglia este prima țară care permite ca bebelușii să fie concepuți dintr-un bărbat și două femei. 
Primul asemenea copil este așteptat să ne nască la sfârșitul anului viitor.

Duminică, 25. Suedia. O școală a modificat un colind de Crăciun excluzând versurile care fac 
referință la Creștinism, motivând că trebuie să-i pregătească pe copii pentru „o lume în schimbare” și 
pentru înglobare.

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

omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Marți, 29 noiembrie. Ontario, Canada. Legea 28 denumită  „Legea Toate Familiile sunt Egale” care a 

anulat termenii de „mamă”, „tată” și „părinți naturali”, înlocuindu-i cu „părinte”, a fost adoptată cu 
unanimitate de voturi.

Luni, 5. Olanda. Regele Willem-Alexander a făcut o vizită istorică grupului de activiști LGBT, vizită 
ce a coincis cu aniversarea a 70 de ani de activitate a acestui grup.

Miercuri, 7. Malta este prima țară europeană care interzice terapia pentru ajutarea homosexualilor de 
a reveni la normal.

Duminică, 11. Un nou studiu făcut de Centrul Național pentru Egalitatea Transsexualilor a scos la 
iveală faptul că 40% din transsexuali au avut tentative de sinucidere.
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Luni, 12. SUA. Compania Microsoft a publicat un spot publicitar pe tema „ce este bine și corect” în 
care prezintă tineri transsexuali.

Marți, 13. Noua Zeelandă. Bill English care și-a exprimat în trecut poziția sa împotriva legalizării 
căsătoriei homosexualilor citând credința sa catolică, și-a exprimat acum sprijinul pentru aceasta în 
prima sa conferință de presă în calitate de prim ministru.

Miercuri, 14 decembrie. SUA. Statul Tennessee este unul dintre puținiele rămase care nu acceptă 
politica națională pro-gay. În consecință, mari companii ca Jack Daniels, AT&T, FedEx etc. au votat o 
petiție în favoarea politicii LGBT.

Miercuri, 14. Anglia. Cartea „Pot să-ți povestesc despre diversitatea sexelor” în care se afirmă că 
expresia „băieți și fete”exclude copiii care sunt de un alt sex, este impusă pentru lectură copiilor de la 7 
ani în sus.

Joi, 15. Studenții de la Universitatea Oxford ar putea fi excluși dacă nu folosesc pronumele „ze” în loc 
de „el” sau „ea” când se adresează studenților transsexuali.

Joi, 15. Sub titlul „Revoluția Sexuală”, revista „National Geographic” a publicat pe copertă imagina 
uni băiețel transsexual.

Vineri, 16. SUA. Congeressman-ul Mike Honda a publicat un mesaj în care se mândrește că  este 
bunicul unui băiețel transsexual.

Sâmbătă, 17. SUA. Procurorul general al tribului Cherokee a afirmat necesitatea legalizării căsătoriei 
homosexualilor în tribul său.

Marți, 20. Anglia. Academia Britanică  de Film și Televiziune va implementa reguli stricte pentru 
nominalizările BAFTA: filmele care nu vor demonstra o diversitate sexuală satisfăcătoare, nu vor fi 
acceptate.

Sâmbătă, 24. Un designer a conceput și oferit spre vânzare decorații pentru crăciun care înfățișează 
Pruncul Isus în grija unui cuplu gay.

Luni, 26. Taiwan. Taipei devine al doilea oraș în care cuplurile gay pot încheia contracte de 
parteneriat.

Luni, 26. Taiwan. Legea care le îngăduie cuplurilor gay să se căsătorească a fost votată  de Comitetul 
Parlamentar.

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 decembrie 2016 au avut loc 40 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Iată 

câteva exemple:
Joi, 1. Filipine. Moartea unei cantități impresionante de pește din lacul Buhi a determinat declararea 

stării de calamitate în Camarines Sur.
Joi, 1. Canada. Mii de pești continuă să apară morți din motive necunoscute în Nova Scoția.
Duminică, 4. Japonia. 540.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Niigata.
Duminică, 4. Anglia. Mii de pești au fost descoperiți morți din motive necunoscute pe o plajă din 

Cornwall.
Luni, 5. Franța. 5000 de rațe au murit datorită gripei aviare în regiunea Tarn.
Joi, 8. Indonezia. 100 de tone de pește au murit în Lacul Maniajau.
Marți, 13. Indonezia. 10 tone de pește au murit brusc în Lacul Kerinci.
Vineri, 16. Coreea de Sud. 16 milioane de găini au murit datorită gripei aviare.
Sâmbătă, 17. Japonia. Peste 200.000 de găini au murit datorită gripei aviare în Hokkaido.
Luni, 19. Anglia. Zeci de mii de pești morți apar din nou în Cornwall.
Joi, 22. China. Moarte masivă a peștilor într-un lac din Xiamen.
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:
Vineri, 1. SUA. Peste 20 de tornade au făcut victime în mai multe state.
Sâmbătă, 2. Arabia Saudită. Deșertul este acoperit cu zăpadă.
Sâmbătă, 2. Irak. Mai multe părți din Mosul au fost inundate datorită ploilor torențiale.
Duminică, 3. SUA. Regiunea Galveston este inundată datorită ploilor torențiale.
Duminică, 3. Diverse regiuni din China sunt atât de poluate, încă mai multe zboruri au trebuit 

anulate.
Luni, 4. Spania. Coasta de sud este lovită de inundații care au făcut victime.
Miercuri, 7. Indonezia. Un cutremur de 6.5 grade a făcut peste 100 de victime.
Miercuri, 7. Tailanda. Peste 14 persoane au murit în urma inundațiilor.
Luni, 12. India. Ciclonul Vardah lovește sude-estul țării.
Sâmbătă, 17. Un cutremur cu magnitudinea de 7.9 a zguduit Papua Noua Guinee.
Luni, 19. Spania. Regiunea Murcia se confruntă cu inundații catastrofale.
Vineri, 23. Temperaturi ridicate fără precedent la Polul Nord.
Vineri, 23. Filipine. Autoritățile au evacuat mii de persoane din calea taifunului Nock-ten.
Duminică, 25. Un cutremur cu magnitudinea de 7.6 a zguduit Chile.
Luni, 26. Taifunul Nock-ten a lovit Filipine cauzând cel puțin patru morți.
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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. 85  Ianuarie 2017
Tiraj 710 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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