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Când veți vedea
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Ardeiaș Vlad, octombrie 2015

Suspinul după împlinirea promisiunii Mântuitorului că va reveni pentru a-i duce Acasă pe ai
Săi, se înalță zilnic de două mii de ani din inimile tuturor Creștinilor. Începând cu Pavel, toți
pastorii și misionarii i-au încurajat pe Creștini și i-au chemat pe necredincioși la Dumnezeu
folosind din nou și din nou aceste cuvinte:
„Iată, Eu vin curând şi răsplata Mea este cu
Mine, ca să dau fiecăruia după fapta
lui.” (Apocalipsa 22:12).
Dorința după revederea cât mai grabnică
alături de presiunea conflictului zilnic, iau determinat pe ucenici să-L întrebe pe
Isus:
„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste
lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al
sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3)
Cele două întrebări vizează două
evenimente separate și au fost ridicate
aproape instinctiv când ucenicii au
realizat cu groază implicațiile cuvintelor
Celui cu care se obișnuiseră deja că avea
mereu dreptate:
„La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile
Templului. Dar Isus le-a zis: ,Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămâne aici
piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.’” (Matei 24:1, 2).
Mândria identității naționale alături de divinizarea templului a făcut ca șocul răspunsului lui
Isus să fie extrem de puternic. Templul reprezenta materializarea credinței evreilor, portalul care
te aduce în prezența Creatorului, minunatul loc la care numai dacă se gândeau, îi treceau fiorii
bucuriei și ai siguranței veșnice. Isus însă le-a spus că acest apogeu al religiei lor va fi distrus
curând, natura lui fiind departe de cea imaginată de ucenici. Aceștia începuseră să învețe să nu
mai pună sub semnul îndoielii cuvintele Sale, motiv pentru care I-au adresat două întrebări:
„Când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului
acestuia?” (Matei 24:3). Pe parcursul capitolului 24 al Evangheliei după Matei și în pasajul paralel,
capitolul 21 al Evangheliei după Luca, Isus vorbește în paralel despre cele două evenimente
(distrugerea Ierusalimului și sfârșitul lumii), oferind indicii exacte de care toți Creștinii ar trebui
să fie conștienți și să le înțeleagă corect pentru a nu suferi dezamăgire sau cădere de la credință.
Distrugerea Ierusalimului
Referindu-Se la prima lor întrebare, Isus a spus:
„Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să
ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. Atunci, cei
din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul
Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare
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să nu intre în el.” (Luca 21:20-22).
Răspunsul este cât se poate de direct, simplu și clar: „Când veți vedea ... să știți că ...”. Cel mai
probabil, de atunci Creștinii erau cu ochii pe relațiile diplomatice dintre Imperiul Roman și
Israel. Ei știau că era numai o chestiune de timp până când totul va degenera într-un conflict
sângeros ce va culmina cu distrugerea Ierusalimului. La fiecare semn de încordare dintre
conducătorii Iudeii și reprezentanții puterii romane în teritoriu, ochii lor se îndreptau inevitabil
în afara Ierusalimului, așteptând să vadă dintr-un moment în altul primele semne ale unui
asediu.
În final, în luna Mai a anului 66, datorită solicitării procuratorului Florus de a primi 17 talanți
de aur din tezaurul templului, în Ierusalim izbucnește o rebeliune care se extinde curând în
întreaga țară. Procuratorul pierde situația de sub control, motiv pentru care guvernatorul
provinciei Siria, Cestius Gallus ajunge la Ierusalim în fruntea unei legiuni și a numeroase trupe
auxiliare. Acela a fost momentul în care Creștinii au văzut cum profeția Mântuitorului se
împlinea: Ierusalimul era înconjurat de oști. Semnul se împlinea și toți Creștinii își doreau să
părăsească orașul. Lucrul acesta era însă imposibil și toți așteptau cu groază derularea
evenimentelor. Istoricul Iosif Flavius consemnează în lucrarea sa „Războaiele Iudeilor” (cartea a
doua, capitolul 19, paragraful 7, linia 540) faptul că, după scurt timp, fără niciun motiv aparent ci
dimpotrivă, chiar atunci când ar fi putut cu ușurință să captureze orașul, generalul Cestius
Gallus își retrage trupele. Rebelii evrei încep urmărirea armatei care se retrăgea, omorând mulți
militari și capturând mașinăriilor de război abandonate.
La acel moment sentimentele evreilor erau dintre cele mai încrezătoare: cu toții priveau acest
eveniment ca fiind intervenția inevitabilă și necondiționată a lui Iehova pentru salvarea cetății
sfinte și a templului. Ierusalimul devenise din nou un loc sigur și, pentru toți evreii, chiar cel mai
sigur loc de pe planetă, Creatorul Însuși fiind Cel care, în concepția lor, lupta pentru apărarea lui.
Pentru Creștini însă acest eveniment reprezenta chiar mijlocul prin care puteau urma cuvintelor
de avertizare ale Mântuitorului. Exodul acestora din Ierusalim cu tot ceea ce a implicat aceasta
(vinderea proprietăților, închiderea afacerilor, retragerea copiilor de la școli etc.) a reprezentat
pentru toți ceilalți un act de fanatism, iar pentru unii chiar de trădare. Atât Iosif Flavius cât și
Eusebiu consemnează faptul că toți Creștinii au părăsit Ierusalimul, majoritatea dintre ei
mergând în cetatea Pella care a devenit destinația refugiaților. Când generalul roman Titus a
revenit câteva luni mai târziu pentru a duce până la sfârșit distrugerea completă a Ierusalimului,
niciun Creștin nu mai era în oraș. Știm că niciun Creștin nu a murit în asediul Ierusalimului
datorită faptului că toți Creștinii s-au conformat semnului pe care Mântuitorul le-a oferit spre
salvarea lor.
„Toate aceste lucruri”
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Cea de-a doua întrebare a ucenicilor a fost:
„Care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?” (Matei 24:3).
Isus a oferit mai multe detalii în ceea ce privește semnele ce prevestesc revenirea Sa și, la
acestea, diferiți autori ai unor cărți din Scriptură au adăugat și altele sub inspirație divină.
Interesante și foarte importante sunt însă cuvintele cu care Isus încheie enumerarea semnelor
oferite de El:
„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
După ce pe parcursul a 30 de versete Isus oferă detaliile acestor semne, El concluzionează
făcând o paralelă între cazul Creștinilor care au fost martori ai distrugerii finale ale Ierusalimului,
și cazul Creștinilor care vor fi martorii timpului sfârșitului și a revenirii lui Isus. În această
paralelă, Isus îi îndeamnă pe Creștinii ce vor fi martorii ultimelor scene ale istoriei acestei vieți de
pe pământ să fie și ei atenți la ceea ce se petrece în jurul lor, în special la aspectele enumerate de
El. Iar atunci când le vor vedea împlinindu-se, asemenea Creștinilor care au trecut la acțiune
fugind în Pella, și ei să știe că a sosit timpul sfârșitului și să treacă la acțiune.
De-a lungul timpului mulți ignoranți și batjocoritori ai Creștinismului au afirmat: „Dar din
totdeauna au existat războaie, cutremure de pământ, epidemii, foamete și altele, și iată că Isus tot
n-a mai venit.” Această provocare i-a cutremurat chiar și pe unii Creștini, strecurându-le îndoieli
și nesiguranță în inimi. Însă motivul pentru acest aparent argument este ignorarea detaliilor
textului. Cuvântul cheie pentru înțelegerea mesajului Mântuitorului și pentru identificarea
corectă a împliniri cuvintelor Sale, este „toate”. În timp ce este adevărat că în decursul miilor de

ani au existat multe războaie, perioade de foamete și diverse epidemii, cutremure și altele,
realitatea este că niciodată în istorie nu a existat un timp în care toate aceste evenimente
enumerate de Biblie să se petreacă în același timp.
Așadar, ceea ce dorim să aflăm este dacă toate aceste semne se împlinesc astăzi. Pentru aceasta,
vă propun să abordăm zece din cele mai amintite semne în Scriptură și să vedem dacă se
împlinesc astăzi, toate în același timp.
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Hristoși falși
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„Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ,Eu sunt Hristosul!’ Şi vor înşela pe
mulţi.” (Marcu 13:6)
Acest avertisment apare în Evangheliile după Matei, Marcu și Luca. Detaliile sunt din nou
importante pentru înțelegerea corectă a timpului împlinirii acestor cuvinte. Accentul cade pe
numărul persoanelor implicate în această amăgire: Isus spune că vor fi „mulți” cei care vor
pretinde identitatea Sa, și cei care vor fi înșelați de acești amăgitori. Iată ce spune istoria despre
numărul și identitatea persoanelor care au pretins și pretind că sunt întruparea lui Isus Hristos:
În secolul 18 apare prima persoană care a susținut că este întruparea feminină a lui Hristos pe
pământ: „Mama” Ann Lee (1736-1784) care a fondat secta „Shaking Quakers” sau „Shakers” și
care a avut mii de adepți. Această persoană este prima de după înălțarea lui Isus și singura în
secolul 18 care a pretins identitatea Mântuitorului.
În secolul 19 se perindă pe scena istoriei cinci persoane care pretind a fi întruparea
Mântuitorului:
1. John Nichols Thom (1799 – 1838).
2. Arnold Potter (1804–1872). A pus bazele sectei Mișcarea Sfinților din Ultimele Zile și s-a
autointitulat Potter Hristosul. În anul 1840 i-a fost acordată preoția lui Melhisedec și a fost
hirotonisit preot de către prezbiterul Joseph Smith. Ulterior a scris o carte despre care a afirmat că
i-a fost dictată de îngeri și potrivit căreia vor fi judecați toți oamenii. În 1857 a apărut pe stradă
având următoarea inscripție pe frunte: „Potter Hristos - Dumnezeul Cel Viu - Luceafărul de
dimineață”. În 1872 a anunțat că a venit timpul pentru înălțarea sa. Călare pe un măgar, a urcat
pe vârful unei stânci urmat de discipolii săi. A sărit de pe stâncă după care a fost înmormântat.
3. Jones Very (1813 – 1880)
4. William W. Davies (1833 – 1906). Provenind dintr-o familie metodistă și fiind mai apoi
convertit la mormonism, Davies a întemeiat propria lui sectă și a pus bazele „Împărăției
Cerurilor” pe o proprietate din Walla Walla, Washington. El a afirmat despre sine că este
arhanghelul Mihail. Pe primul său fiu l-a declarat a fi întruparea lui Isus Hristos. După acest
anunț, numărul adepților săi s-a dublat. Pe cel de-al doilea fiu l-a proclamat a fi Dumnezeu Tatăl.
Discipolii lui s-au împrăștiat însă curând după ce ambii copii au murit de difterie.
5. Lou de Palingboer (1898-1968). Născut în Olanda, Lou s-a autoproclamat a fi Dumnezeu
Însuși și curând a câștigat adepți. El a pretins a fi nemuritor și autorul Bibliei. În familiile celor
care-l urmau s-au născut tensiuni pentru că unul dintre parteneri era „în Lou” iar celălalt nu.
Secta s-a destrămat după moartea lui Lou.
În secolele 20 și 21 numărul celor care pretind că sunt Isus Hristos Însuși ajunge la 28 după
cum urmează: Haile Selassie (1892–1975) Ernest Norman (1904–1971) Krishna Venta (1911—1958)
Ahn Sahng-hong (1918–1985) Sun Myung Moon (1920–2012) Jim Jones (1931–1978) Marshall
Applewhite (1931–1997) Yahweh ben Yahweh (1935–2007) Laszlo Toth (1938–2012) Wayne Bent
(1941–) Ariffin Mohammed (1943–) Mitsuo Matayoshi (1944–) José Luis de Jesús (1946–2013)
Claude Vorilhon (1946-) Inri Cristo (1948–) Thomas Harrison Provenzano (1949–2000) Apollo
Quiboloy (1950-) David Icke (1952-) Shoko Asahara (1955–) David Koresh (1959–1993) Ho No
Hana (1945–) Maria Devi Christos (1960 –) Vissarion (1961 –) Alan John Miller (1962 –) David
Shayler (1965 –) Oscar Ramiro Ortega-Hernandez (1990 -), Moses Hlongwane, Lightning Deng.
Spațiul restrâns mă împiedică să vă ofer detalii despre fiecare în parte. Ceea ce este interesant
în lumina profeției Domnului Isus este numărul acestora alături de numărul adepților lor. De la
câteva sute, apoi mii, la zeci de mii și chiar 6 milioane (în cazul lui Apollo Quiboloy) de adepți.
Aceste date indică fără îndoială către împlinirea profeției lui Isus atât despre numărul celor ce
vor pretinde identitatea Sa, cât și despre numărul celor înșelați să-i creadă. Iată așadar că acest
prim semn al timpului sfârșitului se împlinește în zilele noastre.

Profeți și vindecători falși
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„Se vor scula mulţi proroci mincinoşi şi vor înşela pe mulţi. ... Căci se vor scula hristoşi mincinoşi şi
proroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi
pe cei aleşi.” (Matei 24:11, 24).
Probabil că majoritatea cititorilor noștri nu sunt străini de existența grupărilor și chiar
bisericilor Creștine care, datorită doctrinelor lor, constituie locuri propice pentru coabitarea
multor așa-numiți profeți și prooroci alături de vindecători, descântători și tămăduitori ale căror
pretenții și eșecuri îi descalifică nu numai în fața oricărui Creștin în lumina Scripturii, dar și în
fața oricărui om în lumina realismului bunului simț. Nu este cu putință de cuantificat numărul
acestor persoane, însă spectacolele publice ale unora dintre cei mai de succes dintre ei descoperă
numărul uimitor al celor care cad pradă acestor escroci, număr care uneori depășește 5 milioane
de persoane la un singur spectacol. Unii dintre cei mai renumiți sunt Peter Popoff, W.V. Grant,
Oral Roberts și Benny Hinn.
În timp ce nu negăm lucrarea de vindecare autentică prezentă și azi în Biserica Domnului Isus,
tocmai datorită acestui semn prezentat de Mântuitorul, cel mai sigur este ca de fiecare dată să
considerăm sfaturile Scripturii:
„Nu stingeţi Duhul. Nu dispreţuiţi prorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile şi păstraţi ce este bun. Feriţivă de orice se pare rău.” (1 Tesaloniceni 5:19-22).
În acest spirit critic de cercetare, atunci când îi comparăm pe acești „vindecători” și „profeți”
moderni cu cei autentici pe care Scriptura ni-i prezintă, descoperim că lucrarea celor dintâi nu
ajută în nicio măsură lucrarea lui Dumnezeu de a-i vindeca pe oameni de boala mortală a
păcatului, ci mai degrabă la propășirea lor materială, averile pe care le dețin fiind estimate la
sume de-a dreptul colosale. Mai mult decât atât, minunile și profețiile autentice au fost mereu
recunoscute de cei necredincioși, în timp ce mulți reporteri și investigatori seculari au expus și
demonstrat în mod repetat șarlataniile acestor impostori moderni.
Una dintre falsele profeții spre care Domnul Isus a indicat în mod deosebit că vor apare la
timpul sfârșitului, este tocmai cea care indică la timpul revenirii Sale:
„Băgaţi de seamă să nu vă amăgească cineva. Căci vor veni mulţi în Numele Meu şi vor zice: ,Eu sunt
Hristosul’ şi ,Vremea se apropie.’” (Luca 21:8).
O contabilizare a tuturor predicțiilor sfârșitului lumii m-a condus la concluzia că între anii 365
și 1900, deci într-o perioadă de 1535 de ani, au existat 77 de preziceri ale datei revenirii lui Isus.
Din anul 1900 până în prezent, într-o perioadă de 115 ani, au existat 77 de preziceri ale datei
sfârșitului lumii.
Toate aceste informații ne dovedesc că și cel de-al doilea semn prezis de Domnul Isus se
împlinește azi alături de primul.

4

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).
Motivul acestei paralele este ușor de înțeles: Sodoma reprezenta o societate de sine stătătoare
care a fost complet nimicită dintr-o dată în urma unei evaluări făcute de Dumnezeu, detalii care
vor fi împlinite și în cazul planetei noastre. Isus indică către starea în care se afla această societate
la momentul distrugerii ei, afirmând că aceeași condiție atinsă prin aceleași mecanisme va avea și
omenirea de la timpul sfârșitului. Mai multe detalii despre această condiție și mecanismele care
au condus la ea, ne oferă profetul Ezechiel:
„Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma: era îngâmfată, trăia în belşug şi într-o linişte
nepăsătoare, ea şi fiicele ei, şi nu sprijinea mâna celui nenorocit şi celui lipsit. Ele s-au semeţit şi au făcut
urâciuni blestemate înaintea Mea; de aceea le-am şi nimicit, când am văzut lucrul acesta.” (Ezechiel
16:49, 50).
Tabloul descris aici este cel al unei societăți al cărei nivel de trai ajunsese foarte ridicat. Ajunși
în acea condiție, conducătorii și locuitorii acelei societăți n-au dezvoltat milă și compasiune față
de alte societăți ale căror populații sufereau din lipsuri materiale, ci au devenit avari pe de o
parte, și îngâmfați pe de altă parte, atribuindu-și succesul obținut și încrezându-se în propriile
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forțe pentru viitor. Una dintre consecințele acestui stil de viață a fost o degenerare morală pe care
Dumnezeu o numește „urâciuni blestemate”. Desigur că oricine are minime cunoștințe din Biblie,
în momentul în care aude „Sodoma și Gomora”, instinctiv se gândește la practica homosexuală.
Raportul Biblic al evenimentelor care au precedat distrugerea celor două mari localități, ne
oferă informații abundente în această direcție:
„Dar nu se culcaseră încă, şi oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri şi bătrâni, au înconjurat
casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. Au chemat pe Lot şi i-au zis: „Unde sunt oamenii care au
intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i afară la noi, ca să ne împreunăm cu ei.” (Geneza 19:4, 5)
Din această relatare înțelegem că orașul avea o viață de noapte. Evenimentul descris mai sus se
petrece destul de târziu, când în mod normal toți oamenii se pregăteau de somn. La acea oră
târzie „bărbaţii din Sodoma ... tot norodul” este pe străzi cu un singur scop: distracția lascivă. Se
pare că vestea prezenței unor străini în oraș s-a răspândit foarte repede, de unde înțelegem pe de
o parte că toți erau într-o febrilă căutare de noi parteneri de sex, și pe de altă parte că toți bărbații
întreținuseră deja relații sexuale unii cu alții. Această concluzie pare incredibilă, foarte greu de
crezut de orice persoană normală. Considerați însă următoarele statistici ale stilului de viață
homosexual modern:
„O investigație ... a descoperit că cele mai populare locuri pentru întreținerea de relații
homosexuale erau în ordinea frecvenței întâlnite:
1. toaletele publice;
2. cinematografe și librării pornografice;
3. stații de autobuz;
4. benzinării;
5. biblioteci publice;
6. zone de popas pe autostrăzi;
7. parcuri publice;
8. băi publice și saunele publice;
9. baruri gay și cluburi de noapte;
10. anumite colțuri de stradă unde homosexualii își caută parteneri anonimi.’ (Jay și Young,
1979; Rechy, 1977). ... Într-adevăr, dependenți de sex, 70% din homosexuali mărturisesc că
relațiile lor sexuale sunt impersonale - petrec câte o noapte cu o persoană anonimă. Iar 71%
susțin că nu simt niciun sentiment față de partenerii lor (McKusick și colaboratorii, 1985;
Gebhard și Johnson, 1979). ... Studiile realizate în anii ’80 arată că doar 2% din homosexuali sunt
implicați într-o relație monogamă sau semi-monogamă, definită ca maximum zece parteneri de-a
lungul vieții. 9% susțineau că au avut până la 25 de parteneri de-a lungul vieții, 43% avuseseră
peste 500 de parteneri și 28% din homosexuali întreținuseră relații sexuale cu peste 1.000 de
parteneri pe parcursul vieții vieții lor (Bell și colaboratorii, 1981).” (V. Gheorghe și A. Dârlău,
„Fața nevăzută a homosexualității”, pag. 59-61).
Observați vechimea acestor statistici: între 35 și 38 de ani. Perioada anilor ’70 - ’80 este
perioada în care practica homosexuală a început să se răspândească în unele țări. În ceea ce
privește însă Sodoma, această practică era cu siguranță mult mai veche decât atât, din moment ce
atât tinerii cât și bătrânii o practicau.
Tabloul societății sodomite descris de Scriptură devine însă și mai teribil când aflăm reacția
locuitorilor la oferta lui Lot:
„,Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! Iată că am două fete care nu ştiu de bărbat; am să vi le
aduc afară şi le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă au venit sub umbra
acoperişului casei mele.’ Ei au strigat: ,Pleacă!’ Şi au zis: ,Omul acesta a venit să locuiască aici ca un
străin, şi acum vrea să facă pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.’ Şi, împingând pe Lot
cu sila, s-au apropiat să spargă uşa.” (Geneza 19:7-9).
Interesul sexual al bărbaților pentru două fecioare era zero. Mintea lor era îndreptată spre un
singur obiectiv: relațiile sexuale cu toți bărbații pe care-i puteau avea.
Alături de profetul Ezechiel, și apostolul Pavel explică aceeași transformare a minții oamenilor
care-L resping și-L batjocoresc pe Dumnezeu deliberat:
„... măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit; ci s-au
dedat la gândiri deşarte, şi inima lor fără pricepere s-a întunecat. S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au

înnebunit ... De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăţiei, să urmeze poftele inimilor lor; aşa că îşi
necinstesc singuri trupurile ... Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase; căci
femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au
părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte
bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea
lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor
blestemate, ca să facă lucruri neîngăduite.” (Romani 1:21-28).
În numărul anterior al revistei („Divina Vindecare” numărul 69) am consacrat un spațiu larg
pentru a prezenta care este situația actuală la nivel global în ceea ce privește avansul agendei
homosexuale. Datele arată că din totalul legilor ce vizează homosexualitatea care au fost
promulgate din anul 305 până în prezent (deci pe o perioadă de 1710 ani), 94% sunt în favoarea
acestei practici, 75% din acestea fiind promulgate în ultimii 25 de ani, din totalul cărora numai
una fiind împotriva practicii homosexuale, și anume cea din în anul 2003 prin care Belize a decis
să reintroducă pedepsele pentru homosexuali. La ora actuală, din totalul de 196 de țări de pe
glob, numai 79 din ele (40%) au încă legi prin care practica homosexuală este interzisă. Această
stare este însă într-o continuă schimbare în favoarea homosexualilor de vreme ce, după
amenințătoarea campanie purtată de chiar președintele Obama împotriva țărilor declarate
homofobe, Departamentul de Stat al Statelor Unite l-a numit în data de 13 aprilie 2015 pe Randy
W. Berry ca trimis special al drepturilor omului pentru persoanele homosexuale în lume, primul
numit într-o astfel de funcție în istorie.
Dacă adăugăm acestor detalii presiunea crescândă asupra sistemului de educație, asupra
bisericilor și a altor instituții de a accepta și promova agenda homosexuală, începem să câștigăm
o imagine corectă a stării prezente și o viziune realistă a viitorului foarte apropiat al societății din
acest punct de vedere.
Iată așadar că și acest al treilea semn al sfârșitului se împlinește chiar acum, concomitent cu
celelalte două menționate deja.
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„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele
Meu.” (Matei 24:9).
Desigur că cei care se vor opune până la sfârșit activităților forțelor întunericului, sunt și vor fi
copiii lui Dumnezeu. Dar pentru că instrumentele de luptă folosite de taberele implicate în acest
conflict sunt atât de diferite în natura lor, Creștinii sunt și vor fi din ce în ce mai mult prigoniți,
totul culminând cu „un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii până acum şi
nici nu va mai fi.” (Matei 24:21).
Până atunci însă, situația prezentă din acest punct de vedere este următoarea:
Pentru că tocmai am discutat despre homosexualitate, este vrednic de consemnat faptul că în
ultimii 14 ani au existat zeci de cazuri de Creștini persecutați pentru afirmarea convingerilor
Creștine în ceea ce privește homosexualitatea în țări care luptă pentru libertate și democrație
(SUA, Anglia, etc.).
Pentru majoritatea cititorilor care, probabil, nu au luat niciodată contact direct cu persecuția
din motive de conștiință, afirmația că religia Creștină este cea mai persecutată la ora actuală pe
glob, ar putea părea deplasată. Realitatea este însă că acesta este adevărul: „Centru de Cercetare
Pew” a publicat o statistică din care
reiese
această
realitatea:
Creștinismul este într-adevăr cea
mai persecutată religie de pe
planetă! Alături puteți vedea harta
geografică a Pământului marcată cu
locurile în care Creștinii sunt
persecutați: cu cât culoarea este mai
închisă, cu atât persecuția este mai
aprigă.
Iar
unde
este
persecuție,
întotdeauna există și trădare, lucru

care a fost de asemenea profețit de Mântuitorul ca unul din semnele sfârșitului:
„Atunci mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii şi se vor urî unii pe alţii.” (Matei 24:10).
Iată așadar că și acest al patrulea semn se împlinește în prezent împreună cu cele trei discutate
deja.
Avansul tehnologic
„Dar tu, Daniele, închide cuvintele și sigilează cartea până la timpul sfârșitului; mulți vor alerga
încoace și încolo și cunoașterea va fi înmulțită.” (Daniel 12:4 BF).
Acest pasaj descrie imaginea unei societăți avansate tehnologic, societate în care mase întregi
de oameni au posibilitate de a călători pe distanțe mari cu o viteză mare. Desigur că această
descriere trebuie raportată la timpul în care a fost făcută profeția, și anume cu aproximativ 600 de
ani înainte de nașterea lui Isus, adică cu 2600 de ani în urmă. Pentru oricine s-ar îndoi de faptul
că și acest semn al timpului sfârșitului se împlinește astăzi, este suficient să observe graficul
alăturat în care se prezentat avansul tehnologic din ultimii 600 de ani.

Astăzi, când oamenii fabrică microprocesoare pentru telefoanele mobile care au o suprafață de
numai 89 mm2 ce conțin peste 2 miliarde de tranzistori, când un avion comercial are nevoie de
aproximativ 50 de ore iar unul militar de aproximativ 16 ore pentru a face un ocol în jurul lumii,
în contextul istoriei omului pe această planetă, putem afirma cu siguranță că această profeție se
împlinește în același timp cu celelalte patru discutate până acum.
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„Când veţi auzi de războaie şi de răscoale, să nu vă înspăimântaţi; pentru că întâi trebuie să se întâmple
aceste lucruri. Dar sfârşitul nu va fi îndată.” (Luca 21:9).
Într-adevăr, războiul a existat încă de la debutul experienței omului în mediul afectat de
păcatul pe care tocmai ce-l introdusese. Primul om născut vreodată a fost și cel care a început
primul conflict armat. De atunci, războaiele nu au părăsit omenirea, planeta Pământ și cuprinsul
inimii fiecărui om constituind terenul de luptă a
marelui conflict cosmic. Este însă inutil a încerca o
comparație între războaiele de acum și cele
purtate în urmă cu 500, 200 sau chiar numai
100 de ani în urmă. Capacitatea de distrugere
pe care omul o are în prezent este cu
neputință de calculat. Iar harta alăturată care
prezintă situația actuală a războaielor de pe
planetă, ne arată în mod clar că și acest semn
se împlinește alături de celelalte cinci
discutate anterior.
Dezastre naturale, foamete și epidemii
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Desigur, cutremure de pământ au fost „dintotdeauna”. Observați însă că Mântuitorul afirmă că
la timpul sfârșitului vor fi „mari cutremure de pământ”. O statistică făcută de Institutul Geologic
al Statelor Unite a evidențiat faptul că dacă între anii 1900 și 1965 numărul cutremurelor cu o
magnitudine de peste 6 grade pe scara Richter a fost între 20 și 60 pe an, iar după anul 1960
numărul acestora a crescut dramatic până la peste 200 în anul 2011.

În ceea ce privește foametea, situația este probabil mai rea decât mulți dintre noi și-ar imagina.
În anul 2015 unul din nouă oameni nu au suficientă hrană iar la fiecare zece secunde moare un
copil datorită bolilor legate de foamete. Foamea și malnutriția ucid anual mai mulți oameni decât
SIDA, tuberculoza și malaria la un loc. Foametea face în anul 2015 mai multe victime decât toate
războaiele de pe planetă.
Alăturând aceste date la imaginea care ne-a fost deja formată de cele șase semne despre care
am văzut deja că se împlinesc azi, realitatea prezenței timpului sfârșitului devine și mai clară.
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„Îndată după acele zile de necaz soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea
din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.” (Matei 24:29).
„Vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer.” (Luca 21:11).
„Soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare
şi înfricoşată.” (Ioel 2:31).
Exemplele de asemenea pasaje biblice ar putea continua: atât Luca cât și Ioan se alătură lui Ioel
amintind despre luna însângerată ca semn al timpului sfârșitului. Nu știm sigur care sunt toate
implicațiile cuvintelor citate mai sus, însă întrebarea este: există în aceste timpuri moderne
activități neobișnuite în soare, în lună și în cosmos în general?
Să începem cu soarele! Recentele activități neobișnuite evidențiate de centrele de observare, l-a
determinat pe astrofizicianul de la centrul spațial Marshall al NASA, David Hathaway, să afirme:
„Suntem martorii a ceva ce n-a mai fost văzut în ultimii 100 de ani”. Ce l-a determinat pe celebrul
astrofizician să facă o asemenea afirmație? Ciclurile de activitate solară care s-au de-balansat,
recentele explozii solare (5 mai 2015, 24 iunie 2015) neobișnuit de puternice care i-au determinat
pe oamenii de știință să afirme că „Soarele nu mai este tăcut!” și altele asemănătoare. La acestea
se adaugă recentele (iunie 2015) observații potrivit cărora scutul magnetic al pământului care ne
protejează de vânturile și radiațiile solare se subțiază, conducând la un număr extrem de crescut
de cazuri de cancer de piele.
Articolul publicat de dailymail.com în data de 17 martie 2015 sub titlul „Is the sun going
dark?” („Se întunecă soarele?”) amintește imediat oricărui cercetător al Scripturii de cuvintele lui
Isus: „soarele se va întuneca”. Prestigioasa publicație a prezentat imagini oferite de NASA în care
se pot observa două găuri negre gigantice, una acoperind 10% din suprafața soarelui.
O tetradă Lunară reprezintă o serie de patru eclipse totale de Lună care se produc la un
interval de șase perioade de timp care separă două Luni noi, în doi ani consecutivi. În perioada
de timp scursă de la răstignirea Domnului Isus și până acum, au avut loc 8 tetrade Lunare în care
Luna a apărut însângerată după cum urmează: 162 - 163; 795 - 796; 842 - 843; 860 - 861; 1493 1494; 1949 - 1950; 1967 - 1968; 2014 - 2015, ultima dintre ele având loc în data de 28 septembrie
2015. Ceea ce este interesant referitor la ultima tetradă ai căror martori am fost și noi, este faptul
că, pentru prima dată în istorie, în această perioadă au avut loc și două eclipse totale de soare
după cum urmează: 15 Aprilie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 8 Octombrie 2014
eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 20 Martei 2015 eclipsă totală de Soare (Soare
întunecat); 4 Aprilie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 13 Septembrie 2015 eclipsă
totală de Soare (Soare întunecat); 28 Septembrie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată).
Dacă mai adăugăm și faptul că toate aceste date au coincis cu sărbători profetice din Vechiul
Testament (15 Aprilie 2015 Paștele; 8 Octombrie 2014 Sărbătoarea Corturilor; 20 Martei 2015 Anul
Nou; 4 Aprilie 2015 Paștele; 13 Septembrie 2015 Sărbătoarea Trâmbițelor; 28 Septembrie 2015
Sărbătoarea Corturilor), începem să înțelegem că Dumnezeu încearcă să ne spună ceva.
Un alt fenomen inexplicabil constă în sunetele inexplicabile care se aud din cer. Publicația
„dailymail.com” a publicat în data de 16 Mai 2015 un articol intitulat „What is this strange sound
from the sky?” („Ce este acest sunet ciudat din cer?”) în care observa: „Sunete auzite pe tot
cuprinsul globului de aproape un deceniu - dar nimeni nu are vreo explicație.” Aceste foarte
puternice sunete misterioase care seamănă cu sunetul emis de o trompetă sau de mai multe
alămuri dintr-o orchestră, a uimit și chiar îngrozit mulți oameni care au și filmat momentele
respective. „Explicația” oferită de unul dintre purtătorii de cuvânt NASA, a fost aceasta: „Am
putut auzi tensiunile tipice ale simfoniei în sunetul unei furtuni ciudate care se apropie de
planeta noastră, și nu o navetă spațială extraterestră.” O statistică a acestor sunete stranii arată că

în perioada de timp cuprinsă între anii 2008 și 2013 au fost documentate prin înregistrări video
183 de asemenea evenimente, inclusiv în Oradea pe data de 23 Ianuarie 2013.
Din precauție, nu putem afirma că acest semn indicat de Isus s-a împlinit pe deplin, dar
dovezile indică cel puțin faptul că aceste fenomene fără precedent se desfășoară chiar acum în
fața ochilor noștri, adăugându-se la celelalte șapte documentate anterior.

Divina Vindecare ! Nr. 70 octombrie 2015

Dezastre ecologice

9

„Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe
robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce
prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
Într-un episod al cărții Apocalipsa care face referire la timpul sfârșitului și al revenirii
Domnului Isus, Ioan amintește despre pedepsirea oamenilor care au distrus planeta. Probabil că
toți cititorii sunt conștienți de gradul avansat de distrugere al mediului înconjurător, dar pentru a
ne face o imagine cât mai fidelă, iată câteva date:
Un raport al Organizației pentru Dezvoltare și Cooperare Economică (OECD) citat de
publicația „The Guardian” afirma că în anul 2050 un număr de 3,6 milioane de persoane vor
muri prematur din cauza aerului poluat care, la data aceea va deveni cauza numărul unu al
deceselor premature.
Dr. Zhong Nanshan, președintele Asociației Medicale Chineze, a declarat pentru „The
Guardian” că aerul poluat va deveni curând cea mai mare problemă medicală a Chinei.
În Oceanul Pacific, între SUA și Japonia există ceea ce a ajuns să fie numit „Marele Petic de
Gunoi al Pacificului” care este format din resturi de gunoi care au alcătuit o „insulă” de mărimea
Statului Texas cu o suprafață de peste 15 milioane de kilometri pătrați.
Alte date: cinci mii de oameni mor în fiecare zi datorită consumului de apă nepotabilă.
6,35 miliarde de kilograme de gunoi este aruncat în ocean anual.
Râul Mississippi deversă anual 1,5 milioane de tone de nitrogen poluant în Golful Mexic.
Mai mult de 3 milioane de copii cu vârsta de până în 5 ani mor în fiecare an datorită poluării.
Aproape 80% din reziduurile Indiei sunt deversate în râul Gange.
În lume rulează mai mult de 500 milioane de mașini; în anul 2030 numărul se va dubla, ceea ce
înseamnă că poluarea se va dubla.
88% din copiii care locuiesc în regiunea Guiyu, China, suferă de probleme respiratorii datorită
nivelului de poluare din aer.
Americanii cumpără mai mult de 29 de milioane de sticle din plastic anual. Numai 13% din ele
sunt reciclate.
Un singur locuitor din SUA produce 2 kilograme de gunoi zilnic.
Dacă aceste statistici nu vă sunt suficiente pentru a vă convinge că acea distrugere a planetei la
care indică Apocalipsa are loc acum, vă rog să-mi comunicați, și am să vă ofer mai multe; sper
însă că veți avea suficient timp pentru a le citi pe toate.
Referitor la dezastrul ecologic care va precede revenirea Domnului Isus, profetul Osea adaugă
un alt detaliu:
„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).
Profetul completează acest teribil tablou cu un detaliu uimitor: moartea în masă a animalelor,
păsărilor și peștilor. Acest fenomen este în derulare de câțiva ani. Iată care sunt datele:
În anul 2011 au fost consemnate 141 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
În anul 2012 au fost consemnate 465 de evenimente de moarte în masă a animalelor în 67 de
țări.
În anul 2013 au fost consemnate 798 de evenimente de moarte în masă a animalelor în 93 de
țări.
În anul 2014 au fost consemnate 651 de evenimente de moarte în masă a animalelor în 76 de
țări.
Până la data la care a fost scris acest articol, în anul 2015 au fost consemnate 691 de evenimente
de moarte în masă a animalelor în 89 de țări (sau teritorii).

Dar ce înseamnă exact „evenimente de moarte în masă a animalelor”? Iată câteva exemple din
evenimentele petrecute anul trecut: această expresie face referire la tone pești (28 iulie: 650 de
tone de somon au „murit dintr-o dată” în Finnmark, Norvegia), balene (18 ianuarie: mai mult de
70 balene au murit pe plajele din Golden Bay, Noua Zeelandă) lei de mare (24 Noiembrie: 500 de
lei de mare găsiți morți pe coasta Ancash, Peru), stridii (21 ianuarie: milioane de stridii au murit
dintr-o dată în ultimele 2 luni din „cauze misterioase” în Portul Stephens, Australia), delfini (4
februarie: peste 400 de delfini au murit pe plajele din nordul Peru), broaște țestoase (26 februarie:
peste 800 broaște țestoase găsite moarte pe plajele din Andhra Pradesh, India), foci (17
decembrie: peste 3.000 de foci au murit anul acesta pe coastele Suediei și Danemarcei), vite (6
martie: 290.000 vite au murit înecate în Beni, Bolivia), păsări (12 septembrie: zeci de mii de păsări
au murit lângă un lac din Mongolia), albine (9 aprilie: 3 milioane de albine au murit dintr-o dată
în provincia Donghai, China).
Într-adevăr, acest semn Biblic al timpului sfârșitului se împlinește chiar sub ochii noștri, în
același timp cu celelalte opt amintite până acum.
Stres și dereglări mentale
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„Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al
valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ;
căci puterile cerurilor vor fi clătinate.” (Luca 21:25; 26).
Frica este o consecință normală a sentimentului de nesiguranță. Atât presiunile din exterior cât
și stilul de viață modern, incompatibil cu design-ul inițial al omului, au rezultat într-o serie
întreagă de afecțiuni psihice și dereglări comportamentale în primul rând la copii și tineri.
Să considerăm autismul, una dintre bolile moderne care a fost pentru prima dată observată de
psihiatrul american Leo Kanner în anul 1943. Considerată una dintre cele mai severe tulburări
neuro-psihiatrice ale copilăriei, autismul se manifestă prin tulburări la nivelul interacțiunilor
sociale, al comunicării verbale și non-verbale, la nivelul imaginației etc. Cu toate că până în
prezent nu s-a descoperit o cauză specifică a autismului, ceea ce este însă alarmant este faptul că
rata de creștere a cazurilor de autism în ultimele două decenii este de 600%: în anul 1975 unul
din 5000 de copii erau diagnosticați cu autism. În anul 2012, unul din 88 de copii au fost
diagnosticați cu autism.
Recentul (1 octombrie 2015) incident care a avut loc într-o școală din Oregon, SUA, în care un
student de 26 de ani a executat prin împușcare nouă persoane și a rănit alți nouă după care s-a
sinucis, ne face să ne întrebăm: ce se întâmplă cu acești tineri? Desigur, dacă ar fi un caz izolat nu
ar trebui considerat în cadrul articolului de față, însă statisticile arată că în ultimele 1004 zile, în
SUA au avut loc 994 evenimente de împușcare în masă. „A devenit o rutină”, a spus pe drept
cuvânt Președintele Obama.
Acestea sunt doar două exemple din miile de manifestări ale unei societăți care nu mai știe nici
de unde vine și nici spre ce se îndreaptă, o societate care și-a pierdut busola iar acum culege ceea
ce a semănat.
Concluzie
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Acestea sunt zece dintre semnele pe care Biblia le prezintă ca indicatori ai timpului sfârșitului:
Hristoși falși, profeți și vindecători falși, ca în Sodoma, persecuția Creștinilor, avansul tehnologic,
conflicte armate, dezastre naturale, foamete și epidemii, semne cosmice, dezastre ecologice și
stres și probleme mentale. Referindu-se la acestea, Domnul Isus a spus:
„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
Deseori am auzit spunându-se: „Sfârșitul este aproape!”, însă timpul acestui avertisment a
trecut. Cei care privesc în lumina profețiilor Biblice aceste evenimente și altele care n-au putut fi
amintite în acest articol, vor spune „Sfârșitul este aici!”. Toate aceste semne, toate aceste indicii se
împlinesc azi, în același timp, fapt fără precedent în istoria omenirii, așa cum a fost profețit de
Însuși Fiul lui Dumnezeu. Asemenea Creștinilor din primul secol care au văzut semnul ce indica
către distrugerea iminentă a Ierusalimului, noi suntem cei care vedem „toate aceste lucruri” ce
indică către iminenta revenire a Domnului Isus și către sfârșitul acestei lumi.
Fie ca toți cititorii acestor rânduri să fie găsiți pregătiți!

Singura soluție
Ardeiaș Vlad, octombrie 2015

Atunci când toate informațiile prezentate în articolul anterior (și multe altele asemenea lor) au
început să formeze imaginea realității în mintea mea, pentru prima dată am fost cuprins de gândul
că într-adevăr, Isus va veni în timpul vieții mele. Conștientizarea faptului că nu va mai trece mult
timp și viața aceasta, așa cum o cunosc, se va sfârși într-o zi oarecare, și va începe experiența pe
care-o doresc de 20 de ani, m-a blocat pentru un moment. Nu este greu de înțeles motivul: a vorbi
și imagina o experiență este foarte diferit de experiența în sine.
Atunci singura întrebare care-mi răscolea toată
ființa era: ce trebuie să facem pentru a fi
pregătiți? Cum se poate pregăti cineva pentru
revenirea lui Isus, pentru sfârșitul lumii?
Desigur că răspunsurile variază în funcție de
viziunea asupra acestui sfârșit al lumii. Există
oameni care au investit sume mari în
construirea de buncăre și în provizii alimentare.
Sunt alții care vor îndemna la înrolarea în
diferite culte și organizații salvatoare, afirmând
că în afara lor nu există mântuire. Alții vor ține
lungi dizertații teologice, prezentând doctrine și
diverse reguli de viață ce țin de îmbrăcăminte,
alimentație etcetera, fără de care nimeni n-ar
putea fi salvat. În cadrul acestui articol vom
studia răspunsul simplu și clar pe care-l oferă
Dumnezeu în Cuvântul Său.
Adevăruri fundamentale
Biblia, în cele 66 de cărți ale sale, cuprinde foarte multe adevăruri ce fac referire la diverse
aspecte ale fenomenului vieții în general, la Univers, la Dumnezeu, natura umană etc. Există însă
câteva adevăruri fundamentale care străbat întreaga Scriptură de la prima până la ultima ei pagină.
Iată câteva exemple: natura lui Dumnezeu este dragostea; izvorul vieții este în Dumnezeu;
despărțirea de Dumnezeu este moarte.
În general, aceste adevăruri sunt mărturisite de întreaga creație, constituind chiar fundamentul
naturii înconjurătoare și fiind axiomatice pentru toți oamenii realiști și sinceri. Spre exemplu, un
simplu calcul matematic de probabilitate este suficient pentru a convinge de faptul că întreaga
creație are un Proiectant. De asemenea, observând natura fenomenului vieții, devine evident faptul
că intențiile Proiectantului sunt dintre cele mai bune, dorința Acestuia fiind ca întreaga creație să se
bucure nu numai de o experiență fericită, ci de una din ce în ce mai fericită. Exemplele pot
continua.
Ei bine, unul dintre aceste adevăruri fundamentale evidente atât în toată Scriptura cât și în
natură, constituie indicatorul către soluția pe care orice om o poate folosi pentru a fi pregătit în
vederea revenirii Mântuitorului și a sfârșitului lumii.
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Gândurile lui Dumnezeu
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Acest adevăr fundamental este foarte clar expus într-un pasaj din cartea profetului Isaia:
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci cât
sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de
gândurile voastre.” (Isaia 55:8, 9).
De la prima pagină a Bibliei și până la ultima, de la ingeniozitatea din spatele apei până la
infinita complexitate a procesului prin care se formează gândurile, toate mărturisesc despre
imposibilitatea minții omului de a intui gândurile lui Dumnezeu. Dumnezeu, Această Persoană
infinită, fără de început și despre care Scriptura mărturisește „că cerurile şi cerurile cerurilor nu pot
să Te cuprindă” (1 Regi 8:27), nu S-a putut revela ființelor create decât prin intermediul Singurului
Lui Fiu născut. Nicio ființă creată, cu atât mai puțin omul căzut în păcat, nu poate să-L intuiască pe

Dumnezeu, cu atât mai mult să-L înțeleagă, motiv pentru care viața veșnică este descrisă în
termenii cunoașterii de Dumnezeu:
„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).
Singura cale prin care Dumnezeu poate fi înțeles, prin care gândul Său poate fi cuprins de mintea
creată, este revelația. Nicio ființă creată, cu atât mai puțin omul, nu poate gândi gândul lui
Dumnezeu în afara lui Dumnezeu, de unul singur, aparte de revelația Sa. Orice ființă creată care ar
putea face lucrul acesta chiar și numai într-o singură situație, ar deveni prin chiar acest act
dumnezeu. Acesta este motivul pentru care atât timp cât Dumnezeu a oferit revelații prin cuvinte
profeților din vechime, a fost de cele mai multe ori greșit interpretat. De aceea, „Dumnezeu, la
sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moştenitor al tuturor lucrurilor şi prin care a făcut
şi veacurile.” (Evrei 1:1, 2).
Desigur că orice Creștin va fi teoretic de acord cu acest enunț: nimeni nu-L poate înțelege pe
Dumnezeu în afara revelației Sale. Ce valoare, sau ce aplicabilitate are însă acest adevăr în
experiența practică de zi cu zi? Și, mai mult decât atât, ce legătură are acest aspect al experienței
Creștine, cu subiectul acestui articol: pregătirea pentru revenirea Domnului Isus?
Ei bine, tocmai acesta este atât fundamentul necesar pentru pregătirea propriu-zisă, dar și
pregătirea în sine. Atunci când suntem confruntați cu un pericol, instinctul de conservare de sine ne
îndeamnă la planificarea urgentă a unor măsuri imediate. „Dar ce să fac? Să stau cu mâinile-n
sân?”, ar întreba oricine. Însă atunci când recunoaștem că pentru orice om este imposibil de
preconizat toate evenimentele ce vor fi provocate în viitor de o decizie sau alta potrivit efectului
dominoului, înțelegem că ne este imposibil să găsim soluția perfectă, acea soluție care va funcționa
fără niciun dubiu. Orice decizie luăm, orice acțiune întreprindem își are repercursiunile ei asupra
tuturor celor care intră în sfera noastră de influență, de obicei după următoarea regulă: cu cât ne
sunt mai apropiați, cu atât influența va fi mai mare. Așadar, cine ar putea calcula toate
repercursiunile unor decizii, atât pe cele imediate cât și pe cele îndepărtate? Cine ar putea
preconiza un asemenea dezastru planetar de mii de ani provocat numai de o mușcătură dintr-un
fruct? Sau, pentru a merge la celălalt capăt la timpului, cine poate intui calea sigură de salvare
pentru timpul sfârșitului?
Acesta este motivul pentru care, pe fiecare pagină a Scripturii, unul din mesajele omniprezente
este acesta: „Înțelege dragul meu: Nu poți să reușești singur! Îți este imposibil să calculezi, să
intuiești, să ghicești soluția; cu atât mai mult, să o și aplici!” „Despărţiţi de Mine, nu puteţi face
nimic.” (Ioan 15:5).
Pe fiecare pagină?
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Da: acest adevăr apare chiar pe fiecare pagină a Sfintei Scripturi. Iată câteva exemple:
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1. Creația
Cine s-ar gândi să construiască ceva din nimic, folosind nimicul ca materie primă?
„El cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi.” (Romani 4:17).
„... tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.” (Evrei 11:3).
„El întinde miază-noaptea asupra golului şi spânzură Pământul pe nimic.” (Iov 26:7).
Ce ar răspunde orice rațiune în fața unui asemenea plan:
„Hai să construim ceva!” „Din ce?” „Din nimic!” „Cu ce?” „Cu nimic!”
Unicitatea și supremația lui Dumnezeu se manifestă constant în toate actele Sale. Acesta este
motivul pentru care trezește instantaneu în inimă surpriză, consternare, admirație sau, cum
exprimă Biblia într-un cuvânt, „închinare”.
2. Mântuirea
Conform cuvintelor lui Dumnezeu, toate inteligențele din Univers au așteptat ca, după ce omul a
ales despărțirea de Dumnezeu, să fie martorii unui fenomen complet necunoscut de ei, despre care
știau numai teoretic că este opusul vieții: moartea.
„... în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2:17).
Consternarea trebuie să fi fost uriașă când inteligențele Universului i-au văzut pe cei doi
părăsind pe propriile picioare Grădina, după ce Dumnezeu rostise mesajul codat:
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi
vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 3:15).

Nu știm cât de mulți au înțeles atunci implicațiile acestui plan surprinzător. Cert este că nimeni
n-ar fi putut preconiza ceea ce avea cu adevărat să se întâmple într-unul dintre cele mai disprețuite
locuri din Univers: Golgota.
3. Cain
Prima persoană născută în rasa umană, primul om născut vreodată a început primul război, a
înfăptuit prima crimă. Dreptatea cerea „viață pentru viață” (Exodul 21:23) și probabil că asta este
ceea ce toate inteligențele Universului se așteptau să vadă atunci când Dumnezeu Însuși, Cel în
prezența Căruia „serafimii ... își acoperă fața” (Isaia 6:2), S-a apropiat de Cain. Însă nu numai că
ucigașul nu primește dreptatea pentru fapta lui ci, spre stupoarea tuturor, „Domnul a hotărât un
semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare.” (Geneza 4:15).
4. Regele
Când profetul Samuel a pășit pragul casei lui Ișai, ochii i-au căzut pe Eliab, cel mai chipeș dintre
toți frații, gândind că prestanța îl recomanda pentru tronul de împărat. Stupoare însă: Dumnezeu îi
indică „un copil cu păr bălai şi cu faţa frumoasă” (1 Samuel 17:42), șoptindu-i discret același etern
adevăr: „Nu te uita la înfăţişarea şi înălţimea staturii lui ... Domnul nu Se uită la ce se uită omul; omul se
uită la ceea ce izbeşte ochii, dar Domnul Se uită la inimă.” (1 Samuel 16:7).
Uneori mă întreb: de cât timp ar fi avut nevoie Samuel pentru a alege din tot Israelul pe David ca
fiind cel numit de Dumnezeu pentru tron? Probabil că de tot atât timp de cât ar fi avut nevoie
apostolii să intuiască că cel mai aprig prigonitor al lor, Saul din Tars, era alesul lui Dumnezeu
pentru a duce păgânilor Evanghelia.
5. Eroul
Asemenea lui Samuel, probabil că nici lui Saul nu i-ar fi ajuns veșnicia pentru a-l intui pe cel ce
avea să-l înfrângă pe războinicul la vederea căruia „toţi cei din Israel au fugit dinaintea lui şi i-a apucat
o mare frică.” (1 Samuel 17:24). Și asta fără „sabie ... suliță și ... pavăză”, ci „în Numele Domnului
Oștirilor” (1 Samuel 17:45). Numai cu o piatră și o praștie.
Cine poate simți măreția lui Dumnezeu în copilul care strigă în mijlocul unei întregi armate
înspăimântate: „Nimeni să nu-şi piardă nădejdea din pricina filisteanului acestuia!” (1 Samuel 17:32)?
Cine dintre cei de față nu l-a privit cu compătimire și regret când l-au văzut pășind pe câmpul de
luptă, cine n-a gândit că țâncul este nebun auzindu-l strigând către uriaș: „Astăzi, Domnul te va da în
mâinile mele, te voi doborî şi-ţi voi tăia capul; astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor păsărilor cerului şi
fiarelor pământului. Şi tot pământul va şti că Israel are un Dumnezeu. Şi toată mulţimea aceasta va şti că
Domnul nu mântuieşte nici prin sabie, nici prin suliţă. Căci biruinţa este a Domnului.” (1 Samuel 17:46,
47)? Dar capul lui Goliat a căzut atunci, chiar în ziua aceea, și asta pentru că nimeni nu poate intui
gândurile și căile lui Dumnezeu.
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6. Confirmarea
Uneori trebuie să treacă ani buni, chiar decenii până când planul lui Dumnezeu se dovedește a fi
desăvârșit. Confirmarea alegerii din casa lui Ișai a venit însă odată cu piatra aruncată din praștie,
dar a fost întărită din nou și din nou. Iată-l pe regele îngenuncheat în țărână înaintea profetului
Natan, mărturisindu-și păcatul; iată-l pe războinicul hăituit avându-l pe dușmanul lui la vârful
suliței, dar cruțându-i viața ... de două ori! Priviți-l și veți înțelege de ce Dumnezeu l-a numit „pe
David, fiul lui Iese, om după inima Mea.” (Fapte 13:22). Deciziile lui i-au scandalizat deseori pe cei mai
apropiați, dar L-au făcut pe Dumnezeu să zâmbească pentru că Îi ofereau ocazia să demonstreze că
mereu, fără nicio excepție, planurile și gândurile Lui atât de neînțelese de muritori, sunt
desăvârșite.
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7. Nașterea.
Timp de sute de ani venirea lui Mesia a constituit speranța și dorința fierbinte a întregului Israel.
Cele mai sfinte și mai des citate pasaje în sinagogi în fiecare sabat și la fiecare sărbătoare, erau cele
care preziceau venirea Eliberatorului, a Celui ce urma, conform profeției, să judece neamurile
(Psalmul 110:6), să stăpânească peste neamuri (Psalmul 22:28), chiar „în mijlocul
vrășmașilor” (Psalmul 110:2), care va domni pe Muntele Sionului (Isaia 2:1-4), care-i va nimici pe cei
păcătoși (Isaia 11:3-9) etc.
Nu este de mirare că, atunci când a apărut Acel „țăran” needucat din Galilea care avea origini
îndoielnice, născut într-un grajd dintr-o familie atât de săracă încât nu și-a permis să aducă pentru
El jertfa obișnuită, ci numai „o pereche de turturele” (Luca 2:24), dar care pretindea că este Hristosul,
toți L-au privit cu compătimire. Cine s-ar fi așteptat la așa ceva? Cum ar fi fost posibil ca toată

crema teologilor poporului lui Dumnezeu să doarmă, în timp ce Mesia se năștea? Cum este posibil
ca marele preot să nu fie prezent, ci numai câțiva păstori ignoranți și alături de înțelepții păgâni,
netăiați împrejur?
Dar din nou, și mai ales în Acest Caz, adevărul fundamental al diferenței dintre gândurile lui
Dumnezeu și planurile oamenilor trebuia să strălucească. Și a strălucit!
8. Viața
Isus din Nazaret, fiind Singurul Născut din Tatăl (Ioan 1:14), a fost Cel care la fiecare pas, în
fiecare gest, cuvânt și faptă, a exprimat frumusețea și ingeniozitatea infinită a lui Dumnezeu, în
contrast cu urâțenia și lipsa de logică a omului. Întreaga lui viață a fost o ilustrare a acestui adevăr
fundamental. Considerați episoadele pe care le găsim în Scriptură: alegerea celor mai apropriați ai
Săi, raportarea la Templu și la conducătorii religioși și seculari, episoadele îmbolnăvirii lui Lazăr, a
respingerii samaritenilor, femeia prinsă în curvie etc. Nu este de mirare faptul că deseori chiar și
ucenicii Lui erau scandalizați de alegerile Sale. Dar numai pentru ca mai apoi să-și plece capul plini
de rușine, într-o reverență instinctivă, chiar aceste alegeri ale lui Isus fiind în ele însele manifestarea
lui Dumnezeu printre pământeni.
9. Biruința
Oricine se gândește la un conflict, la o luptă, știe că cel care supraviețuiește este învingătorul, iar
cel care moare, este învinsul. Cât de înțelept ați socoti pe cineva dacă ar spune că-și va înfrânge
dușmanul prin a se lăsa omorât de el? La Golgota a fost însă descifrat acel mesaj tainic din Grădina
Edenului (Geneza 3:15), descoperindu-se că „înţelepciunea lui Dumnezeu ... a găsit cu cale să
mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.” (1 Corinteni 1:21).
Nimeni nu a putut anticipa capodopera lui Dumnezeu, motiv pentru care atunci când Isus a
strigat „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?” și apoi „a strigat iarăşi cu glas tare şi
Şi-a dat duhul” (Matei 27:46, 50), Satan a fost sigur de biruința lui deplină și definitivă. Realitatea
însă era că Isus „a dezbrăcat domniile şi stăpânirile şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit
biruitor asupra lor prin cruce.” (Coloseni 2:15). Lăsându-Se biruit, Isus a biruit.
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10. Revelația
Dacă v-ați gândi la cea mai mare revelație a lui Dumnezeu despre Sine Însuși, ce v-ați imagina?
Vă rog să vă luați câteva minute pentru asta. Opriți-vă din lectura acestor rânduri, închideți ochii și
încercați să vă imaginați cea mai grandioasă revelație a lui Dumnezeu, făcută de Dumnezeu Însuși
despre Sine Însuși. Apoi reveniți la articol.
Sunt convins că majoritatea cititorilor s-au gândit fie la tufișul în flăcări din pustia Madianului,
fie la manifestările înfricoșătoare de pe Muntele Sinai, poate chiar la descrierea revenirii mărețe a
Mântuitorului pe norii cerului. Sau poate la scena întâlnirii cu Dumnezeu Tatăl în ceruri. Biblia însă
ne va contrazice la fiecare dintre acestea și la toate de aceeași natură.
Ce spuneți însă de imaginea unui cadavru aproape gol, plin de urmele torturii fizice, atârnând pe
o cruce după ce a fost părăsit de cei apropiați, vândut de unul dintre ei, negat de altul cu blesteme,
batjocorit și umilit? Cea mai mare revelație a Dumnezeului infinit, Creatorul Cerului și al
Pământului, a fost oferită întregului Univers într-un cadavru mutilat.
Într-adevăr, „cine a cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” (Romani 11:34).
Restul este tăcere.
Soluția
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Singura soluție începe, constă în și se materializează prin recunoașterea acestui adevăr
fundamental: nu mă pot baza pe mine însumi, nici pe vreun muritor, nici pe vreo ființă creată.
Singura mea șansă este Dumnezeu. Căci, „dacă crede cineva că ştie ceva, încă n-a cunoscut cum trebuie
să cunoască.” (1 Corinteni 8:2).
În momente de criză, dar mai ales în fața celei mai mari crize din istoria planetei (Matei 24:21),
așa cum trecutul a confirmat de fiecare dată, cel care se încrede în propriile-i resurse va eșua. De
aceea Creștinii nu se uită „la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt
trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veşnice.” (2 Corinteni 4:18). Acesta este motivul pentru care
deseori alegerile Creștinilor par absurde, uneori sinucigașe, dezastruoase, dar numai pentru cei ce
nu văd cele nevăzute.
Când omul se va fi săturat de propriile-i eșecuri și când va fi decis să urmeze gândului Celui
Preaînalt, atunci va fi în siguranță și atunci va începe cea mai extraordinară aventură pe care o
poate trăi cineva: experiența Creștină.
Tu ești pregătit pentru ea? Dacă da, „Cereți, și vi se va da!” (Matei 7:7).
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Sfârșitul este aproape
Ardeiaș Vlad, octombrie 2015
AICI!
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„Sfârșitul este aici!” este titlul unei noi rubrici a revistei „Divina Vindecare”. Domnul Isus a spus:
„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
Desigur că interesul forțelor întunericului de a
ascunde „toate aceste lucruri” de privirile
oamenilor este foarte mare pentru ca, dacă se
poate, când se va auzi strigătul „Iată mirele, ieşiţi-I
în întâmpinare!” (Matei 25:6) să existe chiar șase
fecioare neînțelepte. Am fost avertizați că se vor
depune eforturi mari pentru a fi înșelați, „dacă va fi
cu putinţă, chiar şi ... cei aleşi.” (Matei 24:24). Acesta
este motivul pentru am decis introducerea acestei
rubrici noi. Așa cum Creștinii din primul secol
aveau nevoie să privească mereu peste zidurile
Ierusalimului pentru a vedea când acesta urma să
fie înconjurat de oști, și noi avem nevoie să privim
în toate direcțiile indicate de profeția Biblică pentru
a putea vedea când se împlinesc „toate aceste lucruri”.
Această rubrică va prezenta evenimente petrecute în decursul lunii precedente apariției
numărului curent al revistei „Divina Vindecare”, evenimente care constituie împlinirea profețiilor
Scripturii despre apropiata revenire a Mântuitorului și a timpului sfârșitului. Toate aceste
evenimente în derulare vor putea constitui subiecte de rugăciune pentru toți cei ce sunt afectați în
diferite colțuri ale lumii.
Ziua de 15 noiembrie 2015 a fost aleasă ca „Ziua Internațională a Rugăciunii” pentru Creștinii
prigoniți.
Evenimentele lunii Septembrie 2015:
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).
Împlinire:
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 Hristos.
1 septembrie: Hargeisa, Somaliland. În locul unde este ilegal să renunți la Islam, Sharif, un
proaspăt convertit la Creștinism, a scăpat de răpitorii săi, dar nu înainte de a-i fi fost tăiate degetele.
3 septembrie: Rowan County, SUA. Kim Davis, funcționară desemnată pentru a semna
certificatele de căsătorie, a fost arestată, judecată și încarcerată timp de cinci zile pentru refuzul
bazat pe bazat pe convingerile sale Creștine de a semna un certificat de căsătorie între doi
homosexuali.
8 septembrie: Na-and, Laos. Pastorul Singkeaw Wongkongpheng a fost omorât prin înjunghiere
în casa lui în prezența soției și a copilului pentru refuzul de a nu mai predica despre Hristos.
9 septembrie: Mbale, Uganda. O studentă Creștină de 19 ani a fost răpită de trei atacatori
musulmani care au bătut-o și violat-o datorită faptului că familia ei s-a convertit la Creștinism. Fata
a povestit că i-a auzit pe atacatori spunând că au decis să n-o omoare pentru că nu erau siguri dacă
și ea s-a convertit la Creștinism.
16 septembrie: Jharkhand, India. Un grup de 30 de Creștini care se închinau în casa lui Mukh
Dev, au fost atacați de extremiști hinduși înarmați cu săbii și bâte datorită refuzului acestora de a se
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închina zeilor hinduși. Mulți dintre ei, cu vârste cuprinse între 16 și 60 de ani, au fost grav răniți,
aproape uciși, după care au fost amenințați că dacă vor continua aceste întâlniri, vor fi omorâți.
16 septembrie: Jhapa, Nepal. Adunarea Constituțională a Nepalului a refuzat să declare țara un
stat hindus, ceea ce a condus la proteste violente din partea populației hinduse, proteste în urma
cărora 2 biserici au fost bombardate.
18 septembrie: India. Roshni, o Creștină de 13 ani, a fost violată de extremiști hinduși datorită
credinței ei Creștine.
18 septembrie: Ohio, SUA. Chris Routson, un Creștin dedicat, a fost concediat dintr-o fabrică de
prelucrare a oțelului pentru că a recomandat unei alte angajate lesbiene să vizioneze un film creștin
care tratează fenomenul homosexualității din perspectivă Creștină.
21 septembrie: Mindanao, Filipine. Gruparea islamică extremistă Abu Sayyaf a bombardat un
autobuz plin cu Creștini, omorând o fetiță de 14 ani și rănind alte 33 de persoane.
22 septembrie: Kagera, Tanzania. Trei biserici creștine au fost arse complet în două ore, fiind
atacate de grupuri de musulmani extremiști.
28 septembrie: Dhaka, Bangladesh. Cesare Tavella, un Creștin din Italia care ajuta la lucrarea unei
Biserici Creștine, a fost asasinat. Gruparea islamică extremistă Statul Islamic și-a asumat
responsabilitatea pentru această crimă.
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:
18 Septembrie: firma Doridos a început comercializarea cartofilor pai în culorile curcubeului
pentru a sprijini comunitatea homosexualilor.
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 septembrie 2015 au avut loc 67 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Din lipsă de
spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Mii de vite au murit în Guerrero, Mexic, datorită secetei.
Un număr mare de păsări marine au fost găsite moarte pe malul unui golf în California, America.
Mai mult de 7000 de păsări au murit în Cote D'Ivoire datorită gripei aviare.
300 de flamingo au murit în timpul unei puternice furtuni cu grindină în Albacete, Spania,
14000 de rațe au murit în regiunea Pingtung, Taiwan, datorită gripei aviare.
Sute de căprioare au murit în Spokane, Washington, datorită unei boli numite „limba albastră”.
Sute de delfini au fost găsiți morți pe plajele Mării Negre din Bulgaria.
8.900 de rațe au murit datorită gripei aviare în Yunlin, Taiwan.
1.200 de porci au murit datorită febrei porcine în Sucre, Columbia.
Sute de păsări au murit dintr-o dată în Mageland, Indonezia.
30 de tone de pești au murit în Pangasinan, Filipine.
Sute de păsări de mare continuă să fie găsite moarte pe coasta Californiană în America.
Sute de crabi au fost descoperiți morți în râul Loudias din Grecia.
Sute de morse au fost găsite moarte pe o plajă de lângă Point Lay, Alaska, America.
Profeție: Soarele întunecat și Luna însângerată.
„Soarele se va preface în întuneric, şi luna, în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
înfricoşată.” (Ioel 2:31).
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Împlinire:
Luni, 28 septembrie 2015: eclipsa totală de lună a marcat ultima de acest fel din prima tetradă
Lunară din istorie care a oferit atât imaginea Lunii însângerate, cât și pe cea a Soarelui întunecat
după cum urmează: 15 Aprilie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 8 Octombrie 2014
eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 20 Martei 2015 eclipsă totală de Soare (Soare întunecat); 4
Aprilie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată); 13 Septembrie 2015 eclipsă totală de Soare
(Soare întunecat); 28 Septembrie 2015 eclipsă totală de Lună (Lună însângerată).
Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene
stranii.
„Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii
Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc
pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al
valurilor.” (Luca 21:25).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
5 Septembrie: furtuni puternice în centrul Italiei, însoțite de grindină de mărimea unei mingii de
baseball.
Incendiile de pe coasta de vest a Americii au ars anul acesta peste 3,5 milioane de hectare de
pădure.
8 Septembrie: inundațiile masive din sud-estul Spaniei au făcut 5 victime.
10 Septembrie: inundațiile masive din Japonia au lăsat victime și răniți, 2,8 milioane de oameni
fiind evacuați.
12 Septembrie: un cutremur de 5,4 grade pe scara Richter lovește Japonia după inundațiile
devastatoare din 10 septembrie.
15 Septembrie: inundații masive la granița dintre statele Utah și Arizona, America, lăsând 20
victime.
15 Septembrie: un incendiu ce se întinde pe mii de hectare de pădure în Indonezia.
16 Septembrie: un cutremur de 8,3 grade pe scara Richter lovește Chile, în urma căruia 1 milion
de oameni au fost evacuați și 13 oameni au murit. Cutremurul a provocat un tsunami care a distrus
mai mult de 500 de clădiri.
20 septembrie: o altă epidemie de holeră se răspândește în Irak.
22 septembrie: un bărbat și-a pierdut viața în timpul furtunii cu grindină și a inundațiilor din
Albuquerque, New Mexico, America.
23 septembrie: inundații descrise ca fiind „apocaliptice” de agențiile de știri, au lovit localitatea
Bodrum, Turcia, rănind mai multe persoane.
23 septembrie: inundații masive în localitatea Roswell, New Mexico, SUA.
24 septembrie: inundații masive în localitatea Columbia, Carolina de Sud, SUA.
24 septembrie: culoarea apei oceanului s-a schimbat în roz pe plaja „Imperial Beach” în
California, SUA, oamenii de știință neputând să explice fenomenul.
25 septembrie: un cutremur de 6,6 grade pe scara Richter a lovit Indonezia, provocând zeci de
răniți.
29 Septembrie: taifunul Dujuan face două victime și rănește câteva zeci de persoane în Taiwan. În
China 80.000 de persoane sunt evacuate din cauza aceluiași taifun.
30 septembrie: inundații masive în Portland, Maine, SUA.
„Eu vin curând! Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta! ... Iată , Eu vin curând şi
răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.” - Domnul Isus Hristos (Apocalipsa 22:7,
12).

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

Divina Vindecare ! Nr. 70 octombrie 2015

Heilung in Christus

18

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  680  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  relaţție  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  informaţții  şi  alte  
materiale,  vă  rugăm  să  ne  contactaţți.

