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Mulți dintre cei care celebrează sărbătorile iudaice ale Vechiului Testament, ridică 
întrebarea: „Să presupunem că o persoană dorește să celebreze aceste sărbători în mod 
personal, dar nu crede că ele sunt obligatorii pentru toți Creștinii; ce e greșit în asta?  Dacă 
cineva nu caută să fie îndreptățit prin celebrarea acestor sărbători, ci caută numai o 
experiență mai profundă cu Dumnezeu?”. Această întrebare este ridicată deseori pentru că 
unii par a gândi că singura problemă în această discuție este îndreptățirea. Dacă cineva nu 

celebrează aceste sărbători ca 
mijloc de a fi îndreptățit, atunci ce 
ar putea fi greșit în asta?
Însă, o cercetare atentă a Noului 
Testament ne descoperă faptul că 
nu este numai o simplă problemă 
a modului în care o persoană este 
îndreptățită. Modul în care cineva 
se raportează la Dumnezeu, 
modul în care se închină lui 
Dumnezeu sunt aspectele majore 
asupra cărora se centrează Noul 
Testament.
În timpul Vechiului Testament, 
evreilor le-a fost cerut de 
Dumnezeu să celebreze cu 
strictețe toate ceremoniile și 
ritualurile prescrise în lege; nu 
este nicio îndoială referitor la asta. 

Însă, atunci când Isus a venit pe Pământ, El Însuși a declarat că a sosit timpul pentru o 
schimbare majoră. Isus i-a spus femeii samaritence de la fântână:

„Vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în 
adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:20-24).

Atunci când studiem cu atenție acest pasaj, descoperim că femeia L-a întrebat pe Isus 
referitor la practicile religioase care se bazau pe o înțelegere limitată a lui Dumnezeu și a 
căilor Sale. Ea a vrut să știe unde era adevăratul loc de închinare, pentru că evreii se închinau 
la Ierusalim în timp ce samaritenii se închinau 
într-un templu rival în Samaria. În esență, 
răspunsul lui Isus a fost că Dumnezeu nu poate fi 
pus într-o cutie. La un moment dat (potrivit 
învățăturilor din lege), o asemenea închinare era 
acceptabilă, însă a sosit timpul când adevărații 
închinători nu se vor mai închina într-o manieră 
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atât de limitată. Ei vor înțelege că de vreme de Dumnezeu este spirit, El este accesibil 
oricând, oriunde, în orice circumstanță pentru că „Dumnezeu este duh”, iar închinarea și 
practicile lor vor fi potrivite conceptului pe care ei îl au despre Dumnezeu.

Apostolul Pavel afirmă același lucru. El spune că atunci când eram copii (copii spirituali), 
eram sub „învățăturile începătoare ale lumii.” El spune că, asemenea copiilor, noi eram sub 
„învățători și epitropi” (Galateni 4:1-6). Dar Isus Hristos a venit pentru a ne elibera din acel 
sistem de închinare pentru că Dumnezeu nu a dorit ca copiii Săi să rămână pentru totdeauna 
imaturi. Hristos i-a eliberat pe cei care erau sub lege pentru ca să nu ne mai raportăm la 
Dumnezeu ca niște copii sau robi, ci să avem o relație de fii cu Tatăl, ceva ce sistemul legii nu 
a încurajat.

Așadar, celebrarea sărbătorilor nu este o practică nevinovată. În primul rând îl leagă pe 
închinător de o religie copilărească, imatură, de o relație cu Dumnezeu care nu se bazează pe 
spirit și adevăr, ci pe forme, ritualuri și ceremonii care au fost numai umbrele și imitațiile 
realității. Atunci când o persoană se închină în adevăr, această închinare este opusă celei a 
formei și a ceremoniei. Închinarea în Ierusalim nu a fost o închinare falsă; închinarea în 
sanctuarul pământesc nu a fost o închinare falsă, dar nu a fost realitatea. A fost numai o 
ilustrare a realității. În același fel, celebrarea sărbătorilor iudaice nu este spirit și adevăr, ci 
formă și imitare; nu este realitatea adevărată.

Toți cei care celebrează sărbătorile ar trebui să se gândească că Dumnezeu caută oameni 
care să I se închine în spirit și în adevăr. Păzirea sărbătorilor nu este spirit și adevăr, ci este 
formă și imitație. A sosit timpul să înțelegem adevărul despre Dumnezeul Căruia ne 
închinăm, și să ne închinăm Lui potrivit acestei înțelegeri. A continua în aceeași închinare pe 
care o foloseau copiii lui Dumnezeu când erau imaturi, nu este acceptabil.

Unii dintre acei care păzesc sărbătorile iudaice au adus în mod constat ca argument faptul 
că oamenii resping sărbătorile Biblice în timp ce păzesc zile păgâne ca Paștele și Crăciunul. 
Dar acesta nu este un argument. Este ca și când am spune că în loc de a sacrifica porci, ar 
trebui să revenim la a sacrifica miei și capre așa cum este scris în lege. Adevărul este că nu 
trebuie să alegem din cele două pentru că nici una dintre aceste opțiuni nu sunt acceptate de 
Dumnezeu! Faptul că unii dintre oamenii neștiutori de azi încă celebrează sărbători păgâne 
ca Paștele sau Crăciunul, nu constituie un motiv pentru ca noi să ne agățăm de sistemul de 
închinare la Dumnezeu prin forme și ritualuri, prin ceremoniile simbolice. Trăim în era în 
care adevărații închinători se închină Tatălui în spirit și în adevăr!

De aceea concluzionăm că celebrarea sărbătorilor iudaice ale Vechiului Testament este o 
practică dăunătoare. Este la fel de dăunătoare ca și când am sacrifica animale. Dumnezeu a 
poruncit odată aceste lucruri, dar ele aparțin unei ere în care copiii lui Dumnezeu erau 
infantili spiritual. Acesta nu este planul lui Dumnezeu pentru copiii Său din această perioadă 
de timp. Apostolul Pavel a făcut o afirmație profundă referitor la modul în care trebuie să ne 
dezvoltăm în experiența Creștină. Voi folosi aceste cuvinte pentru că ele se aplică la fel de 
bine și celebrării sărbătorilor iudaice:

„Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil; când m-am făcut 
om mare, am lepădat ce era copilăresc.” (1 Corinteni 13:11).

Timp de două mii de ani, copiii lui Dumnezeu au avut privilegiul de a trăi în deplina 
lumină a Evangheliei. Fie ca Dumnezeu să ne ajute ca, în această eră a luminii și a acestui 
privilegiu, să fim Creștini maturi și să renunțăm la închinarea copilărească!
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Acesta este primul articol dintr-o serie în care vom studia învățăturile din cărțile Daniel și 
Apocalipsa, având în prim-plan cartea Apocalipsei. Pe măsură ce am studiat minunatul adevăr al 
neprihănirii lui Hristos, noi perspective ni s-au deschis în studiul acestor cărți și am ajuns la 
concluzia că a sosit timpul să împărtășim lucrurile pe care le-am descoperit. Mai sunt multe 
altele care așteaptă să fie înțelese, dar suntem pe deplin convinși că trăim în timpul împlinirii 
acestor profeții motiv pentru care ne așteptăm ca Dumnezeu să ne descopere curând acele 
aspecte ale profeției care nu sunt încă clare.

În acest prim articol vom studia un aspect pe care-l socotim a fi vital pentru înțelegerea restului 
profețiilor din cărțile Daniel și Apocalipsa.

Judecata de cercetare 
Există o anumită doctrină în 
adventism care a cauzat multe 
probleme atât în interiorul cât și în 
exteriorul adventismului, și 
anume doctrina judecății de 
cercetare. Unele dintre cele mai de 
seamă minți din adventism au 
respins adventismul în decursul 
timpului datorită unor concepte 
legate de această doctrină.
Doctrina judecății de cercetare 
afirmă că înainte ca Isus să revină 
pentru a-Și lua copiii la Sine, va 
avea loc o judecată a copiilor lui 
Dumnezeu în cer. Toate faptele 
copiilor lui Dumnezeu sunt 

înregistrate cu credincioșie în ceruri și, la momentul judecății de cercetare, înregistrarea vieții 
fiecărui copil al lui Dumnezeu care a trăit vreodată, va fi cu atenție examinată. Adventismul 
afirmă că această investigare a început exact în luna octombrie a anului 1844. Acest proces a 
debutat cu cei morți, care dorm în mormintele lor, dar va trece în final la acei Creștini care sunt în 
viață. Această cercetare va fi făcută de Dumnezeu, Isus și îngeri. În timpul acestui proces de 
cercetare, se va decide cine sunt cei care sunt potriviți pentru a fi mântuiți. Toți cei în ale căror 
vieți se va fi găsit păcat, vor avea numele șterse din cartea vieții, dar cei care vor fi avut păcatele 
iertate, vor avea numele în continuare scrise în carte. Atunci când această judecată se va finaliza, 
Isus va reveni pe pământ pentru a-i lua pe cei ale căror nume au rămas în carte. Cei ale căror 
nume au fost șterse din carte, vor merge împreună cu necredincioșii și vor fi pierduți.

Obiecțiuni 
Principala obiecțiune adusă acestei doctrine este percepția că ea ar afirma mântuirea prin fapte. 

Majoritatea celor care afirmă doctrina judecății de cercetare, accentuează faptul că fiecare faptă 
pe care vom fi făcut-o vreodată, va fi cercetată de Dumnezeu. Fiecare mic detaliu va fi examinat 
și va fi judecat pe baza a ceea ce am făcut. Cei care nu vor mărturisi fiecare păcat în parte, vor 
avea păcate scrise împotriva numelor lor în cărți și vor fi condamnați, în timp ce aceia care au 
mărturisit fiecare păcat, vor fi recompensați cu viața veșnică. Oponenții doctrinei afirmă că 
„Acesta este legalism! Aceasta este mântuirea prin fapte! Cum putem fi îndreptățiți prin credință 
dacă suntem mântuiți pe baza a ceea ce facem?”

O altă obiecțiune este că doctrina ne aruncă în nesiguranță în ceea ce privește mântuirea 
personală. Doctrina sugerează că numele unei persoane poate fi strigat în cer și viața sa cercetată 
în orice clipă în timpul derulării judecății de cercetare. Atunci când numele unei persoane este 
strigat, ea trebuie să aibă păcatele mărturisite la zi. Dacă se întâmplă să fi rămas un singur păcat 
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nemărturisit, atunci este prea târziu. Concluzia logică este că nimeni nu poate fi în realitate sigur 
de propria mântuire deoarece oricând poate păcătui, numele lui să fie strigat și va sfârșit prin a fi 
pierdut pentru totdeauna, chiar dacă L-a slujit pe Dumnezeu toată viața sa! Desigur că acest 
punct de vedere produce o temere de judecată, dar dacă Dumnezeu va face ceva iar nouă ne este 
teamă de acel lucru și de El, ce fel de relație mai putem avea cu Dumnezeu? El este de-o parte, iar 
noi suntem de cealaltă parte! Dar dacă Dumnezeu și cu mine suntem prieteni, suntem parte din 
aceeași familie, atunci ceea ce El face ar trebui să mă facă fericit, nu să mă îngrozească.

Atunci când noi, cei de la „Restoration Ministries” am început să accentuăm neprihănirea prin 
credință în urmă cu 10 ani, unii ne-au spus că „este numai o chestiune de timp până când veți 
respinge doctrina sanctuarului și a judecății de cercetare!” Dar de fapt, neprihănirea prin credință 
nu ne-a condus în acea direcție. Însă ne-a ajutat să câștigăm o viziune mai adâncă și câteva 
puncte de vedere neobișnuite în ceea ce privește această doctrină care ne-au ajutat foarte mult să 
înțelegem ce este de fapt implicat în această judecată. Hristos a devenit punctul central al acestei 
învățături care a deschis ușa pentru o înțelegere mai bună a ceea ce descriu profețiile și, în mod 
deosebit, cartea Apocalipsei.

Ideea că există o judecată care are loc în ceruri înainte de revenirea lui Isus, reprezintă o 
doctrină biblică; pasajul din Daniel 7:9, 10 afirmă acest lucru foarte clar. Un cercetător minuțios al 
Bibliei nu poate nega cu sinceritate realitatea judecății dinaintea revenirii lui Isus. Această 
judecată este o realitate, dar înțelegerea a ceea ce este implicat în ea, a fost precară și confuză. 
Mulți aduc obiecțiune denumirii: „Judecata de cercetare”; și într-adevăr, aceasta nu se regăsește 
în Biblie. Însă Biblia afirmă această judecată care se bazează pe o investigare a ceea ce se petrece 
înainte de revenirea lui Isus, motiv pentru care denumirea în sine nu constituie o problemă dacă 
putem scăpa de prejudecățile și ideile false atașate acesteia.

Pasajul principal care este folosit pentru afirmarea învățăturii judecății de cercetare este Daniel 
8:14. Însă acest pasaj nu afirmă nimic despre judecată și, de fapt, contextul pasajului nu 
sugerează nimic legat de o judecată, motiv pentru care nu vom merge la acel pasaj pentru a 
încerca să arătăm adevărul judecății dinainte de revenirea lui Isus. Pasajul care afirmă foarte clar 
această judecată, este Daniel 7:9, 10.

Subiectul principal
Cartea lui Daniel este o carte care vorbește despre restaurare. Cadrul cărții ne oferă un indiciu 

important despre ceea ce se întâmplă cu adevărat în această carte. Semnatarul cărții, profetul 
Daniel, a fost un evreu a cărui țară și popor au fost cucerite și devastate de armatele Babilonului 
sub regele Nebucadnețar. Poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, îți pierduse împărăția. 
Împărăția geografică, Palestina, se dusese, alături de împărăția religioasă, sanctuarul și serviciile 
cu sistemul legii care-i erau afiliate. Împărăția demografică, populația națiunii, fusese decimată. 
Aceste patru componente ale împărăției fuseseră distruse și toate aspectele împărăției lui 
Dumnezeu se găseau sub absoluta stăpânire a Babilonului.

Cea mai mare dorință din mintea lui Daniel și a tuturor evreilor a fost de a restaura această 
împărăției cu toate componentele sale. În cartea lui Daniel, Dumnezeu ne oferă o imagine a 
acestei restaurări. Fiecare dintre cele patru profeții vorbesc despre restaurarea a câte unuia dintre 
aspectele împărăției:

1. Daniel capitolul 2: restaurarea împărăției geografice.
2. Daniel capitolul 7: restaurarea împărăției politice.
3. Daniel capitolul 8: restaurarea împărăției religioase.
4. Daniel capitolele 11 și 12: restaurarea împărăției demografice.
Așadar, toate cele patru profeții din cartea lui Daniel vorbesc despre restaurare și acoperă 

aceleași perioade de timp și aceleași evenimente, dar este important să înțelegem că ele 
raportează toate despre aceleași evenimente din perspective diferite.

Patru fiare și judecata
În capitolul 7, Daniel descrie o viziune în care a văzut patru animale care se ridică din mare. Ni 

se spune în versetele 17 și 23 că aceste animale reprezintă patru regi sau patru împărății care se 
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vor ridica pe pământ. Mai întâi a apărut un leu cu două aripi, urmat de un urs cu trei coaste în 
gură, apoi un leopard cu patru capete și patru aripi urmat de o fiară înspăimântătoare care avea 
dinți de fier și zece coarne. Un alt corn mic a crescut din mijlocul celor zece și a distrus trei dintre 
ele, lându-le locul. Ceea ce se întâmplă apoi este nu numai interesant, dar și foarte important:

„Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a 
şezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte lână curată; scaunul Lui de 
domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roţile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui. 
Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut judecata şi s-
au deschis cărţile.” (Daniel 7:9, 10).

Următorul lucru care are loc este o judecată care se desfășoară în cer. Această judecată se 
bazează pe ceea ce este înregistrat în „cărți” deoarece textul spune că „S-a ţinut judecata şi s-au 
deschis cărţile.” La prima vedere am putea crede că zecile de mii care asistă la această judecată 
înaintea lui Dumnezeu sunt copiii lui Dumnezeu care sunt judecați, dar contextul clarifică faptul 
că acest lucru se petrece în cer și că mulțimea care este prezentă nu este formată din oameni, ci 
sunt de fapt îngeri. Atunci când comparăm acest pasaj cu cele din Apocalipsa capitolele 4 și 5, 
devine și mai clar faptul că aceste ființe nu sunt oameni, ci îngeri. Apocalipsa capitolul 4 descrie 
aceeași scenă pe care a văzut-o Daniel, dar cu mai multe detalii. În pasajul din Apocalipsa 5 ni se 
indică identitatea acestei mulțimi care stă înaintea tronului:

„M-am uitat, şi, împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii şi în jurul bătrânilor, am auzit 
glasul multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori zece mii şi mii de mii.” (Apocalipsa 5:11).

Daniel afirmă că „Mii de mii de slujitori Îi slujeau şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui.” 
Descrierea este aceeași, folosind exact aceleași cuvinte. Lucrul acesta demonstrează că cei care 
stau înaintea tronului nu sunt oamenii care sunt judecați, ci de fapt miliardele de ființe cerești 
care sunt prezente pentru a fi martori la judecată.

Acum să cercetăm profeția din capitolul 7 al cărții lui Daniel. În ea descoperim patru animale 
care reprezintă patru împărății care sunt în mod succesiv detronate. Istoria ne descoperă că 
aceste patru împărății sunt Babilonul, Medo-Persia, Grecia și Roma. Ultima dintre aceste 
împărății, Roma, este cea care domnește până la timpul sfârșitului și ni se spune că această 
împărăție este judecată și condamnată în cadrul acestei judecăți de cercetare. Iată cele scrise:

„Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat 
până când fiara a fost ucisă, şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc ca să fie ars.” (Daniel 7:11).

Așadar, în mod clar, una dintre chestiunile discutate în cadrul judecății este destinul celei de-a 
patra fiară (împărăția Romei). Una dintre entitățile care este cercetată în această judecată este 
Roma, iar sentința este că aceasta trebuie distrusă. Însă ceea ce este important de notat este faptul 
că mai există și o a cincia împărăție menționată în acest capitol. Dacă nu vedem acest lucru, 
ratăm una dintre cele mai importante aspecte ale acestui capitol. Această a cincia împărăție este 
împărăția lui Hristos:

„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 
omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere 
împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea 
Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită 
niciodată.” (Daniel 7:13, 14).

Întrebarea este: când este luată această decizie de a-I oferi împărăția lui Hristos?  Această 
decizie este luată în același timp în care fiara este condamnată la distrugere, în timpul aceleiași 
judecăți de cercetare.

De fapt, capitolul 7 din cartea lui Daniel descrie lupta pentru stăpânire dintre diferite 
împărății. Fiecăreia dintre cele patru fiare îi este îngăduit să stăpânească un timp înainte de a fi 
judecată iar stăpânirea să fie oferită următoarei împărății. Această idee că fiecare împărăție este 
mai întâi judecată și după ceea detronată, este demonstrată în capitolul 5 al cărții lui Daniel în 
cadrul ultimului banchet al lui Belșațar. Regele Babilonului era în mijlocul unei mari sărbători 
împreună cu conducătorii de la curtea sa, când a apărut o mână care a scris un mesaj pe peretele 
palatului său. Mesajul spunea:

 - Dumnezeu a numărat zilele împărăției tale și le-a pus capăt.
 - Ai fost cântărit în balanță și ai fost găsit prea ușor.
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 - Împărăția ta este împărțită și oferită mezilor și perșilor.
În chiar acea noapte împărăția Babilonului a fost detronată de Medo-Persia și o altă împărăție a 

început să domnească. Dar este important faptul că descoperim cum înainte ca Babilonul să fie 
înlăturat, a existat o judecată; Babilonul a fost mai întâi „cântărit în balanță”, sau cercetat, înainte 
ca sentința să fie pronunțată. Aceasta este ideea principală din spatele tuturor evenimentelor 
descrise în capitolul 7 al cărții lui Daniel: cea a judecății. Fiecare împărăție este înlocuită cu o alta, 
dar acest lucru nu are loc în mod arbitrar, ci fiecare împărăție este lăsată să domnească un timp 
pentru a-și dezvolta principiile și pentru a-și manifesta spiritul înainte de a fi judecată. În fiecare 
caz în parte, sentința este negativă iar împărăția trece în mâinile unei alte națiuni.

Dumnezeu Își declară implicarea în înlăturarea fiecărei împărății atunci când îi spune lui 
Nebucadnețar:

„Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să ştie cei vii că 
Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, că o dă cui Îi place şi înalţă pe ea pe cel mai de jos 
dintre oameni!” (Daniel 4:17).

Conflictul cosmic
Nu putem înțelege ceea ce se întâmplă decât atunci când analizăm istoria lumii din perspectiva 

marelui conflict cosmic. Există o luptă între Lucifer și Dumnezeu. De la chiar începutul acesteia, 
Lucifer a pretins că va stabili un sistem în care ființelor create le va fi mult mai bine fără de 
Dumnezeu. El a insinuat înaintea lui Adam și a Evei: „Dacă veți respinge guvernarea lui 
Dumnezeu, veți deveni mai buni, mai fericiți. De fapt, veți deveni dumnezei cu drepturi 
depline.” De când s-a revoltat în ceruri, acesta a fost scopul lui, și anume de a proclama faptul că 
el va stabili un sistem de guvernare care va fi mai bun decât cel al lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a 
oferit posibilitatea de a-și dovedi afirmațiile, să dezvolte acest sistem perfect de guvernare. 
Acesta este motivul pentru care a existat o succesiune între aceste împărății pe pământ. Dacă 
Dumnezeu oferă împărăția oricui dorește, atunci putem înțelege că aceste împărății nu se ridică 
la întâmplare și că nici nu cad dintr-un accident, ci că Dumnezeu este implicat în evenimente. El 
este Cel care determină momentul sfârșitului unei anumite împărății.

Dar înainte ca o împărăție să fie înlăturată, ea este judecată, cercetată, rodul ei este investigat. 
Observați ceea ce-i spune Daniel lui Nebucadnețar: „Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul 
străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor.” Deciziile sunt luate de cei care privesc și judecă în ceruri, 
de cei care au fost odată prietenii lui Lucifer în cer și care-i urmăresc cariera cu adânc interes 
pentru a vedea dacă este capabil de a-și îndeplini promisiunile.

Cea de-a patra fiară, Roma, reprezintă capodopera lui Satan. Ea este produsul final a 
manipulării  de șase mii de ani a națiunilor de pe pământ. În cadrul acestei împărății finale 
putem vedea demonstrată toată înțelepciunea lumii, întreaga educație, realizările științifice, 
bogăția lumii - fiecare avantaj pe care efortul omului îl poate oferi, a fost oferit acestei împărății. 
Dumnezeu a permis ca Satan să dezvolte aceste atribute până la maxim, iar pentru aceasta tot 
ceea ce omenirea poate oferi i-a fost dat lui Satan pentru a utiliza, iar el le-a transferat pe deplin 
împărățiilor care l-au reprezentat. În Apocalipsa 13:2 este afirmat faptul că balaurul a oferit fiarei 
Romei puterea sa, tronul său și o mare autoritate. Această fiară este așadar subiectul judecății 
care are loc în pasajul din Daniel 7:9, 10.

Însă această fiară nu este pe deplin judecată. Judecata produce două rezultate:
„Eu mă uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie pe care le rostea cornul acela: m-am uitat 

până când fiara a fost ucisă, şi trupul ei a fost nimicit şi aruncat în foc ca să fie ars.” (Daniel 7:11).
„M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel Îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui. I s-a dat stăpânire, slavă şi putere 
împărătească, pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea 
Lui este o stăpânire veşnică şi nu va trece nicidecum, şi Împărăţia Lui nu va fi nimicită 
niciodată.” (Daniel 7:13, 14).

Observați că sunt două entități care primesc o recompensă la finalul judecății. În primul rând 
fiara este distrusă, aceasta fiind rezultatul judecății, sentința. Dar observați de asemenea că în 
același timp, lui Hristos Îi este oferită o împărăție veșnică care nu va trece niciodată în mâinile 
altcuiva. Judecata concluzionează că nu va mai exista nicio împărăție care să urmeze celei a lui 
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Hristos. De ce? De ce fiecărei fiare i-a fost acordat un timp de stăpânire, un timp pentru a-și 
demonstra principiile, o perioadă de probă înainte de a fi înlăturată, iar când ne uităm la 
împărăția lui Hristos nu descoperim un timp de probă ca în celelalte cazuri? Imediat ce Hristos 
începe să stăpânească, sentința este deja pronunțată că împărăția Lui va fi veșnică. De ce lucrurile 
stau altfel în ceea ce privește împărăția lui Hristos? Nu trebuie și Hristos să demonstreze ce fel de 
principii are guvernarea Sa? Nu trebuie și El să demonstreze ce fel de guvernare produce 
împărăția Lui?

Împărăția lui Hristos judecată
Răspunsul tuturor acestor întrebări este „Da!”. Și împărăția lui Hristos este cercetată în cadrul 

acestei judecăți, nu numai împărăția fiarei. Hristos Și-a stabilit împărăția în urmă cu două mii de 
ani, în același timp în care împărăția Romei se dezvolta și creștea pentru a deveni cea mai 
puternică forță de pe planetă. Aceasta a fost de fapt solia pricipală pe care a dus-o Hristos. Ioan 
Botezătorul a spus că „împărăția cerurilor este aproape.” Isus Însuși a afirmat acest lucru în toate 
locurile în care mergea și Și-a trimis și ucenicii pentru a accentua același lucru:

„Şi pe drum, propovăduiţi şi ziceţi: Împărăţia cerurilor este aproape!” (Matei 10:7).
Aceasta a fost ideea principală în solia lui Isus și a ucenicilor Săi, și ea a continuat și după 

înălțarea lui Isus. Ideea este că Isus Și-a așezat împărăția în timp ce era aici, dar aceasta nu era o 
împărăție vizibilă cu o putere și slavă materială, având un teritoriu fizic și limite geografice. 
Această împărăție a fost stabilită în inimile oamenilor și a fost manifestată și revelată prin 
biserica Sa. Atunci când fariseii au auzit afirmațiile categorice ale lui Isus că împărăția cerurilor s-
a apropiat, ei L-au abordat cu o întrebare:

„Fariseii au întrebat pe Isus când va veni Împărăţia lui Dumnezeu. Drept răspuns, El le-a zis: 
Împărăţia lui Dumnezeu nu vine în aşa fel ca să izbească privirile. Nu se va zice: „Uite-o aici!” sau: Uite-
o acolo! Căci iată că Împărăţia lui Dumnezeu este înăuntrul vostru.” (Luca 17:20, 21).

Isus a afirmat în mod clar: „împărăția lui Dumnezeu este înlăuntrul vostru.” Nu era ceva 
exterior care putea fi văzut cu ochii, ci un sistem de guvernare care opera din lăuntrul oamenilor. 
În ultimii două mii de ani, aceste două împărății au crescut umăr la umăr: împărăția Romei și cea 
a lui Hristos. Aceste împărății au naturi diferite. Una este din lumea aceasta și are toate 
avantajele pe care această lume le are de oferit. Atunci când ne uităm la ea, putem vedea 
înțelepciunea, puterea, bogăția și perspectivele inteligenței omenești. Toate beneficiile educației, 
cele mai mari realizări științifice, literare, artistice și militare sunt descoperite aici. Este cu 
adevărat împărăția omului, având ca principiu de bază înțelepciunea lui Satan. Tot ceea ce 
înțelepciunea umană poate realiza este manifestat în această împărăție.

Cealaltă împărăție deține foarte puține din aceste avantaje. Există doar un singur principiu pe 
care este clădită această împărăție și anume cea a lui Hristos Însuși care trăiește în copiii Săi. Nu 
există nicio slavă omenească, nicio înțelepciune omenească, nicio evidențiere academică, 
științifică sau militară. În locul acestora, slava acestei împărății stă în caracterul sfânt al 
cetățenilor ei, în slujirea pentru ceilalți, în manifestarea altruismului, în mentalitatea divină mai 
degrabă decât în manifestarea exterioară a avantajelor pământești.

Aceste două împărății au crescut umăr lângă umăr în ultimii două mii de ani și au existat 
ample oportunități pentru ca fiecare dintre ele să-și descopere caracterul. Roadele fiecărei 
împărății au fost demonstrate și asta este ceea ce cercetează judecata descrisă în capitolul 7 al 
cărții lui Daniel. Lui Hristos nu-I este dată o împărăție în mod arbitrar; nu există nicio părtinire și 
niciun tratament preferențial în aceasta. Lui Îi este dată această împărăție pentru totdeauna 
pentru că judecata demonstrează faptul că guvernarea lui Hristos este cea mai bună dintre toate. 
Guvernarea Lui produce cei mai fericiți și mai împliniți oameni de pe planetă, cea mai bună rasă 
de ființe din univers. Sistemul Lui funcționează motiv pentru care decizia este luată ca această 
împărăție să domnească pe planeta pământ pentru întreaga veșnicie.

Despre asta este de fapt judecata de cercetare. Ea reprezintă o examinare a celor două 
împărății: cea a fiarei și cea a lui Hristos pentru a concluziona odată pentru totdeauna întrebarea 
„care este cea mai bună metodă de guvernare pentru planeta pământ?”. Aceasta poate părea o 
idee ridicolă. Pentru că, în realitate, nu este clar ca lumina zilei că principiile lui Satan sunt rele și 
că ele produc numai suferință și durere? Nu este clar că un asemenea sistem trebuie distrus 
pentru totdeauna? De ce mai este nevoie de o judecată pentru a lua o asemenea decizie? Dar în 
ceea ce privește împărăția lui Hristos? Nu a demonstrat Hristos în urmă cu două mii de ani că 
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Dumnezeu are un caracter care este infinit de bun și că intențiile Sale pentru pământeni sunt în 
totalitate bune? De ce ar mai fi nevoie de o judecată pentru a decide un asemenea lucru?

În primul rând, pasajul din Daniel 7:9, 10 ne spune foarte clar faptul că există o asemenea 
judecată. Biblia afirmă acest lucru, așa că nu trebuie să existe nicio urmă de îndoială în ceea ce 
privește existența judecății. Să ne gândim la faptul că acest conflict dintre împărăția lui Hristos și 
cea a lui Satan a continua în ultimii două mii de ani de când Hristos a murit la cruce. Cu alte 
cuvinte, viața, moarte și învierea lui Hristos nu au rezolvat toate probleme și nu au răspuns 
tuturor întrebărilor! Dacă toate problemele ar fi fost rezolvate, atunci păcatul ar fi fost eradicat în 
urmă cu două mii de ani. Dar Dumnezeu a îngăduit ca această controversă să continue în 
dezvoltarea sa, a îngăduit păcatului să crească și să-și manifeste urâciunea timp de două mii de 
ani din timpul lui Hristos. De ce?

Răspunsul este că nu s-a oferit răspuns tuturor întrebărilor. Acuzațiile lui Satan împotriva 
guvernării lui Dumnezeu au fost parțial demontate la Calvar, nu în mod complet. Au mai rămas 
încă câteva lucruri de demonstrat și, pentru a le clarifica, a trebuit ca lui Satan să i se îngăduie să-
și continue campania împotriva lui Dumnezeu și a copiilor Săi pentru alți două mii de ani.

Neprihănirea judecată
Acum trebuie să subliniem un aspect important: nu a fost vorba numai despre caracterul lui 

Dumnezeu, nu a fost vorba numai despre întrebarea dacă Dumnezeu este sau nu cu desăvârșire 
bun și vrednic de proslăvit, admirat și închinat. Isus a răspuns acestor întrebări la cruce. Însă mai 
există și o altă întrebare: funcționează cu adevărat sistemul de guvernare a lui Dumnezeu? Este 
Dumnezeu capabil de a produce cei mai buni și mai fericiți oameni prin metoda Lui de 
guvernare? Este El capabil de a lua oameni care s-au născut în păcat și care au fost modelați de 
nelegiuire și să-i transforme în așa fel încât ei să fie potriviți pentru viață veșnică? Răspunsul la 
această întrebare este legat numai de adevărul neprihănirii lui Hristos.

Fiecare sistem de guvernare utilizat de om și de către Satan s-a centrat pe folosirea regulilor și 
influențelor exterioare. Legile sunt făcute pentru a-i obliga pe oameni să trăiască potrivit 
anumitor principii. Alte mijloace, ca psihologia, educația, programele de reformă, stimulentele, 
amenințările, pedepsele sunt folosite pentru a-i determina pe oameni să devină buni, cetățeni 
model. Acestea sunt metodele pe care Satan și adepții săi le-au folosit în decursul veacurilor, 
acestea au fost principiile care au fost manifestate pe deplin în împărățiile reprezentate de aceste 
animale puternice și de ultima super-putere, Roma.

Împărăția lui Hristos, pe de altă parte, nu este clădită pe un sistem compus din reguli și 
influență exterioare. Esența împărăției lui Dumnezeu este foarte simplă: Hristos în tine. Numai 
atât; nimic mai mult sau mai puțin. Este locuirea spiritului sfânt care umple credinciosul cu 
însăși viața lui Dumnezeu, în Hristos. În timp ce reprezentanții lui Satan s-au folosit de bogăție, 
forță, cea mai înaltă educație lumească, de toată slava și gloria lumii în încercarea de a produce 
oamenii desăvârșiți, toate acestea au eșuat lamentabil. Istoria acestor națiuni confirmă cum 
creșterea în bogăție și putere a condus la o creștere în decăderea morală, în nepăsare și cruzime. 
Asemenea sisteme nu pot funcționa pentru că adevărata problemă a omenirii nu este una 
exterioară, nu ține de intelect sau de comportament, ci mai degrabă de minte, de spirt. Problema 
omului este natura firească, iar singura soluție este o nouă natură. Aceasta nu poate fi oferită 
decât prin locuirea spiritului lui Hristos în om.

Așadar, în timp ce judecata este o luptă dintre Hristos și Fiară, reprezentatul lui Satan pe 
pământ, ea reprezintă de fapt mai mult decât atât: ea este de asemenea și o luptă între două 
sisteme de guvernare. Mai întâi avem sistemul de control al exteriorului care implică guvernarea 
printr-un sistem de legi alături de toate eforturile de a impune o schimbare de comportament. 
Apoi avem sistemul în care Hristos locuiește în lăuntrul oamenilor, a oamenilor săraci, deseori 
care nu au obținut prea multă educație lumească, care nu au mulți bani, nici influență lumească 
și prea puține din avantajele acestei vieți. Și totuși judecata va demonstra că acești oameni sunt 
cei mai buni, cei mai fericiți, cei care au adus cea mai mare contribuție la binele omenirii. Cu alte 
cuvinte, judecata va demonstra că sistemul de guvernare a lui Dumnezeu (Hristos în tine) este 
cel care funcționează cu adevărat. Acesta este sistemul care va aduce cea mai mare fericire, pacea 
desăvârșită, cea mai mare armonie în rasa umană, motiv pentru care împărăția veșnică Îi este 
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oferită lui Hristos. Sistemul Lui a fost dovedit, încercat și testat, demonstrându-se în cadrul 
acestei judecăți că a produs numai bine.

Din această perspectivă putem înțelege de ce legalismul Îi repugnă atât de tare lui Dumnezeu 
și de ce este atât de nociv adevăratului sistemul de guvernare a lui Dumnezeu. Putem vedea în 
mod clar de ce adevărul neprihănirii lui Hristos trebuie să crească până când le va înghiți pe 
toate celelalte. De fapt, chiar siguranța guvernării lui Hristos depinde de înțelegerea trăirea 
copiilor lui Dumnezeu în acord cu acest principiu: „Hristos în tine”. Sistemul regulilor exterioare 
poate părea bun pentru că regulile sunt bune. Dar observați că nu aceasta este problema. Regulile 
pot fi bune, dar nu pot produce niciodată adevărata bunătate, motiv pentru care acest sistem 
legal de guvernare trebuie respins de copiii lui Dumnezeu. De fapt, acest sistem este o mare 
amăgire și o piatră de poticnire pentru copiii lui Dumnezeu deoarece determină o imitare a 
neprihănirii care nu este deloc neprihănire, dar care-i amăgește pe oameni să creadă că sunt buni, 
când de fapt ei clădesc pe principiile lui Satan.

Așadar, vor fi copiii lui Dumnezeu cercetați în cadrul acestei judecăți? Răspunsul evident este 
da! Cum se poate demonstra că guvernarea lui Hristos funcționează cu adevărat decât prin 
cercetarea subiecților săi. Cum poate fi arătat că Hristos produce cei mai fericiți, cei mai buni, cei 
mai milostivi, cei mai pacifiști, cei mai umili oameni, dacă acești oameni nu sunt cercetați?  Viețile 
copiilor Săi sunt cele care demonstrează că sistemul lui Hristos funcționează cu adevărat! 
Înregistrările vieților lor sunt cele care dovedesc că Hristos trebuie să guverneze pentru 
totdeauna, pentru că El produce într-adevăr lucruri bune!

Așadar, există o judecată de cercetare la timpul sfârșitului, judecată care include examinarea 
vieților copiilor lui Dumnezeu. Înțelegerea acestui adevăr constituie cheia pentru a descoperi ce 
se întâmplă cu adevărat în cartea Apocalipsei, dar acest aspect va fi cercetat în articolele viitoare. 
Însă, atunci când vedem ceea ce este cu adevărat implicat în această judecată, perspectiva este 
foarte diferită de cea a conceptului tradițional al judecății de cercetare. În mod tradițional, 
această judecată este privită ca fiind un eveniment înfricoșător în care suntem în pericolul de a ne 
pierde mântuirea, o examinare teribilă în care destinul nostru veșnic este pus în pericol. Ea 
reprezintă o ocazie care cauzează mult stres și frică în inimile celor care o cred. Însă nicio 
judecată corectă nu poate schimba adevărul. O judecată nu poate decât să descopere adevărul. 
Dacă suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu, suntem mântuiți, indiferent de judecată. Dacă nu 
suntem cu adevărat copiii lui Hristos, ci falși mărturisitori, atunci suntem pierduți cu sau fără 
judecată. O judecată nu poate decât să arate adevărul, dar nu-l poate schimba.

Privilegiați să fim judecați
Această judecată reprezintă de fapt o ocazie în care înregistrarea vieților noastre va fi folosită 

ca mijloc pentru a aduce slavă lui Hristos și pentru a stabili împărăția Sa pentru veșnicie! Ea 
reprezintă un eveniment care ar trebui să-i facă pe toți Creștinii să se bucure nespus pentru că nu 
ne așează pe noi de o parte și pe Dumnezeu de alta, ci mai degrabă ea este un eveniment în care 
noi și Dumnezeu suntem parte din aceeași mișcare de a-l înfrânge pe dușman odată pentru 
totdeauna și de a stabili tronul lui Hristos pe această planetă pentru vecie. Acest lucru nu ne 
pune în pericol în niciun fel mântuirea. Nu asta este ideea judecății. Nu este vorba despre 
destinul copiilor lui Dumnezeu individual, ci mai degrabă destinul împărăției lui Hristos! Noi 
suntem instrumentele pe care Dumnezeu le va folosi pentru a stabili dreptul lui Hristos de a sta 
pe tron pentru totdeauna!

De aceea niciunui Creștin nu ar trebui să-i fie teamă de judecată. Ar trebui să ne bucurăm de 
faptul că suntem implicați în ea și, de dragul lui Hristos, ar trebui să cooperăm cu Domnul 
nostru pe orice cale cu putință pentru ca Numele Său să fie într-adevăr proslăvit în noi.

Așadar, în concluzie, există o judecată de cercetare la timpul sfârșitului. Biblia afirmă acest 
lucru foarte clar. Însă, acest adevăr a fost înconjurat cu perspective și idei false până când a ajuns 
să fie privit ca o învățătură dăunătoare, legalistă și inutilă. Atunci când descoperim acest adevăr 
în lumina adevărului neprihănirii lui Hristos, atunci apare într-o nouă lumină care este 
minunată, plină de sens și, de fapt, devine ceva ce toți Creștinii trebuie să înțeleagă și să 
aprecieze pentru a fi conștienți de partea importantă pe care o avem în stabilirea împărăției lui 
Hristos pentru totdeauna.

Mulțumim lui Dumnezeu că avem privilegiul de a fi parte din acest minunat scop al Său!
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„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la 
uşi.” (Matei 24:33).

Octombrie 2015: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele 

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

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

de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un Creștin este 
omorât pentru credința lui în 
Isus.
Împlinire: Joi, 1: Organizația 
Creștină „Christian Aid 
Mission” a publicat informații 
despre următoarea întâmplare 
care a avut loc în Aleppo, Siria, 
în luna August, 2015. 
Misionarul care ținea legătura 
cu un grup de misionari 
băștinași, i-a avertizat pe 
aceștia să părăsească zona, 
întrucât aceasta devenise unul 
dintre fronturile confruntării 
dintre gruparea islamistă 
extremistă ISIS și armata pro-

guvernamentală. Misionarii au 
refuzat, afirmând că Dumnezeu le-a spus să rămână pentru a predica Evanghelia și pe Hristos 
celor ce sunt prinși în această luptă. „De fiecare dată când vorbeam cu ei, asta este ceea ce-mi 
spuneau: ,Vrem să stăm aici - asta este ceea ce ne-a spus Dumnezeu să facem. Asta este ceea ce 
vrem să facem.’ Vroiam pur și simplu să stea acolo și să răspândească Evanghelia.” Rudele lor au 
fugit în zone mai sigure, iar într-una din vizitele pe care misionarul le-a făcut rudelor 
misionarilor băștinași ce rămăseseră în Aleppo, a aflat ce se întâmplase:

Pe data de 7 August au fost luați prizonieri 12 misionari: liderul lor de 41 de ani care pusese 
bazele a nouă biserici în zonă, fiul lui de 12 ani, două femei și restul bărbați.

Pe data de 28 August militarii ISIS i-au interogat pe liderul de 41 de ani, pe fiul lui și pe încă 
doi misionari de 20 de ani într-un sat, în fața unei mulțimi de oameni. I-au întrebat dacă s-au 
convertit de la islam la Creștinism. Atunci când misionarii au răspuns afirmativ, militarii i-au 
întrebat dacă vor să revină la islam. Creștinii au spus că nu vor renunța niciodată la Hristos. 
Atunci militarii au tăiat vârfurile degetelor băiatului de 12 ani după care l-au bătut cu brutalitate, 
spunându-i în același timp tatălui său că se vor opri dacă acceptă se revină la islam. Pentru că a 
refuzat, militarii au început să-i bată și pe el, și pe ceilalți doi tineri, i-au torturat după care i-au 
răstignit pe toți patru. Au fost lăsați pe cruci timp de două zile, până când au murit.

Ceilalți opt misionari, incluzând și cele două femei de 29 și respectiv 33 de ani, au fost 
transportați într-un al sat unde au fost interogați în fața unei alte mulțimi de oameni. Cele două 
misionare au încercat să le spună militarilor că nu au făcut nimic altceva decât să vorbească 
oamenilor despre pacea și dragostea lui Hristos. Atunci militarii le-au violat și le-au bătut în 
public, timp în care femeile nu au încetat să se roage cu voce tare. Sătenii au povestit că în timp 
ce au fost toți îngenuncheați decapitare, au început să se roage cu voce tare, una dintre femei 
zâmbind și repetând numele lui Isus. După decapitare, trupurile au fost răstignite.
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Duminică, 4: Într-o vizită făcută în Detroit, SUA, Patriarhul Ignațius Iosif al III-lea Younan a 
declarat: „Implorăm Vestul să ia poziție pentru drepturile tuturor cetățenilor din Irak și Siria. 
Situația este devastatoare și tragică. Pentru Irak, așa a fost de două generații. Pentru Siria, 
războiul durează de 3 ani, fără nicio speranță la orizont pentru Creștinii din zonă. Criza 
evoluează în și mai multe omoruri, mai mulți ostateci și o luptă fără niciun sfârșit la orizont. 
Trecem prin aceste lupte de 14 luni, de la căderea orașului Mosul din 10 iunie 2014. De atunci, 
toate comunitățile Creștine din nordul Irakului a fost rase.”

Luni, 5: Pastorul Luke Sarker de 52 de ani a fost atacat la el în casă de un musulman care 
pretindea că dorește să urmeze studii Biblice. Musulmanul a încercat să-i taie gâtul, dar a fost 
salvat de fiul și soția acestuia.

Marți, 6. Pernawa, Pakistan: Profesorul Creștin Saddique Azam a fost bătut crunt de colegii lui 
musulmani pentru că a fost promovat în funcția de director al școlii.

Joi, 8. Siria: o fată care a reușit să scape din detenție, a relatat despre „Școala morții”. Acesta 
este o clădire în care a ființat o școală și care este folosită de soldații ISIS ca loc pentru 
decapitarea bărbaților și pentru vânzarea fetelor și femeilor.

Vineri, 9. Organizația „A Demand for Action” care monitorizează și protejează minoritățile 
religioase din Orientul Mijlociu, a declarat că cel puțin 220 de Creștini asirieni au fost răpiți în 
decursul săptămânii trecute. Organizația islamică extremistă ISIS a publicat o înregistrare video 
în care prezintă execuția prin împușcare a trei Creștini asirieni. După ce au eliberat 22 de ostateci 
în August 2015, militarii ISIS au capturat încă 100 de familii.

Miercuri, 14. Secretarul de Stat al SUA, John
 Kerry, a declarat că persecuția religioasă există și în America.

Miercuri, 14. Nigeria: o fată care a scăpat din prizonierat, a declarat că multe din cele 200 de 
adolescente Creștine care au fost răpite de grupul terorist Boko Haram sunt încă în viață, dar 
majoritatea sunt însărcinate și foarte bolnave.

Joi, 15. Aceh, Indonezia: patru biserici au fost demolate în timpul confruntărilor dintre sute de 
extremiști musulmani și Creștinii care au încercat să apere clădirile. Un Creștin a fost ucis și alți 
patru grav răniți.

Vineri, 16. Suedia, Gothenburg: musulmanii radicali au scris pe pereții a două clădiri 
amenințări adresate Creștinilor: „Convertiți-vă sau muriți”; „Califatul este aici”.

Vineri, 16. Israel, Ierusalim: Marike Veldman a supraviețuit după ce a fost atacată de 
musulmani și înjunghiată de mai multe ori, strigând „Doamne Isuse! Doamne Isuse! Ajută-mă!”.

Sâmbătă, 17. Sargodha, Pakistan: Creștinul Naveed John a fost arestat și condamnat sub 
acuzația de blasfemie pentru că se ruga lui Dumnezeu și vindeca bolnavii.

Luni, 19. Uganda: Evanghelistul Samson Nfunyeku în vârstă de 59 de ani, a fost asasinat prin 
ștrangulare de un grup de musulmani.

Luni, 19. Libia: Gruparea ISIS a publicat o înregistrare video a decapitării Creștinului 
Mohamed Al-Ghaid din Sudan.

Luni, 19. Aceh, Indonezia. Autoritățile au închis o serie de biserici Creștine ca urmare a 
atacurilor din 15 octombrie.

 Luni, 19. Nairobi, Kenia. Un grup de musulmani au ucis soția (mamă a opt copii) unui Creștin 
pentru că acesta a renunțat la Islam, la o lună după ce fratele său a fost ucis din același motiv.

Marți, 20. Mosul, Irak. Preotul Douglas Bazi a declarat: „Mai mult de 100.000 de Creștini au 
trebuit să părăsească orașul într-o singură noapte pentru a scăpa de invazia ISIS.”

Marți, 20. Aceh, Indonezia. Cel puțin 10 biserici Creștine au fost demolate de autorități la 
insistențele populației musulmane și aproximativ 8000 de Creștini au fugit în regiunea Sumatra 
de nord.

Miercuri, 21. John Pontifex, John Newton și Clare Creegan au prezentat un raport în Casa 
Lorzilor potrivită căruia persecuția Creștinilor a atins nivelul extrem în 10 țări de pe glob.

Joi, 22. St. Louis, SUA. 7 biserici au fost incendiate de autori necunoscuți.
Vineri, 23. Marea Britanie. Călugărul Damon Kelly a fost condamnat la 170 de ore de muncă 

neplătită în favoarea comunității și o amendă de £60 după ce a fost găsit vinovat de instigare la 
ură pentru că a împărțit foi volante care condamnau homosexualitatea ca păcat.
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Profeție: răspândirea ateismului.
„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după 

poftele lor şi vor zice: ,Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate 
rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!’” (2 Petru 3:3, 4).

„Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru 
Isus Hristos: cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor 
nelegiuite.” (Iuda 17, 18).

„Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească 
de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...” (1 Timotei 4:1).

Împlinire: Marți, 6. SUA. Curtea Supremă din Oklahoma a declarat Cele Zece Porunci ca fiind 
neconstituționale, motiv pentru care a ordonat înlăturarea din fața clădirii Capitolului a 
monumentului de granit care înfățișa cele două table ce aveau scrise pe ele poruncile lui 
Dumnezeu.

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: Marți 6. Vatican. Purtătorul de cuvânt a Vaticanului, Thomas Rosica, a declarat în 
cadrul sinodului: „Trebuie să punem capăt limbajului exclusivist și trebuie să accentuăm cu tărie 
acceptarea realității așa cum este aceasta; nu ar trebui să ne temem. ... Jubileul milei necesită un 
limbaj al milei, în mod deosebit atunci când vorbim despre homosexuali și persoanele gay. Noi 
nu compătimim aceste persoane, dar îi recunoaștem așa cum sunt. Ei sunt fiii și fiicele noastre și 
frații și surorile noastre.”

Duminică 11. Copenhaga, Danemarca. Ambasadorul SUA în Danemarca s-a căsătorit cu 
logodnicul lui la Primăria din Copenhaga.

Luni, 12. Puerto Rico. Ministrul educației a anunțat că băieții pot purta fuste la școală.
Luni, 12. România. Un grup de preoți ortodocși au publicat un calendar homosexual pentru a 

provoca opiniile conservatoare din interiorul BOR.
Joi, 15. Franța. Curtea Constituțională a decis recunoașterea în documentele oficiale a celui de-

al treilea sex: „sexul neutru”.
Duminică 18. Moscova, Rusia. În cadrul adunării anuale, Asociația Medicală Mondială a 

adoptat un nou cod al regulilor ce trebuie respectate de toți medicii în interacțiunea lor cu 
pacienții transsexuali.

Miercuri, 21. SUA. Cea de-a doua persoană din ierarhia conducerii biserici Mormone, Dallin 
H. Oaks, a condamnat-o pe Creștina Kim Davis care a refuzat luna trecută să semneze certificate 
de căsătorie între persoane de același sex, și a făcut apel la încetarea luptei împotriva drepturilor 
homosexualilor.

Miercuri, 21. SUA. Vicepreședintele Joe Biden a rostit o alocuțiune în cadrul căreia a reafirmat 
hotărârea sa de a lupta pentru drepturile homosexualilor.

Joi 22. Chile. 1600 de cupluri de homosexuali s-au înregistrat la primării pe tot cuprinsul țării, 
cu ocazia adoptării legii care prevede posibilitatea cuplurilor de același sex să formeze uniuni 
civile.

Joi 22. Irlanda. Guvernul a făcut ultimii pași pentru a implementa legea care prevede 
posibilitatea persoanelor de același sex să se căsătorească. Ministrul Justiției, Frances Fitzgerald, 
a declarat: „Azi este o zi plină de bucurie.”

Profeție: stres și dereglări mentale
„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).

Împlinire: Joi, 1. Oregon, SUA. Recentul incident care a avut loc într-o școală în care un 
student de 26 de ani a executat prin împușcare 10 persoane și a rănit alți 20 după care s-a sinucis. 
Înainte de a-i executa, ucigașul a întrebat victimele dacă sunt Creștini. Celor ce s-au ridicat în 
picioare, le-a spus: „O să-L vedeți pe Dumnezeu într-o secundă!”, după care i-a ucis.
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Sâmbătă, 10. Turcia. 102 persoane au murit și peste 400 au fost rănite în urma detonării a două 
bombe lângă gara centrală din Ankara, în timpul unui miting pentru pace.

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

chiar şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire:
În luna octombrie 2015 au avut loc de evenimente de moarte în masă a animalelor. Din lipsă de 

spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Joi 1. Nashville, SUA. Sute de păsări au fost descoperite moarte pe proprietatea unei biserici.
Joi 1. Serengeti, Tanzania. Mii de animale sălbatice au fost descoperite înecate.
Sâmbătă 3. Irlanda. Milioane de pești au fost descoperiți morți pe țărm.
Marți 6. Mizoram, India. Moarte în masă a caprelor cauzată de variolă.
Marți 6. Idao, SUA. 1000 de căprioare moarte din cauza bolii „limba albastră”.
Joi 8. Monterey, SUA. Moarte în masă a crabilor datorită uraganului El Nino.
Luni 12. Lubhuku, Swaziland. Moarte în masă a vacilor datorită secetei.
Vineri 15. Sinaloa, Mexic. 11 broaște țestoase, 21 de delfini, și 4 lei de mare au fost găsiți morți.
Sâmbătă 17. Tamaulipas, Mexic. 40 de tone de pești morți.
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).

„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Joi, 1. Marea Britanie. O gaură gigant (20 m diametru și 10 m adâncime) se deschide în mijlocul 

drumului în localitatea St. Albans.
Joi, 1. Uraganul Joaquin lovește insulele Bahamas. Un vapor cu 33 de persoane la bord a 

dispărut.
Duminică, 4. SUA. Inundațiile din Carolina de Sud au atins un nivel catastrofal.
Duminică, 4. Guatemala. 85 de persoane au murit și sute sunt date dispărute după o alunecare 

de teren.
Duminică, 4. China. Taifunul Mujigae a devastat părți din sudul Chinei, lăsând în urmă 7 

morți.
Duminică, 4. Franța. Inundațiile din Franța au făcut cel puțin 16 victime.
Miercuri, 7. SUA. Inundațiile masive din Carolina de Sud lasă mai multe orașe fără curent 

electric. Guvernatorul grăbește evacuarea oamenilor. 13 morți. 
Joi, 8. Columbia suferă cea mai teribilă secetă din istorie. Au trecut trei ani de când cei 200.000 

de locuitori ai regiunii Alta Guajira n-au mai văzut ploaia.
Luni, 12. India. Bangalore, cel de-al treilea oraș ca mărime, a fost inundat de o spumă toxică și 

inflamabilă ca urmare a poluării apelor.
Marți, 13. SUA. 45.000 de km2 de pădure au ars anul acesta, stabilindu-se astfel un nou record 

istoric.
Marți, 13. China. O gaura cu diametrul de 100 m s-a deschis în perimetrul unei fabrici din 

China, lăsând 2 morți.
Sâmbătă, 17. Filipine. Taifunul Koppu a făcut 54 de victime și a determinat evacuarea a 500.000 

de persoane.
„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).

Pentru a afla mai multe evenimente profetice petrecute luna trecută, accesați canalul nostru 
YouTube unde veți găsi o prezentare video a acestora.
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Heilung in Christus

18

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.  71    noiembrie  2015
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.

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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