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Scriu aceste rânduri la exact o lună după incendiul de la „Colectiv”. Am așteptat atât
pentru a observa cu atenție reacțiile oamenilor. Acum, după o lună de când focul a luat cu
sine viețile atâtor tineri frumoși, de vreme ce subiectul a început să dispară din media, mulți
au uitat. Însă așa este (cu) media: dacă tragedia de la „Colectiv” sau „Bataclan” a mișcat o
lume întreagă, cel puțin prin părțile noastre nu s-au auzit reacții când, în urmă cu 11 luni,
gruparea extremistă „Boko Haram” a măcelărit în Nigeria două mii (!!!) de civili în numai
câteva zile, pe mulți dintre ei incendiindu-i. Diferența a făcut-o probabil identitatea
„prietenilor”.
În România incendiul de la
„Colectiv” a (re)aprins și dispute pe
teme diverse și importante, cea mai
importantă
fiind
de
departe
conturată de întrebarea „Unde a fost
Dumnezeu?”. Înainte de a analiza
răspunsurile oferite de mai multe
voci, vă propun să studiem ce afirmă
Scriptura despre împlinirea voinței
lui Dumnezeu.
Realitatea este că modul în care-L
înțelegem pe Dumnezeu mai ales în
situațiile de criză, ne modelează
mințile și caracterele. Acesta este unul dintre motivele pentru care astăzi omenirea se
îndreaptă cu pași repezi spre secularism și ateism; mai ales tinerii. O înțelegere corectă a
legilor după care se desfășoară viața pe planeta noastră și a motivelor din spatele lor, va
scoate la lumină adevăratele dimensiuni ale tragediei de care cei mai mulți sunt inconștienți.
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Majoritatea covârșitoare a celor care și-au luat asupra lor numele de Creștin, au impresia că
voința lui Dumnezeu se împlinește mereu pe pământ, de vreme ce este Suveran. De aici și
concluzia că tot ceea ce se întâmplă reprezintă
manifestarea voinței supreme.
Având o astfel de imagine a lui Dumnezeu, nu
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dragostei declarată de Scriptură, sunt pe deplin îndreptățite, căci această teorie Îl face pe
Dumnezeu direct răspunzător de toate crimele și dezastrele.
Ceea ce ne descoperă însă Scriptura la o cercetare atentă, este însă cu totul altceva. Isus
Însuși, atunci când i-a învățat pe oameni să se roage, i-a îndemnat să ceară:
„facă-se voia Ta precum în cer şi pe pământ.” (Matei 6:10).
Înțelegem așadar nu numai că voința lui Dumnezeu nu se împlinește întotdeauna pe
pământ, ci și că este nevoie de o intervenție deosebită sau de condiții speciale pentru aceasta.
Încurcând preștiința lui Dumnezeu cu intervenția Sa, oamenii Îl confundă pe Dumnezeu cu
un păpușar, ascuns după perdeaua nevăzutului, trăgând sforile în timp ce oamenii trăiesc cu
impresia libertății.
Însă de la bun început Dumnezeu a oferit tuturor ființelor create libertatea deplină care a
constat în posibilitatea de a-L respinge. Revenind la ceea ce se petrece pe planeta noastră,
dacă adăugăm la realitatea libertății de alegere și condiția păcatului în care se găsește
omenirea, este ușor de înțeles că voința lui Dumnezeu arareori s-a putut împlini aici în
ultimii șase mii de ani. Păcatul este în esență despărțirea de Dumnezeu iar omenirea dezvoltă
cu o viteză uimitoare această stare, și asta pentru că prin libertatea de alegere Dumnezeu nea oferit posibilitatea de a interveni în realitate, de a o modela după buna noastră plăcere, de a
scrie istoria așa cum dorim noi. Iar această libertate reprezintă o lege imutabilă în așa fel
încât atât Dumnezeu cât și Satan o respectă.
Printre altele, acesta este unul dintre motivele pentru care încă de la începutul experienței
omului Dumnezeu i-a oferit și continuă să-i ofere sfaturi practice cu referire la alimentație,
locul în care să-și așeze locuința, cu cine să se căsătorească, cum să-și educe copiii etc. Toate
aceste decizii pe care numai noi le putem lua, atrag după sine consecințe și ne expun sau ne
feresc de potențialele pericole care ne pândesc la fiecare pas:
„Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea,
binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămânţa ta ...” (Deuteronomul 30:19).
Ne luând în seamă sfatul lui Dumnezeu și acuzându-L mai apoi pe El de diversele
consecințe ale alegerilor noastre, reprezintă fie o ignoranță, fie o lașitate. Deseori, când
alegerea omului se dovedește a fi fost nefericită, acesta se grăbește să-L învinovățească pe
Dumnezeu; iar când este o reușită, să se felicite pe sine însuși. Solomon exprima în
următoarele cuvinte:
„Nebunia omului îi suceşte calea, şi apoi cârteşte împotriva Domnului cu inima lui.” (Proverbe
19:3).
Aș vrea să vă supun atenției alte două traduceri ale acestui text:
„Omul își poate ruina șansele prin propria prostie, și apoi să-L învinovățească pe Domnul pentru
asta.” (Proverbe 19:3 - TLB)
„Oamenii își ruinează viețile prin propria lor prostie; și atunci de ce este mereu Dumnezeu
blamat?” (Proverbe 19:3 - MSG).
Deseori oamenii au impresia că numai faptul că au reușit să meargă pe o anume cale, este o
dovadă că Dumnezeu a dorit ca ei să meargă pe acolo. Cazul lui Balaam (Numeri 22) a rămas
celebru, însă puțini au înțeles că este posibil ca ceea ce credem cu siguranță că este voia lui
Dumnezeu, să nu aibă absolut nimic de-a face cu ceea ce gândește și vrea El. Prea puțini au
învățat că „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). Din acest motiv „multe căi i se par bune
omului, dar la urmă duc la moarte.” (Proverbe 16:25).
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Există o vorbă care spune „A fost la locul potrivit la momentul potrivit!” sau invers. De
obicei Creștinii care au impresia că Dumnezeu coordonează absolut toate detaliile
evenimentelor care se petrec pe această planetă, încearcă să găsească motive divine chiar și
pentru o simplă întâmplare ca întreruperea curentului electric înainte de prezentarea publică
a unui studiu Biblic. Pentru ei nu există „șansă” sau „întâmplare”. Să considerăm însă
următorul pasaj:
„Am mai văzut apoi sub soare că nu cei iuţi aleargă, că nu cei viteji câştigă războiul, că nu cei
înţelepţi câştigă pâinea, nici cei pricepuţi, bogăţia, nici cei învăţaţi, bunăvoinţa, ci toate atârnă de
vreme şi de împrejurări.” (Ecleziastul 9:11).
Aș vrea să vă supun atenției o întâmplare din propria-mi experiență:
Din copilărie am fost atras de istorie, dar în mod deosebit de istoria Celui de-al Doilea
Război Mondial. Dintre toate ororile întâmplate în acea perioadă, fenomenul AuschwitzBirkenau a făcut o impresie deosebită asupra minții mele pentru că nu reușeam să înțeleg
cum a fost posibil un astfel de comportament al omului împotriva omului. Ani mai târziu,
atunci când am vizitat lagărul de concentrare ce este acum un muzeu, am fost profund
cutremurat de toate mărturiile rămase peste ani. Una dintre ele sunt acele holuri lungi din
blocul 6 pe pereții cărora sunt expuse sute de fotografii ale foștilor deținuți. Ei bine, dintre
toate cele pe care le-am văzut acolo, impresia cea mai profundă a lăsat-o asupra minții mele
imaginea unei fete de 14 ani. Am scos aparatul de fotografiat pentru a putea privi și acasă
aceste imagini. Czesława Kwoka a fost o Creștină poloneză în vârstă de 14 ani care a murit la
trei luni de la arestare. Fotografiile au fost făcute de celebrul fotograf Wilhelm Brasse, el
însuși prizonier acolo, dar care a supraviețuit și, după ani, și-a amintit de Kwoka și a relatat
următoarele:
„Îmi amintesc în mod deosebit această fată. Era atât de
tânără și speriată. Fata nu a înțeles de ce era acolo și nu
putea să înțeleagă ce i se spunea. Așadar, această femeie
kapo a luat un băț și a bătut-o lovind-o pe față. Această
femeie germană își vărsa pur și simplu mânia pe această
fată. O așa fată tânără și frumoasă, atât de inocentă. A
început să plângă, dar nu putea face nimic. Înainte de a
face fotografia, fata și-a șters lacrimile și sângele de la
buza ce se spărsese. Să vă spun adevărul, am simțit ca și
când eu însumi fusesem lovit, dar nu puteam interveni.
Mi-ar fi fost fatal.” (Wilhelm Brasse - „Portretistul”).
Mult, foarte mult timp am privit-o pe această fată și m-am întrebat: de ce ea? De ce nu eu?
Cine a decis ca ea să se nască atunci și acolo, iar eu într-un cu totul alt timp, alt loc și alte
condiții? Cine a decis ca ea să traverseze acea experiență teribilă și să moară împreună cu
mama ei de acea moarte înfiorătoare la acea vârstă
fragedă, și cine a decis ca eu să mă pot bucura de
atâtea privilegii? Cine? De ce? Cu ce autoritate? Cu ce
scop?
Desigur că răspunsul obișnuit nu va întârzia să
apară: Dumnezeu a decis asta, pentru că El decide
totul, și chiar dacă nu înțelegi tu acum, vei aflat
cândva. Pasajul citat mai sus contrazice însă această
opinie. În diverse timpuri există diverse împrejurări pe
care omul le crează, fiecare decizie avându-și
consecințele ei pe care trebuie să le suporte sau de care

se pot bucura toți cei din aria de lui influență. Nu este drept, dar este real. Omul are
capacitatea de a procrea, decizia referitoare la timp și condiții aparținându-i în totalitate.
Părinții decid timpul și condițiile în care viitorul lor copil își va trăi viața, iar dacă o femeie
bolnavă rămâne însărcinată din neglijență sau voit, boala cu care se va naște copilul și
suferințele prin care trebuie să treacă reprezintă „pedeapsa lui Dumnezeu”? Oh, nu; desigur
că nu! Ci mai degrabă manifestarea privilegiului de a fi liber într-un climat păcătos.
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Deseori auzim cum, în ocazii tragice, Creștini binevoitori doresc fie să-L apere pe
Dumnezeu, fie să-i „atragă” pe necredincioși la El prin remarci de genul: „Ai văzut ce a
pățit? A fost un mare păcătos și l-a pedepsit Dumnezeu!”. Iată însă care este opinia Fiului lui
Dumnezeu:
„În vremea aceea au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge
îl amestecase Pilat cu jertfele lor. ,Credeţi voi’, le-a răspuns Isus, ,că aceşti galileeni au fost mai
păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pentru că au păţit astfel? Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi,
toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi, peste care a căzut turnul din Siloam şi i-a omorât,
credeţi că au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun: nu; ci,
dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.’” (Luca 13:1-5).
Aici ne sunt prezentate două cazuri tipice: un accident și o crimă. În ambele cazuri Isus
neagă pretenția potrivit căreia motivul pentru care acei oameni au murit ar fi fost deciziile pe
care le-au luat în legătură cu Dumnezeu, sau păcatele lor pentru care ar fi fost pedepsiți de
Dumnezeu. În primul caz în care o clădire a căzut făcând victime, cel mai probabil a fost
vorba despre o eroare de proiect sau de execuție. În cel de-al doilea caz în care Pilat a trimis
soldați pentru a-i măcelări pe cei care se aflau la acea oră în locul de închinare și aduceau
jertfe, cel mai probabil a fost vorba despre mânia guvernatorului roman care a fost stârnită
de cine știe de decizii luate de Sinedriu sau de vreun atac al unor evrei asupra unor soldați
romani. În ambele cazuri se ridică întrebarea: de ce au murit acei oameni, și nu alții? Nu
cumva Dumnezeu i-a pedepsit pentru păcatele lor? Răspunsul categoric oferit de Isus este
„Nu!”.
Scriptura afirmă că toate păcatele oamenilor, sau păcatul omenirii a fost asumat voluntar
de Fiul lui Dumnezeu, motiv pentru care nimeni nu trebuie să fie pedepsit pentru păcatele
sale. Excepție vor face cei care vor alege până la finalul vieții lor să rămână despărțiți de
Dumnezeu, iar momentul în care vor primi ceea ce au ales, adică moartea veșnică, nu este
nicidecum în timpul acestei vieți, ci după revenirea Fiului lui Dumnezeu.
Așadar, cine a ales ca acei oameni să fie lângă turnul din Siloam atunci când acesta s-a
prăbușit? Cine a ales ca acei oameni să fie închinătorii din ora fatală în care soldații romani
au dat buzna pentru măcel? Răspunsul este unul singur: ei înșiși, evident fără să știe ce va
urma.
„Dar nu este drept!”, veți spune probabil din nou. Și sunt de acord. Dar cine are impresia
că păcatul poate produce o societate în care dreptatea să guverneze, se înșeală amarnic.
Isus afirmă că se pot întâmpla oamenilor evenimente nu pentru că ei le merită; dimpotrivă:
de multe ori lucruri teribile se întâmplă unor oameni despre care am spune că le-ar merita cel
mai puțin. Realitatea este însă că unele sunt actele lui Satan, altele sunt actele oamenilor, însă
Dumnezeu nu are absolut nicio implicație. Uneori oamenii, numai pentru a-și scuza
iresponsabilitatea, Îi atribuie lui Dumnezeu lucruri cu care El nu are nimic de-a face. Să
considerăm pentru o clipă complexitatea lumii în care trăim și modul în care lucrurile și
oamenii interacționează între ei. În marile orașe, mai ales la orele de vârf, o singură decizie
iresponsabilă a unui șofer poate cauza schimbări majore în viețile a sute de oameni. Noi,

oamenii, am construit lumea așa cum am vrut și asta pentru că am fost născuți liberi. Să ne
asumăm responsabilitatea pentru alegerile noastre.
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Atât dezastrele naturale (cutremure, tsunami, alunecări de teren etc.) cât și cele făcute de
om („Colectiv”, „Bataclan” etc.) sunt deseori interpretate ca fiind pedepse din partea lui
Dumnezeu. Dar nu numai atât: chiar și masacrarea Creștinilor este pusă tot pe seama Lui. Iar
oamenii devin pe bună dreptate încurcați.
Deseori, în sprijinul ideii că Dumnezeu este în spatele sacrificării tuturor creștinilor, este
adus cazul lui Iov. Pentru că nu avem aici spațiul necesar pentru a detalia acest caz, amintesc
numai faptul că acest eveniment este singular în Scriptură, că el a avut loc în perioada în care
Satan era încă „stăpânitorul lumii acesteia” (Ioan 14:30) și că tot ceea ce i s-a întâmplat lui Iov
nu a fost planificat și nici executat de Dumnezeu. „Da, dar Dumnezeu a îngăduit!” vor
remarca mulți. Într-adevăr; și asta tot datorită faptului că una din legile Universului este
libertatea de alegere pe care Dumnezeu a asigurat-o cu însăși viața Fiului Său. Desigur că
Dumnezeu ar fi putut să rezolve problema păcatului prin reținerea alternativei de la ființele
create sau prin ștergerea memoriei după ce păcatul a apărut, însă libertatea este atât de
necesară pentru dezvoltarea unei relații de dragoste, încât Dumnezeu L-a dat mai degrabă pe
Fiul Său la moarte decât să o nege.
Isus a avertizat despre martirajul milioanelor de Creștini:
„Au să vă dea afară din sinagogi: ba încă, va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă că
aduce o slujbă lui Dumnezeu.” (Ioan 16:2).
Cine a decis însă acest lucru? Este acesta planul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre cei
care suferă, sunt deportați, torturați fizic și psihic, omorâți în unele dintre cele mai brutale căi
posibile? Cine a decis ca în această iarnă Creștinii din România să se bucure de libertate în
propriile lor cămine, în timp ce majoritatea Creștinilor din Siria și Irak să sufere în fiecare
clipă nesiguranța următorului moment? Isus ne oferă răspunsul în același pasaj:
„Şi se vor purta astfel cu voi pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine.” (Ioan 16:3).
Nu! Nu Dumnezeu este Cel care a decis astfel de brutalități pentru copiii Lui, ci oamenii cu
influență din jurul lor. Și asta nu pentru că L-ar cunoaște pe Dumnezeu și planurile Lui pe
care le-ar duce la îndeplinire, ci tocmai pentru că nu-I cunosc inima și gândurile. Tocmai
această imagine distorsionată despre Dumnezeu la care am făcut referire la începutul
articolului, este cauza tuturor acestor atrocități pe care trebuie să le sufere copiii lui
Dumnezeu și nu numai ei.
Și dacă copiii lui Dumnezeu suferă deopotrivă cu ceilalți oameni, deseori mai mult decât ei
datorită Numelui pe care-l poartă, de ce ar mai dori cineva să fie Creștin? Dacă în atât de
multe circumstanțe Numele de Creștin atrage furia demonilor manifestată prin orice mijloc
posibil, cum și de ce ar mai alege cineva această Cale?
Iată care este realitatea descrisă de Scriptură și atestată în mii și mii de cazuri:
„De altă parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi
anume spre binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” (Romani 8:28).
În tot acest haos creat de alegerile oamenilor liberi dar despărțiți de Dumnezeu, El este
mereu pregătit să intervină în favoarea oricui Îi îngăduie. Și o face în așa fel încât să nu
interfereze cu libertatea de alegere a celorlalți oameni. Problema multora este că în
intervenția Sa, Dumnezeu nu are în vedere în primul rând binele imediat, ci mai presus de
toate asigurarea veșniciei.
Să considerăm pentru un moment cazul lui Iacov. În clipa în care acesta a primit haina lui
Iosif plină de sânge, lumea pentru el s-a prăbușit iar viața n-a mai avut niciun sens:

„Şi şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac pe coapse şi a jelit multă vreme pe fiul său. Toţi fiii şi toate
fiicele lui au venit ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: ,Plângând
mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.’ Şi plângea astfel pe fiul său.” (Geneza 37:34, 35).
Pentru el, Iosif era mort și nimeni nu i-l mai putea readuce pentru a-l mai îmbrățișa măcar
o dată, pentru a-l mai săruta încă o dată pe frunte, pentru a-l mai mângâia încă o dată pe
creștetul capului. Iosif nu mai era.
Cum credeți că ar fi reacționat Iacov dacă cineva, oricine, i-ar fi spus: „Nu te întrista;
această pierdere se va dovedi peste ani o mare binecuvântare pentru tine și familia ta.”?
Orice părinte cunoaște răspunsul la această întrebare.
Într-o ocazie „Ucenicii Lui L-au întrebat: ,Învăţătorule, cine a păcătuit: omul acesta sau părinţii
lui, de s-a născut orb?’” (Ioan 9:2), aducând din nou în discuție același subiect: pedeapsa lui
Dumnezeu. „Isus a răspuns: ,N-a păcătuit nici omul acesta, nici părinţii lui, ci s-a născut aşa, ca să
se arate în el lucrările lui Dumnezeu.’” (Ioan 9:3). Iată planul lui Dumnezeu! Iată care este
intenția Lui: inima Lui tânjește după a lucra toate lucrurile împreună spre binele tuturor
oamenilor. Însă n-o poate face decât pentru cei care-L iubesc și asta pentru că numai aceia se
încred în El.
Este Dumnezeu Cel care „dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe cine să înghită” (1 Petru
5:8)? Este El Cel care așteaptă orice ocazie pentru a pedepsi, pentru a-l omorî pe păcătos?
„,Doresc Eu moartea păcătosului?’ zice Domnul, Dumnezeu. ,Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se
întoarcă de pe căile lui şi să trăiască? ... Spune-le: Pe viaţa Mea, zice Domnul, Dumnezeu, că nu
doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui şi să trăiască. Întoarceţi-vă, întoarceţi-vă
de la calea voastră cea rea! Pentru ce vreţi să muriţi ...?” (Ezechiel 18:23; 33:11).
Să considerăm cazul lui Ahab pentru o clipă! Ahab a fost probabil unul dintre cei mai
ticăloși conducători pe care Israel i-a avut vreodată, cel care L-a sfidat în mod deschis pe
Dumnezeu și care a căutat cu toată ființa să șteargă orice amintire despre Acesta. Un
împotrivitor și un îndărătnic exemplar, unul căruia niciun Creștin, oricât de binevoitor ar fi
fost, nu i-ar mai fi dat nicio șansă. Și totuși, atunci când „Ahab şi-a rupt hainele, şi-a pus un sac
pe trup şi a postit” (1 Regi 21:27), Dumnezeu S-a grăbit să prindă această ocazie și i-a spus
imediat lui Ilie: „Ai văzut cum s-a smerit Ahab înaintea Mea? Pentru că s-a smerit înaintea Mea,
nu voi aduce nenorocirea în timpul vieţii lui, ci în timpul vieţii fiului său voi aduce nenorocirea casei
lui!” (1 Regi 21:29). Desigur că oricine ar fi spus: „Doamne, doar nu-L crezi pe Ahab pocăit!”,
însă Dumnezeu nu oferă binecuvântări în schimbul pocăinței, ci El i-a binecuvântat deja pe
toți oamenii numai pentru că-i iubește, binecuvântări ce pot fi accesate numai prin credință.
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Răspunsuri la întrebări
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Două întrebări au fost cel mai des ridicate imediat după tragedia de la „Colectiv”:
„Unde a fost Dumnezeu?” și
„De ce n-a intervenit Dumnezeu pentru a preîntâmpina tragedia?”
În principiu, răspunsurile oferite s-ar încadra în trei idei principale. Vă propun să le
analizăm pe fiecare în parte din perspectiva Realității descrise de Scriptură, mai exact în
lumina revelației pe care Fiul lui Dumnezeu ne-a adus-o despre inima lui Dumnezeu:
1. „Dumnezeu nu a fost acolo, căci El nu are ce căuta în mijlocul unui concert rock.”
Această explicație este total contrară descoperirii Scripturii căci, într-o ocazie, Isus a făcut
exact inversul:
„Levi I-a făcut un ospăţ mare la el în casă; şi o mulţime de vameşi şi de alţi oaspeţi şedeau la masă
cu ei. Fariseii şi cărturarii cârteau şi ziceau ucenicilor Lui: ,Pentru ce mâncaţi şi beţi împreună cu
vameşii şi cu păcătoşii?’ Isus a luat cuvântul şi le-a zis: ,Nu cei sănătoşi au trebuinţă de doctor, ci cei
bolnavi. N-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoşi.’” (Luca 5:29-32).
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Levi era una dintre figurile proeminente ale orașului Capernaum asupra căruia Isus a
pronunțat un mare vai (Matei 11:23). Ne imaginăm așadar că oaspeții festinului lui Levi
făceau parte tot din clasa conducătoare a orașului, oameni corupți care iubeau păcatul,
oameni pentru care viața avea unicul scop al distracției. La un astfel de ospăț, ce fel muzică
credeți că se cânta? Pentru a parafraza: simfonică, sau rock? Ce fel de femei credeți că-i
însoțeau pe acești oameni? Ce fel de discuții se purtau și în ce limbaj?
Faptul că în „Colectiv” se desfășura un concert de muzică rock nu a constituit așadar un
motiv pentru ca Dumnezeu să nu-i însoțească pe cei prezenți.
2. „Lui Dumnezeu nu-I păsa de tinerii din ,Colectiv’ pentru că erau niște păcătoși.”
Și acest răspuns este contrazis de reacția spontană a lui Isus când s-a apropiat de
Ierusalimul care urma în numai câteva ore să-L răstigni:
„Când S-a apropiat de cetate şi a văzut-o, Isus a plâns pentru ea ... ,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar
în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni
peste tine zile când vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura şi te vor strânge din
toate părţile: te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău, şi nu vor lăsa în tine
piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.’” (Luca 19:41-44).
Orice părinte știe că acest al doilea răspuns oferit de diverse persoane nu are nicio legătură
cu realitatea, căci inima unui părinte față de copilul lui nu este dictată de alegerile copilului,
ci de însăși existența sa.
3. „Dumnezeu i-a omorât pe tinerii din ,Colectiv’ pentru că erau sataniști.”
Acesta este cel mai înfiorător răspuns pe care l-am citit, cel care demonstrează o totală
ignoranță în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu. Trecând peste denumirea de
„sataniști” cu care acești tineri au fost etichetați din ignoranță sau răutate, iată răspunsul lui
Isus:
„A trimis înainte nişte soli, care s-au dus şi au intrat într-un sat al samaritenilor, ca să-I
pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu L-au primit, pentru că Isus Se îndrepta să meargă spre
Ierusalim. Ucenicii Săi, Iacov şi Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: ,Doamne, vrei să poruncim
să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?’ Isus S-a întors spre ei, i-a certat şi le-a
zis: ,Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi!’” (Luca 9:54).
Samaritenii, probabil spre deosebire de mulți din tinerii prezenți în „Colectiv”, Îl urau pe
evreul Isus, motiv pentru care I-au refuzat cererea de găzduire. În fața acestei insulte, Iacov și
Ioan au reacționat potrivit imaginii pe care o aveau despre Dumnezeu, încercând și un
argument Biblic: Ilie. Isus însă s-a distanțat categoric de această atitudine față de cei care-L
resping, indicând către Satan ca fiind originatorul acestui instinct de mistuire a celor
împotrivitori.
Contrar opiniei celor care au oferit tragediei de la „Colectiv” acest al treilea răspuns, Isus
Și-a exprimat sentimentele și dorințele pentru ucigașii Săi prin cuvintele „Tată, iartă-i, căci nu
ştiu ce fac!” (Luca 23:34) atunci când era torturat și executat.
Să-i fi oprit pe tineri la intrare? Să nu le fi îngăduit să ajungă acolo? Să fi sudat ușa de la
„Colectiv”? „De ce n-a intervenit Dumnezeu?” era o altă întrebare a opiniei publice. Probabil
că dacă ar fi făcut-o, toți s-ar fi înfuriat și ar fi invocat libertatea de alegere; și pe bună
dreptate!
Unul din Colectiv
Numele lui Efraim nu este pomenit printre cele douăsprezece enumerate în capitolul 7 din
cartea Apocalipsa ca moștenind veșnicia. Opiniile despre motiv sunt diverse, însă se pare că
pe calea despărțirii de Dumnezeu, Efraim a excelat: într-o ocazie Dumnezeu a constatat:
„Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!” (Osea 4:17).
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Pronunțând aceste cuvinte, Dumnezeu a concluzionat cu durere imposibilitatea de a-l mai
recupera: Efraim își pecetluise soarta pentru veșnicie. Mulți vor spune: „Ei bine, dacă asta a
ales, asta a primit. Cazul este închis.” Șapte capitole mai târziu, Dumnezeu Își dezvăluie însă
sentimentele față de cazul lui Efraim:
Osea 11:7, 8 „Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum
să te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!”
Adma și Țeboimul au fost două cetăți mai mici din vecinătatea Sodomei și Gomorei
(Geneza 14:2), cetăți care au împărtășit aceeași soartă: distrugerea prin foc. Iată însă care este
identitatea inimii lui Dumnezeu: nu Judecător, ci Părinte. În fața deciziei irevocabile a lui
Efraim de a se despărți pentru eternitate de Dumnezeu, El nu este dispus să încheie cazul și
gata. Nu! Ci Dumnezeu Își strigă durerea și, potrivit unor traducători, Își exprimă
sentimentele prin cuvintele: „Mă prăbușesc în lăuntrul Meu.”
Cazul lui Efraim este de fapt cazul omenirii. Ignoranța îi face pe mulți să întrebe: „De ce nu
i-a omorât pe Adam și Eva după ce au păcătuit, și să fi creat alții doi? ‘Că doar e Dumnezeu.
Și așa ar fi evitat toată durerea.” Răspunsul lui Dumnezeu la tragedia omenirii a fost acesta:
„Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi ...” (Ioan 1:14).
Nu! Cuvântul nu S-a îmbrăcat în trup! Cuvântul nu S-a deghizat în trup, ca pe vremea lui
Avraam (Geneza 18), ci „Cuvântul S-a FĂCUT trup şi a locuit printre noi ...” (Ioan 1:14). El a
devenit Unul ca noi, Unul dintre noi; El a devenit noi „şi a locuit printre noi ...” (Ioan 1:14).
A pășit pe străzile noastre, ne-a binecuvântat copiii, ne-a ridicat soțiile, ne-a încurajat
bărbații. Și a rămas Unul dintre noi pentru totdeauna.
Așadar, unde a fost Dumnezeu în timpul incendiului de la „Colectiv”? Acolo! Chiar în
„Colectiv”. A fost Unul din „Colectiv” căci este Unul din colectivul omenirii. Fără a
subestima durerea fiecărui apropiat al celor decedați acolo, tragedia prin care a trecut
Dumnezeu cu acea ocazie le întrece pe toate acestea la un loc. Vă rog să faceți un exercițiu de
imaginație. Priviți-L pe Dumnezeu la ușa de la intrare, mângâindu-i pe fiecare dintre cei pe
care i-a iubit atât de mult, în timp cei ei intră, unul câte unul. Și de fiecare dată, Dumnezeu
privește ceasul; timpul trece și nu mai sunt decât câteva zeci de minute de viață. Îi privește
pe fiecare dintre cei care urmau să piară și El ȘTIE că aceea avea să fie ultima gură de aer
proaspăt de seară, ultima privire spre stelele de pe cer, ultimul zâmbet, ultima destindere.
EL ȘTIE, iar acest lucru face ca tragedia prin care trece El să fie infinită, căci știe, dar nu
poate face nimic.
În acea seară, Dumnezeu a fost Tatăl fiului risipitor care, în loc de a-l îmbrățișa pe acesta pe
cărarea ce duce spre Casă, a primit vestea că a pierit într-un incendiu în acea țară
îndepărtată. Eveniment despre care știa înainte de a avea loc.
Acesta este El. Unul din Colectiv.
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Judecata a început
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David Clayton, noiembrie 2015

În numărul trecut al revistei „Divina Vindecare” am publicat primul articol dintr-o serie în
cadrul cărora vom studia profețiile din cărțile Daniel și Apocalipsa. În cadrul acelui articol
am arătat faptul că subiectul capitolului 7 din cartea lui Daniel este judecata și că Dumnezeu
descoperă faptul că El controlează ridicarea și căderea națiunilor, îngăduind fiecărei
împărății oportunitatea de a-și demonstra principiile înainte de a fi judecată. Fiecare
împărăție este succesiv desființată de pe scaunul puterii, dar numai după ce este judecată de
un tribunal ceresc numit „al străjerilor și al sfinților.” În cele din urmă, împărăției lui Hristos îi
este oferită stăpânire, cu asigurarea că aceasta va fi pentru totdeauna. Aceasta pentru că
împărăția lui Hristos este judecată, și în cadrul acestei judecăți se demonstrează faptul că
principiul de guvernare a lui Hristos (Hristos în tine) îi produce pe cei mai buni, cei mai
fericiți, cei mai sfinți oameni de pe pământ.
La un moment dat în experiența mea am fost provocat de gândul că Dumnezeu așează și
desființează literalmente marile imperii de pe pământ. Întrebarea din mintea mea era: dacă
Dumnezeu literalmente face asta, atunci de ce nu desființează acele regimuri rele și opresive,
și nu le susține pe cele care acționează bine? Dar acum înțeleg. Dacă aceste mari imperii sunt
instrumentul lui Satan prin care el încearcă să demonstreze că metoda lui va produce oameni
mai buni decât cei care urmează principiile lui Dumnezeu, atunci este logic că Dumnezeu
îngăduie ca aceste împărății să se dezvolte și să funcționeze pe calea lor fără să intervină,
însă, din timp în timp, El le desființează după o perioadă de probă.
În acest al doilea articol, trecem la cartea Apocalipsei. Există o mulțime de opinii referitoare
la subiectul abordat de această carte și despre modul cel mai potrivit în care trebuie studiată.
Metoda noastră este foarte simplă: nici cea istorică, nici cea futuristă și nici cea preteristă, căci
refuzăm să ne închidem într-o cutie, refuzăm orice etichetă, ci luăm pur și simplu cartea,
aplicându-i orice informație înrudită din celelalte cărți ale Bibliei. Indiferent unde ne conduce
această cale, pe acolo vom merge.
Cartea Apocalipsei poate fi împărțită în patru:
1. Capitolele 1-3: introducerea și soliile către biserici.
2. Capitolele 4-11: Judecata lui Hristos.
3. Capitolele 12-19: Judecata fiarei.
4. Capitolele 20-22: Evenimentele de după mileniu și noul pământ.
Veți observa că secțiunile 2 și 3 tratează judecata lui Hristos și judecata fiarei, același
subiect care constituie centrul capitolului 7 din Daniel. Cu alte cuvinte, principalul subiect
din Apocalipsa este detalierea judecății descrise de Daniel. Bineînțeles că Apocalipsa intră în
mai multe detalii, dar subiectul este același. Dacă înțelegem acest lucru, avem o temelie bună
de unde să pornim studiul acestei cărți. În acest articol vom studia capitolele 4 și 5 ale cărții
Apocalipsa, capitole care tratează deschiderea cărții cu cele șapte peceți, introducerea în
judecata lui Hristos.
În primul rând, Ioan este luat la cer în spirit:
„După aceste lucruri, m-am uitat şi iată că o uşă era deschisă în cer. Glasul cel dintâi, pe care-l
auzisem ca sunetul unei trâmbiţe şi care vorbea cu mine, mi-a zis: ,Suie-te aici, şi-ţi voi arăta ce are să
se întâmple după aceste lucruri!’” (Apocalipsa 4:1).
Când Ioan intră pe ușa deschisă din cer, el vede o scenă uimitoare: o mare de sticlă pe care
este adunată o mare mulțime, milioane de îngeri în jurul tronului pe care Cel Atotputernic
stă așezat. În jurul tronului sunt 24 de scaune pe care stau bătrânii. În fața tronului, prezența
desăvârșită a spiritului sfânt este reprezentată de șapte lămpi cu foc. Cel mai aproape de tron

stau patru creaturi cu înfățișări ciudate. În timp ce aparent sunt ființe cerești, fiecare având
câte șase aripi, felul în care le arată capetele este straniu: una are cap de leu, alta de vițel, alta
de om și alta de vultur. Aceste creaturi sunt pline de ochi pe tot trupul, atât pe partea din
față, cât și pe partea din spate.
Este evident faptul că aceasta nu este o zi normală în cer; cu alte cuvinte, aceasta nu este o
descriere a modului în care cerul funcționează zi de zi. Ioan a fost luat în cer să vadă un
eveniment, ceva ce urma să aibă loc în viitor, pentru că i s-a spus: „îţi voi arăta ce are să se
întâmple după aceste lucruri!”. Așadar, această adunare din cer s-a strâns pentru un scop
deosebit, ceva de o mare importanță este pe cale să se întâmple, iar Dumnezeu dorește ca noi
să înțelegem, motiv pentru care-l ia pe Ioan în cer pentru ca el să ni le descopere.
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Acest eveniment pe care Ioan a trebuit să-l vadă este același eveniment care i-a fost
descoperit lui Daniel în capitolul 7 al cărții sale, și anume judecata dinaintea revenirii lui
Isus. Cercetați diagrama de mai jos unde sunt comparate capitolul 7 din Daniel și capitolele 4
și 5 din Apocalipsa. Devine imediat clar faptul că ambele pasaje tratează același eveniment.
Ioan este purtat înainte în timp și sus în cer la momentul la care această judecată stă să
înceapă, și ceea ce descoperim descris aici este începerea acestei judecăți. Tot ceea ce este
descris pe parcursul următoarelor capitole are de-a face cu evenimentele implicate în această
judecată, iar aceasta include deschiderea celor șapte sigilii, sigilarea celor 144.000 și cele șapte
trâmbițe. Nu putem înțelege aceste evenimente decât dacă le vom privi din această
perspectivă.
„Apoi am văzut în mâna dreaptă a Celui ce şedea pe scaunul de domnie o carte scrisă pe dinăuntru
şi pe din afară, pecetluită cu şapte peceţi.” (Apocalipsa 5:1).
Când ajungem la capitolul 5, toată atenția este îndreptată spre cartea pe care Dumnezeu o
ține în dreapta Sa. Această carte este sigilată cu șapte sigilii. Principalul motiv pentru această
adunare din cer este deschiderea acestei cărți. Ceea ce conține ea, este de o mare importanță
și este clar că toate aceste ființe sunt adunate pentru a vedea această carte deschisă. Atunci
Ioan aude un înger puternic care întreabă: „Cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă
sigiliile?”. Dar nu vine niciun răspuns imediat, ci numai tăcerea răspunde întrebării, căci nu
este nimeni vrednic. La aceasta, Ioan începe să plângă.
„Şi unul din bătrâni mi-a zis: ,Nu plânge; iată că Leul din seminţia lui Iuda, Rădăcina lui David, a
biruit ca să deschidă cartea şi cele şapte peceţi ale ei.’” (Apocalipsa 5:5).
Când aude asta, Ioan se uită și vede un Miel care arată de parcă ar fi fost înjunghiat. Este
interesant de observat nu atât ce vede, ci ce aude Ioan chiar în acel moment. Glasul îi
vorbește despre un „leu”, dar când privește, în loc de leu, el vede un miel. Aceasta este o
metodă pe care Dumnezeu o folosește în mai multe locuri în cartea Apocalipsei. El ne oferă o
perspectivă făcând o afirmație, și apoi ne oferă o altă perspectivă arătându-i lui Ioan altceva.
În ambele descrieri Dumnezeu se referă la același lucru, dar descrierile par a fi atât de
diferite la prima vedere. Într-un articol viitor ne vom ocupa de acest aspect în detaliu. Acest
Leu / Miel Îl reprezintă pe Isus, evident. El este reprezentat ca leu cu referire la curajul,
biruința, la statutul Lui de conducător. Dar El este reprezentat și ca miel, cu referire la
atributele Sale de umilință, supunere și, bineînțeles, la marele sacrificiu pe care El l-a făcut
pentru omenire. Ioan vede un Miel care ia cartea din mâna lui Dumnezeu. Iar ceea ce
urmează este extraordinar.
„Când a luat cartea, cele patru făpturi vii şi cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ
înaintea Mielului, având fiecare câte o lăută şi potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile
sfinţilor. Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: ,Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai
fost junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice
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limbă, din orice norod şi de orice neam. Ai făcut din ei o împărăţie şi preoţi pentru Dumnezeul nostru,
şi ei vor împărăţi pe pământ!’” (Apocalipsa 5:8-10).
În primul rând ni se arată calificările pe care Isus le are pentru a lua cartea: El este
„vrednic” să deschidă cartea. Acest lucru ne descoperă motivul pentru care nimeni altcineva
nu poate deschide cartea. Pentru a putea deschide această carte, o persoană trebuie să fie
vrednică. Dar ce califică pe cineva, ce îl poate face „vrednic”? „... ai fost junghiat şi ai
răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău ...” Aceasta este calificarea necesară pentru a
deschide cartea și acesta este motivul pentru care oricărei alte ființe îi este imposibil să o
deschidă, căci nu mai există nimeni altcineva care să fi împlinit aceste condiții.
Atunci când înțelegem că aceasta este judecata împărăției lui Hristos și că omenirea este
cea care este judecată, atunci este mai ușor să înțelegem care este motivul pentru care numai
o persoană care are aceste atribute poate judeca omenirea. Isus este Unul dintre noi; El a
experimentat slăbiciunea noastră, provocările și ispitele noastre, El știe exact prin ceea ce
trece omenirea. Dar în plus, El S-a ridicat din această experiență fiind cu desăvârșire biruitor.
Datorită acestor lucruri, El este calificat pentru a judeca omenirea și este Singurul care deține
aceste calificări.
Cine sunt creaturile?
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În versiunea „King James” spune că cele patru creaturi împreună cu cei 24 de bătrâni spun:
„Tu ... ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu ...” Datorită acestor cuvinte mulți au concluzionat că
aceste patru creaturi reprezintă oameni cărora li s-a acordat un loc special în cer. Cred că
acesta este cazul celor 24 de bătrâni, dar nu și al celor patru creaturi. Cele mai multe
traduceri ale Bibliei ne oferă o altă interpretare a acestui verset. În versiunea „American
Standard” spre exemplu, este scris:
„Şi cântau o cântare nouă şi ziceau: ,Vrednic eşti Tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost
junghiat şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice
limbă, din orice norod şi de orice neam.’” (Apocalipsa 5:9).
Observați diferența: aici spune că Isus a răscumpărat oameni prin sângele Său. Versiunea
„King James” afirmă că acele creaturi vii spun că Isus a răscumpărat pe „noi”. În mod
normal, am mai mare încredere în versiunea „King James” decât în oricare altă traducere, dar
sunt ocazii în care se pare că este mai bine să consideri și celelalte versiuni. Cred că acesta
este un astfel de exemplu. Realitatea este că aceste creaturi sunt văzute în cartea lui Ezechiel
cu sute de ani înainte ca Ioan să fi scris Apocalipsa și înainte de Isus să fi venit pe pământ.
Ezechiel descrie aceste creaturi pe care le-a văzut în viziune astfel:
„Fiecare avea patru feţe; faţa celui dintâi era o faţă de heruvim; faţa celui de-al doilea, o faţă de om; a
celui de-al treilea, o faţă de leu; şi a celui de-al patrulea, o faţă de vultur.” (Ezechiel 10:14).
„Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel, lângă râul Chebar, şi am băgat de
seamă că erau heruvimi. Fiecare avea patru feţe, fiecare avea patru aripi, şi sub aripile lor era ceva ca o
mână de om.” (Ezechiel 10:20, 21).
Biblia ne spune că la moartea lui Isus, au înviat mulți morți (Matei 27:52, 53). Evident,
aceștia nu au fost înviați pentru a reveni în mormintele lor. Au fost luați la cer ca o mărturie a
biruinței lui Isus pe care a obținut-o asupra morții și mormântului (Efeseni 4:8). Pare evident
faptul că aceștia sunt cei 24 de bătrâni care stau în jurul tronului lui Dumnezeu. Însă, la
momentul în care Ezechiel a avut viziunea cu cele patru creaturi, nu avusese loc nicio înviere,
cu excepția celei a lui Moise. Se pare că Ezechiel se referă la aceste patru creaturi ca fiind
heruvimi, o anumită categorie de îngeri. Nu sunt ființe de pe pământ, ci ființe angelice.
Acesta este motivul pentru care versiunea din celelalte traduceri sunt mai acceptabile în acest
caz. Aceste patru creaturi nu sunt oameni care au fost răscumpărați de pe pământ.
Descrierea acestor creaturi este un alt indiciu că privim scena judecății. Ele sunt descrise va
fiind pline de ochi. Tot ceea ce vedem trebuie să ne ajute să înțelegem ce se petrece.
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Dumnezeu nu spune că în cer există animale care arată ciudat, cu capete de animale și
acoperite cu ochi. În același fel în care ni se spune că Isus este un Miel cu șapte coarne și
șapte ochi, ni se spune și faptul că aceste creaturi au capete de animale și ochi peste tot. Dar
trebuie să interpretăm aceste simboluri pentru a înțelege mesajul pe care Dumnezeu ni-l
trimite.
Scopul ochilor este acela de a vedea. Atunci când Isus ne este prezentat ca având șapte
ochi, mesajul este că El poate să vadă toate lucrurile căci cifra șapte simbolizează
desăvârșirea. În același fel, afirmația că aceste creaturi sunt pline de ochi este un indiciu către
faptul că ele reprezintă un grup de îngeri care pot vedea mult mai mult decât ceilalți. Scopul
lor este de a vedea, de a aduna informații. Acest lucru sugerează faptul că aceștia sunt îngeri
păzitori care sunt desemnați să păzească și monitorizeze activitățile oamenilor. Aceste patru
creaturi ne sunt arătate ca stând cel mai aproape de tronul lui Dumnezeu ceea ce este în
perfectă armonie cu declarația lui Isus:
„Feriţi-vă să nu defăimaţi nici măcar pe unul din aceşti micuţi; căci vă spun că îngerii lor în ceruri
văd pururi faţa Tatălui Meu care este în ceruri.” (Matei 18:10).
Acești patru heruvimi cu înfățișările lor ciudate au o istorie care merge înapoi în timpul în
care Israel călătorea prin pustiu din Egipt spre Canaan. Sir Isaac Newton ne oferă următoarea
informație interesantă despre chipurile asociate cu aceste ființe angelice:
„Poporul Israel din pustiu campa în jurul cortului, iar la est erau trei seminții sub steagul
lui Iuda, la vest altele trei sub steagul lui Efraim, la sud trei sub steagul lui Ruben, iar la nord
trei sub steagul lui Dan. Steagul lui Iuda era un leu, al lui Efraim un bou, al lui Ruben un om,
iar al lui Dan un vultur.”
Așadar, se pare că fiecare grup de trei seminții călătoreau sub câte un drapel care aveau
capetele acestor patru creaturi. Un steag sau o insignă reprezintă principiul călăuzitor,
puterea care îi împuternicește pe oameni. Evident că aceste steaguri reprezentau cele patru
grupe de ființe angelice care au fost desemnate să monitorizeze și să protejeze poporul lui
Dumnezeu, din timpurile vechiului Israel, până în ziua de azi. În cadrul judecății, aceste
ființe sunt prezente chiar în mijlocul desfășurării procedurilor, împreună cu Isus și cu cei 24
de bătrâni de pe pământ, pentru ele, deasupra tuturor sunt cele mai calificate pentru a fi
implicate într-o judecată care implică poporul lui Dumnezeu și împărăția lui Hristos.
Probabil că partea din această scenă care a fost cel mai ignorată și necomentată este și cea
mai semnificativă. Să reținem faptul că Ioan a fost luat în cer în mod special pentru a vedea
deschiderea acestei cărți. Acesta este evenimentul cheie în cartea Apocalipsei. Poate că sună
exagerat, mai ales când ne gândim la pasajele care relatează semnul fiarei, sigilarea celor
144.000, judecarea Babilonului etc. Dar atunci când cercetăm cu atenție acest pasaj,
descoperim că deschiderea cărții este extraordinar de importantă. Atunci când cartea este
deschisă, toți locuitorii universului izbucnesc în a-I aduce lui Dumnezeu slavă și cinste.
Aceasta nu este numai o privire fugară asupra modului în care universul va fi cândva în
viitor, nu este o notă irelevantă, ci o descoperire a ceea ce va rezulta din deschiderea cărții!
Indiferent care este conținutul cărții, trebuie să fie ceva care afectează întregul univers. Nu
este numai ceva legat de pământ, ci tot cerul este foarte interesat de această carte. Atunci
când conținutul acestei cărți este în sfârșit descoperit universului, rezultatul este că
Dumnezeu și Isus vor fi glorificați de fiecare ființă.
Recent cineva mi-a sugerat că indiferent de ceea ce se petrece în cer, nu este relevant pentru
noi și nu ar trebui să ne preocupăm prea mult de asta. Dar pe măsură ce studiem cărțile lui
Daniel și Apocalipsa, devine foarte clar faptul că există o legătură strânsă între activitățile din
cer și cele de pe pământ. Descoperim că pământul nu operează izolat, ci că ființele cerești
sunt foarte interesate de ceea ce se petrece aici și, evident, și noi ar trebui să fim la fel de
interesați de ceea ce se petrece acolo.

Gânduri despre odihnă
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Păzirea celor zece porunci reprezintă doar o mică parte din experiența de biruință a
păcatului. Unii nu reușesc să înțeleagă asta pentru că ei limitează definirea păcatului la
„călcarea legii”. Dar când cineva s-a supus față de zece reguli, este el calificat pentru a avea
părtășie cu Dumnezeu? Este el pregătit pentru eternitate? Sigur că nu!
Dumnezeu dorește mai mult decât unele aspecte ale comportamentului nostru. El dorește să
fie Domnul vieții noastre, nu numai pentru zece aspecte din ea. Biruința asupra păcatului
merge mult mai adânc de ceea ce facem, este o chestiune mult mai profundă decât modul în
care ne comportăm. Ceea ce Dumnezeu dorește de la noi este întreaga inimă, și într-adevăr
întreaga viață!
Adevărul este că adevărata problemă a omului
constă în viața care îi este orientată pe sine.
Aceasta este rădăcina tuturor păcatelor.
Dumnezeu dorește ca noi să murim față de sine
atât de desăvârșit încât să nu mai avem niciun
scop, nicio dorință, nicio posesiune, ci ca în
fiecare aspect al vieților noastre să trăim în
Hristos, o extensie a trupului Său, fiind
preocupați numai de ceea ce Îi face Lui plăcere.
Slujbele noastre nu ne aparțin nouă, ci Lui. La fel
și mașinile noastre, copiii noștri, casele noastre,
hainele noastre etc. De aceea noi nu avem
dorințe, nu avem temeri și nici îngrijorări. Ceea
ce contează este cum trăim sau chiar și dacă nu
mai trăim atunci când suntem deja morți și trăim
pur și simplu viața lui Hristos?
Aceasta este ceea ce dorește Dumnezeu și
NUMAI atunci când înțelegem această
chestiune, vom începe să înțelegem calea
adevăratei neprihăniri. Viața orientată pe sine este mereu greșită, chiar dacă păzește zece
reguli. Viața în sine nu este în armonie cu Dumnezeu, motiv pentru care a te supune față de
zece reguli nu prea te ajută dacă întreaga viață nu este controlată pe deplin de Hristos.
Așadar, să înțelegem această chestiune: trebuie să mor; altă cale nu există. Aceasta este cea
mai provocatoare și, în același timp, cea mai minunată experiență dintre toate. Aceasta este
calea către pace și către adevărata libertate. Cea mai mare eliberare este eliberarea de sine.
Nimeni în afara celor care au experimentat-o, nu o pot înțelege, dar Isus a explicat-o foarte clar
pentru cei care aleg să înțeleagă și să primească cuvintele Sale. Această experiență este pentru
noi toți dacă vom crede și vom face acel pas de renunțare totală la sine, dacă-L îmbrățișa pe
Hristos ca fiind totul în tot.
„Tot aşa, oricine dintre voi, care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:33).
„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul Meu asupra voastră
şi învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.
Căci jugul Meu este bun, şi sarcina Mea este uşoară.” (Matei 11:18-30).

Sfârșitul este aproape
Ardeiaș Vlad, noiembrie 2015
LA UȘI!
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Noiembrie 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: Luni, 2. Siria.
Gruparea teroristă ISIS a
capturat orașul Maheem unde
locuiesc aproape 15.000 de
Creștini ortodocși. Au început
luptele pentru orașul Sadad în
care sunt 14 biserici Creștine și
o mânăstire.
Marți, 3. Aleppo, Siria. Luptele
continuă între militanții ISIS și
forțele
guvernamentale
în
orașul Aleppo. Mii de Creștini
locuiesc în zona controlată de
forțele
guvernamentale;
alimentele și benzina au
dispărut, iar pachetele trimise de ONU nu mai sosesc.
- Aceh, Indonezia. Nouă biserici Creștine au fost deja distruse de musulmani, un Creștin a fost
omorât iar alte 8.000 au părăsit zona.
Miercuri, 4. SUA. Departamentul de Stat al SUA a detaliat în Raportul despre Libertatea
Religioasă despre „ororile inimaginabile” prin care Creștinii trec în regiunile controlate de ISIS.
Unul dintre exemplele citate este următorul: „Cristina Khader Ebada în vârstă de trei ani
împreună cu mama ei au urcat în autobuzul aglomerat pentru a pleca când, dintr-o dată, unul
dintre soldații de la punctul de control a smuls-o pe Cristina din brațele mamei ei. Femeia
panicată l-a urmat, implorându-l să-i redea copila. ,Taci din gură,’ i-a răspuns el. ,Dacă te apropii
de fetița asta, vei fi ucisă; te vom ucide.’ Apoi a fost obligată să se urce din nou în autobuz,
lăsându-și în urmă copilul, fără a mai alfa vreodată ce s-a întâmplat cu ea.”
- Tanzania. Trei biserici Creștine au fost incendiate de atacatori necunoscuți. „În duminica de
după atacuri ne-am rugat și ne-am închinat lui Hristos în mijlocul funinginii și a cenușii” a
povestit pastorul Emmanuel John.
Joi, 5. Omdurman, Sudan. Două biserici Creștine au fost distruse (una prin demolare iar
celalaltă prin incendiere) în sudul Sudanului. Războiul civil a atras după sine și foametea, multe
persoane fiind forțate să mănânce iarbă.
- 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!”.
Miercuri, 11. Juba, Suda. Autoritățile au demolat o altă biserică Creștină construită în 1998 care
avea 120 de membrii, fără nicio avertizare și fără niciun drept legal.
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Vineri, 13. USA. Muzeul Holocaustului din SUA afirmă că ISIS nu este vinovată numai de
terorism, ci și de genocid. ISIS a răpit și ucis mii de persoane din minoritățile religioase, inclusiv
Creștini.
Duminică, 15. Uganda. Namusisi Birye în vârstă de 21 de ani L-a primit pe Isus ca Mântuitor,
motiv pentru care tatăl ei a bătut-o până aproape de moarte, aceasta fiind salvată de câțiva
Creștini.
Luni, 16. Norvegia. Autoritățile norvegiene au luat în custodie cei 5 copiii ai familiei Butnariu
(inclusiv bebelușul în vârstă de 3 luni) sub acuzația că aceștia sunt Creștini radicali și că-i
îndoctrinează pe aceștia.
Marți, 17. Sikandarpura, Pakistan. O Creștină de 13 ani a fost răpită în drum spre școală,
violată și forțată să se căsătorească cu atacatorul ei care este musulman.
Miercuri, 18. Dinajpur, Bangladesh. Un preot italian a fost împușcat mortal de mai mulți
musulmani radicali.
Miercuri, 25. Yemen. Doi convertiți la Creștinism de la Islam au fost omorâți de membrii Al
Qaeda datorită faptului că-L mărturiseau în mod deschid pe Hristos, fiind implicați în acțiuni
misionare.
Vineri, 27. Tamiyyah, Egipt. Marwa Ahmed în vârstă de 26 de ani, mamă a doi copii, a fost
omorâtă prin tăierea gâtului de rudele sale pentru că s-a căsătorit cu un Creștin și a devenit
Creștină.
- Mariano Matamoros, Mexic. 158 de Creștini protestanți au primit termen până pe 30
noiembrie să părăsească localitatea sau să devină Catolici.
Sâmbătă, 28. Karachi, Pakistan. Un grup de musulmani radicali au incendiat sediul televiziunii
Creștine, care a rezultat în distrugerea completă a clădirii.
Luni, 30. Misrata, Libia. Doi frați Creștini de 37 și respectiv 31 de ani au fost executați prin
împușcare de un musulman.
- EU. Parlamentarul European Lars Adaktusson, pregătește o rezoluție prin care toate statele
membre ale EU să recunoască genocidul comis de ISIS împotriva Creștinilor până când
Creștinismul nu va fi eradicat.
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: Duminică, 1. Norvegia. Biserica Norvegiei a anunțat că a aprobat o măsură prin
care cuplurile de același sex se pot căsători în bisericile sale.
Joi, 5. Florida, SUA. Mișcarea de Reformă, cea mai mare branșă din religia iudaică, a publicat o
rezoluție prin care cere tuturor sinagogilor să ofere toalete pentru toate sexele, să-și revizuiască
limbajul în rugăciuni, forme și politici într-un efort de a-i asigura pe toți oamenii, indiferent de
identitatea și expresia sexuală, că sunt bineveniți, incluși, acceptați și respectați. Mai mult, rabinii
sunt încurajați să ofere predici despre identitatea și expresia sexuală ca mijloace de educare a
membrilor cărora li se cere să militeze în favoarea transsexualilor.
Luni, 9. Belfast, Irlanda. Sceneta „Evanghelia după Isus, Regina Cerului” care Îl înfățișează pe
Mântuitorul ca transsexual a fost pusă pe scena unui teatru din Belfast.
Miercuri, 11. Utah, SUA. Datorită deciziei de bisericii Mormone de a refuza botezul copiilor
familiilor formate din persoane de același sex, mii de membrii au decis să părăsească biserica.
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
Împlinire: Marți, 2. Atena, Grecia. Reprezentanți din toate fracțiunile politice din parlamentul
elen au semnat o decizie prin care au promis un sprijin fără precedent în vederea legislațiilor
pentru drepturile homosexualilor.
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Miercuri, 4. Guvernatorul statului a semnat un ordin executiv care prevede măsuri fiscale în
beneficiul afacerilor deținute de persoane homosexuale.
- Salt Lake City, SUA. Cu toate că Utah este căminul Bisericii Mormone, locuitorii au ales pe
Jackie Biskupski, prima femeie lesbiană în funcția de primar.
Joi, 5. Marea Britanie. Un studiu condus de dr. Gerulf Rieger de la Departamentul de
Psihologie al Universității din Essex a evidențiat că majoritatea femeilor care se identifică ca
heterosexuale, sunt în realitate fie lesbiene, fie bisexuale.
- Dicționarul „Collins English Dictionary” a desemnat cuvântul „transsexual” ca fiind cuvântul
anului 2015.
Vineri, 6. SUA. Fostul președinte George Bush senior a declarat că susține căsătoria
homosexualilor și că, pe parcursul timpului, a devenit „mai copt” în ceea ce privește acest
subiect.
- Nebraska, SUA. Statul Nebraska a decis schimbarea certificatelor de naștere pentru a-i
include pe părinții de același sex.
Luni, 9. Missouri, SUA. În urma refuzului datorat conștiinței Creștine a proprietarului unui
local adresat solicitării de închiriere a unui cuplu de lesbiene pentru celebrarea ceremoniei de
căsătorie, organizația homosexuală PROMO a demarat demersurile pentru adăugarea orientării
sexuale pe lista categoriilor protejate de Statutul Drepturilor Omului.
Marți, 10. Columbia. Curtea constituțională din Columbia a decis că familiile formate din
persoane de același sex pot adopta copii.
Miercuri, 11. SUA. Barak Obama devine primul președinte al SUA care apare pe coperta unei
reviste LGBT.
Vineri, 13. Kiev, Ucraina. Parlamentul a votat o lege pentru protecția homosexualilor la locurile
de muncă.
Luni, 16. Irlanda. Cuplurile de homosexuali se pot căsători de azi în Irlanda.
- Uruguay. Uruguay se alătură altor țări (America, Chile, Franța, Suedia, Germania etc.) pentru
a contribui la Fondul Global al Egalității care a donat peste 17 milioane de dolari din 2011 până
acum organizațiilor LGBT.
Vineri, 20. Portugalia. Parlamentul a adoptat legea potrivit căreia cuplurile formate din
persoane de același sex au dreptul de a adopta copii.
- SUA. Homosexualul Mike Michaud a fost confirmat în funcția de secretar asistent în
Ministerul Muncii din Administrația Obama.
Miercuri, 25. Vietnam. Parlamentul a votat legea potrivit căreia se asigură protecție și drepturi
persoanelor transsexuale.
Vineri, 27. Cipru. Parlamentul a votat legea prin care cuplurile formate din persoane de același
sex pot forma uniuni civile.
Sâmbătă, 28. Bolivia. Ministrul de Justiție a anunțat adoptarea legii potrivit căreia persoanele
transsexuale au dreptul să-și schimbe numele și sexul.
Duminică 28. India. Ministrul de Finanțe a afirmat public că trebuie revizuite legile împotriva
homosexualilor.
Luni, 30. Mexic. Curtea supremă de justiție a anulat legea care interzice căsătoria
homosexualilor în statul Jalisco.
- Australia. Politicianul Jarrod Bleijie care s-a opus în trecut legalizării căsătoriei între
persoanele de același sex, este acum susținătorul acesteia.
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 noiembrie 2015 au avut loc 46 de evenimente de moarte în masă a
animalelor. Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Marți, 1. Jajarkot, Nepal. 3000 de vite au murit datorită unei boli cunoscută sub numele de
„plaga caprei”.
Joi, 3. Calais, Franța. Șapte balene au fost găsite moarte pe plajă.
- Milioane de somoni au dispărut misterios în râurile din Columbia Britanică, Canada.

Divina Vindecare ! Nr. 72 decembrie 2015

17

Vineri, 4. Agra, India. Un mare număr de broaște țestoase au fost găsite moarte în lacul din
localitate.
Duminică, 6. Noua Zeelandă. 29 de balene au fost găsite moarte pe plajă.
Marți, 15. Lambayeque, Peru. 230 de lei de mare, delfini și păsări de mare au fost găsite
moarte, numărul total al animalelor moarte ajungând la 800 în acest an.
Joi, 17. Patagonia, Chile. 337 de balene au fost găsite moarte în cel mai mare eveniment de
acest fel.
Vineri, 18. Battambang, Cambogia. 2200 de rațe au murit din cauza gripei aviare.
Luni, 21. Brazilia. Un număr incalculabil de pești au murit și mai mult de 71 de specii au fost
decimate în urma ruperii unui baraj și inundarea cu material toxic.
Luni, 28. Tamaulipas, Mexic. 40 de tone de pești morți.
Miercuri, 30. Jakarta, Indonezia. Milioane de pești morți au fost descoperiți pe plajă.
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, 5. Amman, Iordania. Inundațiile masive au făcut trei victime, numărul fiind în
creștere.
- Brazilia. Ruperea unui baraj a cauzat 13 morți și deversarea a milioane de tone de reziduu
toxic în Oceanul Atlantic.
Vineri, 6. Texas, SUA. Tornade, grindină și inundații severe în Oklahoma producând distrugeri
semnificative.
Miercuri, 7. SUA. Inundațiile masive din Carolina de Sud lasă mai multe orașe fără curent
electric. Guvernatorul grăbește evacuarea oamenilor. 13 morți.
Duminică, 8. Mississippi, SUA. O gaură gigant s-a deschis într-o parcare în Meridian, cauzele
fiind necunoscute.
Vineri, 13. Japonia. Cutremur de 7 grade pe scara Richter.
Joi, 17. Grecia. Doi morți în urma cutremurului de 6.5 grade pe scara Richter.
Vineri, 18. Africa. Inundații fără precedent cauzate de El Nino. Crucea Roșie a inițiat o acțiune
fără precedent în Uganda.
- SUA. Cel puțin trei morți în urma vânturilor puternice care au lovit nord-vestul SUA.
Miercuri, 23. California, SUA. Lacul Folsom care aprovizionează o jumătate de milion de
oameni a secat, ajungând la 14% din capacitate, acesta fiind cel mai mic nivel înregistrat
vreodată.
Duminică 27. Texas, USA. Inundațiile au făcut 3 victime.
- Indonezia. Cea mai severă secetă înregistrată în ultimii 5 ani.
Marți 29. Texas și Kansas, SUA. Furtunile și grindina au făcut cel puțin 14 morți.
Profeție: Evanghelia va fi propovăduită în toată lumea.
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14).
Împlinire: China. La sfârșitul anilor ’40, 500.000 de Creștini chinezi au fost martirizați. Azi
Creștinismul este religia care se răspândește cel mai mult în China.
Irak. Mii de musulmani martori ai ororilor făcute de ISIS, se convertesc la Creștinism.
India. Unul din guru conducătorii unui templu s-a convertit la Creștinism după ce Isus i-a
vorbit într-un vis și i-a arătat pe Creștinul cu care trebuia să se întâlnească. De asemenea, Isus i-a
vorbit și Creștinului și i-a spus unde să meargă pentru a-l întâlni pe Hindu Maharishi.
„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.

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

Restoration Ministry

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 printro relaţie directă și personală cu Mântuitorul. Revista
Divina Vindecare este tipărită lunar şi este trimisă gratuit
oricui dorește. Multiplicarea este nu numai permisă, ci și
puternic încurajată. Pentru orice informaţii şi alte
materiale, vă rugăm să ne contactaţi.

