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Încă de când am început tipărirea acestei publicații în urmă cu șapte ani, pe spatele ei a
rămas în continuare scris faptul că „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 relație directă și personală cu Mântuitorul.” Oricine privește cu atenție poate
cu ușurință vedea că lumea nu mai este la fel ca cea de acum șapte ani, iar viteza acestei
transformări este direct proporțională cu trecerea timpului. Proiectul „Sfârșitul este la uși” pe
care l-am debutat în luna septembrie a
anului trecut ne informează că fiecare lună
scursă aduce cu sine împlinirea din ce în
ce mai clară a profețiilor Scripturii despre
revenirea Mântuitorului. Miercuri, 13
ianuarie 2016, organizația „Open Doors”
care monitorizează persecuția Creștinilor
din toată lumea, a declarat că anul 2015 a
fost cel mai rău pentru Creștini de la
înființarea organizației în condițiile în
care, în ianuarie 2015, organizația afirmase
că anul 2014 a fost cel mai rău. Numărul
martirilor Creștini din anul 2015 este cu
3000 de suflete mai mare față de anul 2014,
ceea ce ne face să ne întrebăm ce se va întâmpla oare în 2016?
În acest context, atenția Creștinilor este pe bună dreptate atrasă din ce în ce mai des către
nevoia de pregătire atât pentru evenimentele ce vor încheia cei 6000 de ani de istorie a
păcatului pe această planetă, cât și pentru întâlnirea față în față cu Dumnezeu și cu Fiul Său:
„Pregăteşte-te să întâlneşti pe Dumnezeul tău” (Amos 4:12) a fost scris cu încă 750 de ani
înainte de întruparea Mântuitorului. Ulterior, atât Isus când și apostolii au accentuat nevoia
imperioasă a vegherii, imaginea deseori prezentată fiind aceea a pericolului iminent și
permanent de a fi luați prin surprindere:
„Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care
se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.” (Luca 21:36).
„Fiţi treji şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru,
diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte şi caută pe
cine să înghită.” (1Petru 5:8).
Cuprins:
„Vegheaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care
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Ce pregătire?
Orice pregătire pentru o confruntare aduce cu sine ideea unui timp special petrecut în
exclusivitate pentru a analiza detaliile implicate, pentru a compara starea acestora cu nivelul
la care trebuie să fie pentru a putea întâmpina presiunile la care vor fi supuse și pentru a
opera modificările ce se impun. Cu cât confruntarea este mai puternică, cu cât miza este mai
mare, cu atât minuțiozitatea acestei pregătiri necesită o atenție și mai mare. Orice examen este
important, însă timpul și energia dedicate pregătirii pentru o simplă lucrare de control sunt
cu totul altele decât cele dedicate pentru examenul de bacalaureat. Aici este însă vorba nu
numai despre pericolul zilnic venit din partea celui „care răcneşte şi caută pe cine să înghită.” (1
Petru 5:8), ci și de marea și ultima confruntare dinaintea revenirii lui Isus. De aici și
necesitatea folosirii oricăror mijloace atât în vederea acestei pregătiri, cât și în vederea
avertizării tuturor.
Scriptura în general și Isus în particular adresează deseori această pregătire, indicând către
variatele ei aspecte: unele se referă la necesitatea „umblării în duhul” (Galateni 5:25) folosind
imaginea virginelor, dar fără de ulei (Matei 25:4); altele la modul de raportare la cei din jurul
nostru, folosind imaginea îmbuibatului bețivan care-și exploatează semenii (Matei 24:48, 49);
altele la calitățile, talentele și mijloacele pe care le-am primit, folosind imaginea talantului
îngropat (Matei 25:25), toate însă portretizând omul modern, distras și atras de tot și de orice,
cu mintea ocupată de proiectele ce dintr-o dată par realizabile datorită tehnologiei și
informației ce stă la îndemâna oricui, dar cu sufletul gol și inima amorțită într-un somn de
moarte:
„Temeţi-vă ca nu cumva, venind fără veste, să vă găsească dormind.” (Marcu 13:36).
Desigur că nu putem adresa toate detaliile și aspectele acestei pregătiri într-un singur
articol și nici măcar într-un singur număr al publicației însă, în lumina articolului „O
problemă de familie” publicat în numărul trecut al revistei „Divina Vindecare”, articolul de
față vă propune spre considerație unul dintre cele mai importante aspecte ale acestei
pregătiri, dacă nu chiar cel mai important:
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Mai mereu finalul unei cărți rezumă ideea principală dezbătută pe parcursul paginilor ei, o
accentuează într-o formă clară, simplă și directă, astfel încât cititorii ei să nu piardă printre
detalii chiar mesajul principal. Autorul Scripturii, asemenea oricărui părinte grijuliu, nu a
făcut excepție atunci când a inspirat alcătuirea Scripturii, concluzionând Vechiul Testament
cu următoarele cuvinte:
„El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6).
Acest pasaj are o importanță deosebită deoarece el se găsește chiar înainte de întruparea
Fiului lui Dumnezeu, înainte de prima Sa venire. Îngerul Gabriel a făcut referire la aceste
cuvinte atunci când a vestit nașterea lui Ioan Botezătorul tatălui său:
„El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui
Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii şi pe cei neascultători,
la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru
El.” (Luca 1:16, 17).
Profeția aceasta are însă o dublă aplicație: nu numai la prima venire a Fiului lui Dumnezeu
în urmă cu 2000 de ani, ci și înainte de revenirea Sa. De fapt, contextul acestui ultim capitol
din Vechiul Testament ne îndreptățește să credem că principala sa împlinire vizează de fapt
perioada de dinainte de revenirea lui Isus. Pasajul vorbește despre moartea finală a celor ce
au respins chemarea lui Dumnezeu, despre „ziua care va arde ca un cuptor” (Maleahi 4:1),

despre „ziua Domnului” care nu este descrisă ca fiind plină de cântările îngerilor de pe
pajiștile Betleemului, ci „mare și înfricoșată” (Maleahi 4:5). Iar în vederea pregătirii pentru acel
moment mult așteptat, pasajul recomandă cercetarea personală în lumina legii lui Moise
(Maleahi 4:4), căci neprihănirea lui Hristos primită prin credință crează un caracter fără vină
în fața acestei legi, și chiar mai mult decât atât. Însă capitolul se încheie cu acest anunț despre
o intervenție deosebită din partea lui Dumnezeu:
„El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6).
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Desigur că prima întrebare impusă de acest verset este „Cine?”. „Cine va întoarce inima
părinților spre copii și inima copiilor spre părinții lor?”. Scriptura ne-a arătat că această
profeție s-a împlinit în persoana lui Ioan Botezătorul înainte de prima venire a Fiului lui
Dumnezeu; cine o va împlini însă înainte de revenirea Sa pe norii cerului? Este important să
adresăm această întrebare pentru că dacă nu știm la ce să ne așteptăm, este foarte posibil ca
ajutorul lui Dumnezeu să treacă chiar pe lângă noi, fără să-l recunoaștem.
Există mai multe pasaje profetice despre ceea ce se va întâmpla cu copiii lui Dumnezeu
chiar înainte de revenirea lui Isus. Dintre toate acestea, am ales trei care sunt relevante în
contextul acestui subiect. În primul rând, Scriptura ne descrie un șoc prin care copiii lui
Dumnezeu vor trece:
„Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de
rugăciune şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge
cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe un întâi născut.” (Zaharia
12:10).
O redescoperire nouă, proaspătă a sacrificiului Fiului lui Dumnezeu și a durerii Acestuia
alături de participarea fiecăruia personal la acest chin al lui Isus, va determina o rupere de
inimă pe care Scriptura o compară cu cea cauzată de pierderea singurului copil, al întâiului
născut dintr-o familie. Fără a intra în detaliile acestui pasaj, înțelegem că el ne descrie
contextul și motivul unei pocăințe fără precedent în rândul copiilor lui Dumnezeu, întoarcere
care va determina împlinirea uneia dintre cele mai mari dorințe ale Sale:
„Căci voi turna ape peste pământul însetat şi râuri pe pământul uscat; voi turna Duhul Meu peste
sămânţa ta, şi binecuvântarea Mea peste odraslele tale, şi vor răsări ca firele de iarbă între ape, ca
sălciile lângă pârâurile de apă. Unul va zice: ‘Eu sunt al Domnului!’ Altul se va numi cu numele lui
Iacov, iar altul va scrie cu mâna lui: ‘Al Domnului sunt!’” (Isaia 44:3-5).
Observați că acest pasaj îi vizeză în mod deosebit pe copii, pe cei tineri. O transformare
profundă va avea loc în ei, astfel încât nu vor mai simți nevoia de a se identifica cu niciun
model de pe acest pământ, ci fiecare se va grăbi să spună, ba chiar să scrie pentru a se asigura
că rezoluția sa rămâne definitivă: „Al Domnului sunt!”. Această întoarcere a copiilor este
determinată de un singur lucru:
„După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii
voştri vor visa visuri şi tinerii voştri vor avea vedenii. Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna
Duhul Meu în zilele acelea. Voi face să se vadă semne în ceruri şi pe pământ: sânge, foc şi stâlpi de
fum; soarele se va preface în întuneric şi luna, în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea
mare şi înfricoşată. Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit.” (Ioel 2:28-32).
Din nou ne este indicată perioada imediat premergătoare revenirii lui Isus, iar evenimentul
descris este primirea spiritului lui Dumnezeu într-o măsură mare de către toți copii Săi,
printre aceștia numărându-se și „fiii și fiicele”.

Așadar, Cel care va determina întoarcerea de inimi descrisă în pasajul din Maleahi 4 este
Dumnezeu Însuși prin spiritul Său. Vor fi implicați și oameni în această intervenție divină, ca
în cazul „Ioan Botezătorul”? Cel mai probabil da, însă acest aspect este irelevant.
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„El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6).
Pasajul este foarte profund și ne dezvăluie cauza principală a eroziunii fără precedent din
societatea zilelor noastre: o familie putredă. Imaginea descrisă este aceea a unei familii în care
inimile membrilor ei sunt înstrăinate unele de altele, iar una dintre cele mai tragice înstrăinări
de inimi este aceea dintre părinți și copii, și copii și părinți. Datorită succesului pe care
„şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume” (Apocalipsa 12:9) l-a
avut în grădina Eden, istoria din familia lui Dumnezeu (vezi articolul „O problemă de
familie” publicat în revista „Divina Vindecare” numărul 73 din ianuarie 2016) s-a repetat în
modelul pe care El l-a creat pentru a răspunde acuzațiilor ce I-au fost aduse în cer: în familia
umană. Așa cum în familia cerească a lui Dumnezeu s-a produs o înstrăinare atunci când
unul dintre copiii Săi n-a mai avut încredere în Tatăl său, tot așa condiția păcatului, a
despărțirii de Dumnezeu, coroborată cu refuzul oamenilor de a răspunde chemării Divine
pentru vindecare, a determinat ca o înstrăinare de aceeași natură să sfâșie și familia umană.
Neîncrederea împreună cu căutarea împlinirii propriilor dorințe, chiar și în detrimentul unui
alt membru al familiei, constituie forma în care egoismul se manifestă în familii, acesta
căpătând forme din ce în ce mai grotești odată cu trecerea timpului și apropierea de
momentul sfârșitului.
„El va întoarce inima părinţilor spre copii şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, la venirea
Mea, să lovesc ţara cu blestem!” (Maleahi 4:6).
Versetul însă impune și întrebarea: care este motivul pentru care inimile copiilor au ajuns
înstrăinate de cele ale părinților lor? Atunci când avem de-a face cu părinți iresponsabili,
înțelegem care sunt motivele pentru care inimile acestora nu sunt atașate de cele ale copiilor
lor, însă în cazul copiilor lucrurile stau altfel. În mod natural, instinctiv, copiii se atașează de
părinții lor și mai ales de mamă. Dacă o femelă urangutan așteaptă 8 ani între două nașteri
pentru a avea grijă de puiul care este complet dependent de ea în primii 2 ani, pentru o
dezvoltare armonioasă din toate punctele de vedere și pentru a atinge maturitatea, puiul de
om are nevoie de mai mult decât dublu acestei perioade de timp. Copiii sunt legați de părinții
lor cu legături psiho-emoționale foarte strânse. De aici și întrebarea: ce i-a determinat pe copii
să se înstrăineze de părinții lor, să-și piardă încrederea în ei și să-și dorească despărțirea de
aceștia?
Datorită dependenței copilului de părinți într-o lume în general plină de pericole și de
necunoscute pentru el, copilul se așteaptă ca familia să-i ofere un mediu plin de pace, de
liniște și de căldură, un mediu în care să se simtă în siguranță. Cu toate că nu conștientizează
toate acestea, el le simte și le cere încă din primele luni de viață. Mulți ani copiii nu pot
conștientiza aceste nevoi primare pe care le au, motiv pentru care nu le pot exprima sau
pretinde într-un mod direct; însă o fac indirect fie prin reacții necontrolate, comportament
deplasat, chiar și prin desen. Atunci când părinții eșuează în a-i oferi copilului căminul de
care acesta are nevoie, inima acestuia se desprinde instinctiv de ei. În acest caz, părinții îi
dovedesc copilului că acesta nu se poate încrede în ei pentru satisfacerea nevoilor sale.
În secolul în care trăim, din ce în ce mai mulți părinți au impresia că dacă lipsesc suficient
de mult de acasă pentru a-și permite să achiziționeze copilului ultimele apariții în materii de
tehnologie, înseamnă că i-au satisfăcut nevoile. Acesta este însă un cerc vicios: părintele îl

privează pe copil de prezența sa personală de care acesta are atât de mare nevoie; în
consecință, copilul începe să se înstrăineze de părinte și caută resurse în altă parte; în urma
absenței sale, părintele îi facilitează copilului înstrăinarea de sine prin faptul că-i pune la
dispoziție mijloacele evadării din realitatea neplăcută lui, cel mai adesea în mediul virtual
atât de nociv și periculos pentru un copil singur.
Această condiție deteriorată a relației dintre copil și părinți indică de asemenea și către
relația precară dintre părinți, o realitate tot mai des întâlnită în zilele noastre. Atunci când
părinții au o relație furtunoasă sau nu au nicio relație, spiritul căminului este unul toxic: fie
înfierbântat de spiritele încinse, fie glaciar de sufletele moarte. În acest caz, instinctul de
supraviețuire al copilului îl îndeamnă ca în primă fază să se retragă în sine, și mai apoi să
fugă în afara căminului, departe, cât mai departe de acesta. Deseori, atunci când ajunge la
maturitate, copilul nici nu mai vrea să audă măcar glasurile părinților săi.
Vă rog să vă luați câteva momente pentru a vă întreba: este aceasta realitatea generală a
societății în care trăim, chiar și a celei formate din închinătorii la Dumnezeu care și-au asumat
sfântul nume de „Creștin”? Considerați vă rog următoarele întrebări:
Când v-ați spus ultima dată, uitându-vă la o familie: „Mi-ar place ca și familia mea să fie
așa!”?
Când ați auzit ultima dată pe cineva spunând: „Dacă ar trebui să aleg din nou, tot pe el/ea
(l-)aș alege(-o)!”?
Când ați auzit ultima dată o soție declarând: „Sunt îndrăgostită de soțul meu!”?
Când ați auzit ultima dată un soț spunând: „Soția mea este adorabilă!”?
Este cineva împotriva afirmației că una dintre problemele cele mai acute ale societății
moderne și ale Creștinismului o constituie criza familiei?
Iată provocarea: dacă Creștinismul tău nu funcționează în familia ta, în realitate nu
funcționează în nicio altă arie a vieții tale: ești falit din punct de vedere spiritual! Indiferent
cât de apreciat ești în afara căminului pentru realizările din orice domeniu al vieții, chiar și
cel misionar în cazul fericit în care ești implicat în această lucrare, dacă relația dintre tine și
partenerul tău este descrisă prin cuvântul „înstrăinare” iar copiii se bucură să plece de acasă
cât mai des și cât mai mult timp, ai nevoie să reconsideri prioritățile și sensul vieții tale.
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După identificarea problemei, determinarea cauzei acesteia este următorul pas necesar în
vederea rezolvării. Pentru că omul și mediul în care trăiește au fost create și funcționează
potrivit acelorași legi universale care au stat la baza întregii creații a lui Dumnezeu, și
înstrăinarea din familia umană a urmat același model al înstrăinării din familia mai mare, cea
cerească: dragostea; dar dragostea de sine.
Priviți cum s-a strecurat această înstrăinare în familia umană:
„Şi nu Adam a fost amăgit, ci femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii.” (1
Timotei 2:14).
Să-l urmărim pe Adam: spre deosebire de soția lui, acesta nu a fost amăgit. Eva a crezut că
noua cale deschisă de fructul cunoștinței binelui și răului o va conduce pe culmi înalte; dacă
ar mai fi avut vreo urmă de îndoială, nu și-ar fi riscat viața. Adam însă, „care era lângă
ea” (Geneza 3:6), „nu ... a fost amăgit” (1 Timotei 2:14), ci a ales în mod conștient să urmeze
soției lui. Motivul? Considerând faptul că la acel moment păcatul nu exista în el, motivul nu
poate să fie decât unul singur: dragostea pentru soția lui alături de neîncrederea că
Dumnezeu putea rezolva această situație. Iată-l așadar pe bărbat pregătit să moară alături de
soția lui, legătura dintre ei fiind atât de puternică încât el a decis că nimic nu-i poate despărți.
Însă mai apoi îl descoperim pe același bărbat făcând un lucru greu de imaginat:
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„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.” (Geneza 3:12)
O schimbare dramatică a avut loc în el: de la cel care și-a sacrificat veșnicia pentru a
împărtăși aceeași soartă cu a soției lui, până la cel care o arată cu degetul pentru a se
disculpa, este o diferența dintre viață și moarte. Despărțirea de Dumnezeu îi modificase însă
natura care, din altruistă, devenise egoistă, căutând instinctiv supraviețuirea personală chiar
și în detrimentul partenerului. Despărțirea de Dumnezeu, sau „păcatul”, a determinat
apariția dragostei de sine care a condus la înstrăinarea dintre cei doi.
De atunci, fiecare Adam are un țap ispășitor: femeia de lângă el. Iar femeia găsește mereu
câte un șarpe pe care să dea vina. Ceea ce nu constituie în sine problema principală, ci mai
degrabă cauza acesteia: negarea propriei responsabilități. Și atunci se dezlănțuie dezastrul.
Delegarea și negarea propriei responsabilități din dorința de a avea o viață mai ușoară,
declanșează pe bună dreptate lipsa de încredere și înstrăinarea. Este un fenomen firesc care,
odată cu trecerea timpului, generează fie conflicte majore care deseori escaladează, fie
moartea subită și fără zgomot a relației, rezultatul fiind însă același: înstrăinarea copiilor de
părinți și a părinților de copii.
Soluția salvatoare
Unul dintre pasajele profetice care descriu refacerea deplină a legăturii de familie dintre
oameni și Dumnezeu, este acesta:
„Căci a venit nunta Mielului; soţia Lui s-a pregătit şi i s-a dat să se îmbrace cu in subţire,
strălucitor şi curat.” (Apocalipsa 19:7, 8).
Pasajul ne interesează în mod deosebit în contextul acestui studiu nu numai datorită
faptului că prezintă un aspect al timpului sfârșitului care ne este atât de aproape, dar și
pentru că așează finalul întregii controverse tot în contextul familiei, încheind astfel istoria
înstrăinării din sânul familiei lui Dumnezeu cu refacerea acesteia.
De la bun început însă, versetul ridică o problemă: cum se poate căsători cineva cu soția
lui? În mod normal, cuvântul folosit ar fi trebuit să fie „mireasa”, sau „logodnica”, sau
„iubita” care urma ca, în urma nunții, să devină soție. O trecere în revistă a istoriei legăturii
dintre omenire și Dumnezeu ne va oferi cheia înțelegerii acestei dileme și a întregului pasaj:
Scriptura ne spune că legătura pe care o avea Fiul lui Dumnezeu cu familia umană era una
de căsătorie:
„,De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mamă-sa şi se va lipi de nevastă-sa, şi cei doi vor fi un
singur trup.’ Taina aceasta este mare (vorbesc despre Hristos şi despre Biserică).” (Efeseni 5:31,
32).
Complexitatea acestei relații, natura și profunzimea ei nu pot fi comparate decât cu acelea
care există între un soț și o soție. La momentul creației omenirii, legătura dintre Fiul lui
Dumnezeu și umanitate era de o desăvârșită unitate nu numai în țeluri și scopuri, dar chiar și
în natură, omul fiind una cu Dumnezeu în spirit.
Familia umană, soția din acest tablou, este însă avertizată că există un pericol pentru
familie, și anume pericolul despărțirii:
„Despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ,Să nu mâncaţi din el şi nici să nu vă
atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” (Geneza 3:2).
Aici nu era vorba despre o greșeală pe care soția o putea face și care putea fi remediată cu
ușurință de dragostea soțului ei. Ideea de moarte atașată acestui avertisment ne conduce la
conceptul de divorț, de despărțire permanentă. Și chiar lucrul acesta s-a întâmplat:
„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să
deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat ...” (Geneza 3:6).
„Femeia” din acest pasaj indică nu numai către Eva, dar și către soția din imaginea
prezentată de pasajul din Apocalipsa citat mai sus. Omenirea, soția din această imagine, alege
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iremediabil divorțul. Și pentru că relația dintre cei doi era una bazată pe dragoste, soțul nu a
intervenit prin nicio presiune de niciun fel, ci i-a asigurat soției Lui libertatea absolută.
Datorită acestei decizii, soțul a rămas văduv, căci acest divorț nu a reprezentat numai
despărțirea dintre două persoane, ci deconectarea omului de la singura sursă de viață; omul
urma să moară potrivit avertismentului „în ziua în care vei mânca din el, vei muri
negreşit.” (Geneza 2:17). În acest context, soțul avea libertatea absolută și toate motivele de ași lăsa soția să urmeze irevocabil căii pe care o alesese. Decizia Lui a fost însă alta:
„Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: ... ,Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi
călcâiul.’” (Geneza 3:14, 15).
Soțul a refuzat inevitabilul, apelând la singura soluție rămasă: renunțarea la Sine pentru aȘi recâștiga soția pierdută în mrejele înșelăciunii:
„Şi Cuvântul S-a făcut trup ...” (Ioan 1:14).
Dintre toate comentariile și explicațiile acestei frânturi de verset, cea pe care am găsit-o
exhaustivă este a apostolului Pavel:
„El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă
cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de
cruce.” (Filipeni 2:6-8).
Fiul lui Dumnezeu a renunțat pentru totdeauna la propria Lui identitate, la întreaga viață
pe care a avut-o până în acel moment, la bucuria privilegiilor pe care le deținea, la tot ceea ce
realizase, la identitatea care era suma tuturor experiențelor pe care le avusese până atunci; a
lăsat ca tot ceea ce era El să dispară pentru totdeauna atunci când a fost născut ca bebeluș în
staulul din sătucul Betleem. El a abandonat pentru totdeauna plăcerile, bucuriile, obiceiurile
Sale, tot ceea ce compunea viața Lui curată și fericită nu numai pentru a veni aici, ci pentru a
se face trup, pentru a deveni Unul dintre noi, pentru a deveni noi pentru totdeauna.
Renunțarea la Sine și identificarea cu fosta soție, coborârea în groapa ei și preluarea locului ei,
asumarea responsabilității unei poziții pe care El n-a ales-o de dragul iubitei care L-a trădat,
ACEASTA, da! ACEASTA va recuceri inima soției pentru vindecarea înstrăinării din familie.
Când soția se va trezi din iluzia fericirii la pieptul unui străin și când va întrezări Dragostea
care L-a condus pe fostul ei Soț la acest sacrificiu de sine, atunci „îşi vor întoarce privirile spre
Mine, pe care L-au străpuns” și „Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu şi-L vor plânge
amarnic, cum plânge cineva pe un întâi
născut.” (Zaharia 12:10). Abia atunci se va pregăti
pentru a îmbrăca „in subţire, strălucitor şi
curat” (Apocalipsa 19:7, 8). Abia atunci soția
pierdută se va arunca din nou în brațele Soțului
abandonat, rana înstrăinării din familie va fi
vindecată și toți copiii vor fi în siguranță pentru
veșnicie.
„Cine citește să înțeleagă!” (Matei 24:15).
Ian și Larissa Murphy
Ian și Larissa sunt doi tineri Creștini care s-au
cunoscut în anul 2005 în facultate. Au avut o
relație de prietenie timp de 10 luni, în centrul
acesteia fiind Domnul Hristos, cu intenția de a se
căsători foarte curând. Cu puțin timp înainte de
nuntă, Ian se îndrepta spre locul de muncă cu
mașina. În acea dimineață a avut un grav
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accident de circulație în urma căruia creierul i-a fost foarte afectat. Inițial medicii au spus că
nu are nicio șansă de recuperare, însă în chiar următoarea dimineață creierul lui a început să
răspundă testelor. Fiind conștientă de intențiile serioase în privința căsătoriei pe care Ian le
avusese înainte de accident, Larissa nu a renunțat la acest gând și L-a rugat pe Dumnezeu ca,
dacă este în planul Lui ca ei să se căsătorească, să-i țină vie dragostea pentru el. După mai
multe luni petrecute în comă, Ian s-a trezit, însă principala problemă era că el nu putea
comunica în niciun fel ceea ce o făcea pe Larissa să nu-și poată imagina o relație de căsătorie.
Însă pe parcursul anilor, Ian a început să vorbească cu greu, dar o făcea. În ciuda faptului că
Ian rămăsese prizonier într-un trup și un creier mutilate, la patru ani după tragicul accident
de circulație, Ian și Larissa au decis să se căsătorească.
Iată ce a scris Larissa în jurnalul ei cu câteva ore înainte de ceremonia de căsătorie:
„Stăteam la masa lungă de 2,5 m aflată lângă suportul pentru video-proiector din
biserica unde am crescut, când mi-am dat seama că și creierul meu a trecut printr-un
accident. Mi-am dat seama că măritându-mă în următoarele 8 ore, presupunea posibilitatea
de a înțelege durerea altcuiva într-o manieră neașteptată. Stând acolo, lângă domnișoarele
mele de onoare la masa pe care mama o pregătise pentru acea ocazie, am realizat faptul
că eu însămi urma să devin handicapată. Mă apropiam de două cuvinte care însemnau
sfârșitul propriei mele vieți într-un trup sănătos, și preluarea trupului lui Ian. Dar era
corect să mă scufund în el și în viața lui, stând acolo și mâncând prăjiturele și căpșuni,
pentru că asta însemna că experimentam ceva ce Dumnezeu îmi rezervase pentru acea zi,
pentru acea clipă. În ultimii patru ani îmi plânsesem de milă mie însumi și propriei mele
pierderi mult mai mult decât plânsesem pentru pierderea lui Ian. Acest sentiment urma să
se schimbe; trebuia să se schimbe pentru că pășeam în această experiență împreună, și de
la ora 17 în acea seară până când unul dintre noi urma să ajungă în cer, fiecare pas pe
care urma să-l facem și fiecare pierdere pe care urma s-o suferim, urmau să fie trăite
împreună. Începând cu ora 17 în acea seară, eu urma să fiu handicapată.”
„Cine citește să înțeleagă!” (Matei 24:15).
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Necredința credincioșilor
Ardeiaș Vlad, februarie 2016

Una dintre cele mai uimitoare conversații înregistrate de Scriptură este dialogul dintre
„Îngerul Domnului”, magestica Ființă care i-a condus pe evrei prin pustiu timp de 40 de ani, și
Ghedeon, unul dintre miile de anonimi din poporul Israel. Inițiativa acestui dialog I-a
aparținut lui Dumnezeu care L-a trimis pe „Îngerul Domnului” cu destinația precisă: „stejarul
din Ofra”, lângă tarlaua celei mai sărace familii din Manase.
Contextul era următorul: copilul Israel fusese din nou neascultător iar Dumnezeu,
asemenea oricărui părinte conștiincios, a folosit nuiaua, căci, nu-i așa: „Cine cruţă nuiaua
urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte îl pedepseşte îndată.” (Proverbe 13:24)? De această dată,
nuiaua purta numele „Madian”. Acest popor păgân câștigase autoritate asupra evreilor,
autoritate pe care o foloseau din plin: „Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile
munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.” (Judecători 6:2). Madianiții îi jefuiau mereu atunci când
venea vremea strângerii recoltelor în asemenea măsură încât „nu lăsau în Israel nici merinde,
nici oi, nici boi, nici măgari.” (Judecători 6:4). Când copilul a înțeles că destinația „o ţară
depărtată” (Luca 15:13), departe de fața Tatălui, nu aduce decât nenorociri și în final moarte,
„copiii lui Israel au strigat către Domnul” (Judecători 6:7). Acesta era contextul în care „Îngerul
Domnului” a venit pentru a-l alege pe cel prin care urma să vină eliberarea.
Discuția dintre cei doi, „Îngerul Domnului” și Ghedeon, s-a consumat în jurul identității
celui din urmă: „Îngerul Domnului” susținea că Ghedeon este un viteaz (Judecători 6:12) plin
de putere (Judecători 6:14), pe când acesta afirma „că familia mea este cea mai săracă din Manase
şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” (Judecători 6:15). Întreaga discuție este plină de
învățăminte, însă ceea ce ne interesează acum este întrebarea:
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Cine a avut dreptate?
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Afirmația Îngerului i s-a părut atât de fantastică lui Ghedeon, încât acesta i-a cerut
Îngerului „un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti.” (Judecători 6:17). Părea mai plauzibil
pentru el că adormise în timp ce bătea grâul în teasc și că visează, decât că aceste cuvinte i se
adresează lui. Dilema generată de această discuție în contradictoriu este însă reală și foarte
importantă căci, așa după cum ne arată istoria ulterioară, ea a făcut diferența dintre robie și
libertate.
Considerând faptele ulterioare ale lui Ghedeon, am putea spune că Îngerul a avut dreptate.
După 48 de ore, Ghedeon a dărâmat altarul lui Baal și a distrus stâlpul închinat Astarteei,
pentru ca mai apoi, însoțit de numai trei sute de oameni înarmați cu trâmbițe și ulcioare, a
pornit să lupte împotriva alianței formate din Madian, Amalec și toți fiii răsăritului
(Judecători 7:12). Și a biruit!
Dacă facem însă abstracție de această istorie și considerăm fiecare pas al acestei experiențe
a lui Ghedeon la timpul prezent, optica se schimbă. În momentul în care Ghedeon lucra la
câmp, Israel era asuprit, nimeni nu se putea împotrivi madianiților, iar celor mai viteji dintre
evrei le era pe bună dreptate frică să se revolte, fiind total depășiți de numărul asupritorilor și
de tehnica lor de război. Acesta era contextul în care identitatea lui Ghedeon era „familia mea
este cea mai săracă din Manase şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.” (Judecători 6:15).
Desigur că Ghedeon nu a mințit atunci când s-a descris astfel, descriere care indica către
faptul că el cu adevărat nu are niciun motiv pentru a crede că este un viteaz puternic. Acest
lucru era pur și simplu neadevărat. Așadar, și Ghedeon avea dreptate.
În acea zi, sub stejarul din Ofra, s-au ciocnit două realități: cea pe care Ghedeon o cunoștea
prin propriile-i simțuri, și cea descrisă de Înger. Atunci când cineva întreabă „Cine a avut
dreptate?”, ceea ce dorește să știe este care dintre opiniile exprimate descrie realitatea. Ce se
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întâmplă însă atunci când două opinii contradictorii se dovedesc a fi adevărate în același
timp? Cum poate fi posibil așa ceva?
Răspunsul stă în puterea creatoare a lui Dumnezeu. Descrierea lui Ghedeon era exactă, însă
Îngerul a venit cu propunerea de a schimba acea realitate prin ceea ce Dumnezeu dorea să-i
ofere lui Ghedeon și poporului lui. Chiar dacă considerăm ipotetic că Ghedeon ar fi luat
inițiativa de a se răscula împotriva madianiților, este evident că, fără puterea dată de
Dumnezeu prin trimiterea Sa personală, acesta ar fi eșuat lamentabil. Așadar, cel care a decis
răspunsul la întrebarea „Cine a avut dreptate?” a fost Ghedeon. Alegerea pe care a făcut-o
între realitatea în care trăise până atunci și cea făurită de Dumnezeu prin cuvântul Său, a
decis direcția în care urmau să se îndrepte lucrurile în viitor. Ceea ce a ales Ghedeon să
creadă a fi realitate, chiar a devenit ulterior realitate.
Realitatea a fost alegerea lui Ghedeon.

10

Realitatea ta
Dragă cititorule, cine ești tu? Care este identitatea ta?
Consideră te rog această întrebare pentru câteva momente. Întrebarea nu este „Cine ar
trebui să fi?”, nici „Cine ți-ar plăcea să fi?” și nici „Ce spune Dumnezeu că trebuie să devii?”.
Atunci când te gândești la propria-ți identitate, ce lucruri îți vin în minte? Din ce detalii este
compusă imaginea generată în mintea ta de această întrebare?
Probabil că situația optimă pentru a-ți dezvălui adevărul despre ceea ce crezi cu adevărat
despre tine însuți, este aceea în care mergi la Dumnezeu pentru a-L ruga ceva. Cu cât
împlinirea cererii pare mai imposibilă, cu atât descoperirea va fi mai exactă.
Atunci când la începutul unei rugăciuni, a unei cereri adresate lui Dumnezeu, spui
„Doamne, ȘTIU că sunt nevrednic ...”; sau „Doamne, ȘTIU că sunt un păcătos ...”; sau
„Doamne, ȘTIU că sunt necredincios ...”, ai primit răspunsul la întrebarea „Cine ești tu?”. Și
probabil că veți întreba: „Dar nu este adevărat că suntem nevrednici, păcătoși și
necredincioși?”. Ei bine, depinde pe cine lăsați să răspundă: propriile simțuri, sau cuvântul
lui Dumnezeu.
Potrivit memoriei noastre, am făcut multe greșeli și păcate, deseori am acționat potrivit
propriilor temeri și instincte, uneori în directă opoziție față de călăuzirea clară a lui
Dumnezeu, iar toate aceste detalii, toate aceste situații pe care le putem nominaliza,
alcătuiesc un portret pe care-l numim „realitatea despre mine” sau „propria mea identitate”.
Și suntem îndreptățiți să concluzionăm astfel de vreme ce toate acestea nu sunt altceva decât
fapte, nu vise.
Se întâmplă uneori ca un Glas să te abordeze de „sub stejarul din Ofra” (Judecători 6:11). Se
întâmplă uneori să auzi în străfundul ființei tale Glasul inconfundabil al Tatălui tău, Șoapta
tandră și delicată pe care deseori ai numit-o „speranțele mele deșarte” sau „năzuințe
idealiste”. De această dată nu citi versetele din Biblie, ci mai degrabă ascultă Glasul care ți se
adresează personal prin cuvintele de mai jos. Fă abstracție de trimiteri; au fost puse acolo cu
titlu informativ. Uită că ai citit poate de sute de ori versetele, nu te mai gândi la care apostol
le-a scris și nici în ce epistolă apar ele. Lasă toate aceste detalii deoparte și mai degrabă
observă timpul verbelor și portretul pe care Glasul îl creionează cu un Preț atât de mare:
„Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii
acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei
eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii
pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.” (Efeseni 2:1-3) „Şi
aşa eraţi unii din voi! Dar aţi fost spălaţi, aţi fost sfinţiţi, aţi fost socotiţi neprihăniţi în Numele
Domnului Isus Hristos şi prin Duhul Dumnezeului nostru.” (1 Corinteni 6:11). „... Dumnezeu, care
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este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile
noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi). El ne-a înviat împreună şi
ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus ...” (Efeseni 2:4-6) „Pe voi, care eraţi
morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la
viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile.” (Coloseni 2:13). „Aşadar, voi nu mai
sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui
Dumnezeu ...” (Efeseni 2:19). „Căci noi suntem lucrarea Lui ...” (Efeseni 2:10). „... v-aţi dezbrăcat
de omul cel vechi cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă,
după chipul Celui ce l-a făcut.” (Coloseni 3:10). „Căci printr-o singură jertfă El a făcut desăvârşiţi
pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinţiţi.” (Evrei 10:14). „Şi, pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a
trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă: ,Ava’, adică: ,Tată!’ Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi,
dacă eşti fiu, eşti şi moştenitor, prin Dumnezeu.” (Galateni 4:6). „Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai
înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi!” (Isaia 43:18). „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o
făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17). „Căci pe
aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului
Său ... Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi
socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit.
Deci ce vom zice noi în faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi
împotriva noastră?” (Romani 8:29-31).
Potrivit Glasului, iată care este realitatea:
„Cine sunt eu?” Tu ești un om nou, fiul lui Dumnezeu, o creație nouă, iertat pe deplin,
curățat și sfințit de Dumnezeu Însuși, hotărât mai dinainte să fiu asemenea Singurului Său
Fiu născut, chemat, socotit neprihănit, proslăvit și făcut desăvârșit. (Romani 8:15; 1 Corinteni
6:11; Evrei 10:14; Galateni 4:6)
„Nu sunt eu un om firesc, un copil al mâniei care trăiește după poftele firii pământești, care
făptuiește voile firii pământești și ale propriilor mele gânduri?” Nu! Toate acestea sunt la
timpul trecut. (Romani 8:9; Efeseni 2:1-4; Coloseni 2:13; Coloseni 3:7, 10; 2 Corinteni 5:17; Tit
3:3; Efeseni 5:8).
„Ce s-a întâmplat cu păcatele și greșelile mele?” Ele au fost toate iertate, șterse, uitate,
aruncate, fiind în prezent inexistente. (1 Corinteni 6:11; Col. 1:14; 2:13; Efeseni 1:7; Romani
3:24).
„Ce s-a întâmplat cu vechea mea identitate, cu cel pe care-l cunosc atât de bine?” Omul
acela (vechi) a murit și nu mai există nicăieri. (Romani 7:4; 6:2-7, 11; Galateni 2:19, 20; 5:24;
6:14; Coloseni 2:12; 3:3, 5).
„În ce măsură s-a întâmplat aceasta?” Într-o asemenea măsură încât tu, cel prezent, chiar
cel care citește aceste rânduri în chiar această clipă, ai cetățenie Cerească, domiciliul tău fiind
Cerul. Tu ești moștenitorul lui Dumnezeu, posesorul a tot ceea ce are Dumnezeu, acestea
fiindu-ți deja oferite pentru totdeauna și fără posibilitate de modificare în Hristos. (Efeseni
1:3; 2:6, 19; 2 Corinteni 5:17; Romani 8:29-30).
Deci, ce vei zice tu în fața tuturor acestor lucruri? Cum vei răspunde la întrebarea „Cine
sunt eu?” în fiecare dimineață, cu fiecare ocazie în care vei merge înaintea lui Dumnezeu, de
fiecare dată când vei fi ispitit, la fiecare batjocură, la fiecare provocare? Cum vei răspunde
când vei fi lovit, când vei nedreptățit? Ca un fiu al lui Dumnezeu, sau ca un rob al păcatului?
Vei fi din nou înfrânt de propriile-ți amintiri, de conștiența păcatului, sau vei fi înălțat de
cuvântul creator al lui Dumnezeu, de conștiența neprihănirii lui Hristos care este ACUM
identitatea ta?
„Nu vă mai gândiţi la ce a fost mai înainte şi nu vă mai uitaţi la cele vechi” (Isaia 43:18) căci
„Domnul este cu tine, viteazule!” (Judecători 6:12).
Nu uita: identitatea ta este numai alegerea ta!

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!
Ardeiaș Vlad, ianuarie 2016
„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
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Ianuarie 2016: Evenimentele profetice
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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:
Marți, 5. Pakistan. Asia Bibi, o
mamă Creștină pakistaneză
condamnată la moarte pentru
blasfemie, le-a spus rudelor care
au vizitat-o că i-a iertat pe
persecutorii musulmani.
Miercuri, 6. Irak. Membrii ISIS
continuă să tortureze și să
omoare Creștinii pe care-i prind,
uneori prin a-i închide în
coșciuge pe care mai apoi le incendiază.
Miercuri, 6. Bangladesh. Khaza Somiruddin, un pastor Creștin în vârstă de 75 de ani, a fost
asasinat. Gruparea ISIS și-a asumat responsabilitatea pentru această crimă.
Miercuri, 13. SUA. Organizația „Open Doors” care monitorizează persecuția Creștinilor din
toată lumea, a declarat că anul 2015 a fost cel mai rău de la înființarea organizației, peste 7000 de
creștini fiind martirizați.
Vineri, 15. În ciuda ascendenței grupării ISIS, Coreea de Nord rămâne pentru al 14 an consecutiv
numărul 1 pe lista țărilor în care Creștinii sunt persecutați. Anul trecut aproximativ 70.000 de
Creștini au fost arestați.
Luni, 18. Pakistan. Poliția l-a torturat până la moarte pe Liaqat Masih, un devotat Creștin.
Marți, 19. Irak. Turcia a bombardat satul Sharanish, căminul multor familii de Creștini, sub
pretextul luptei împotriva kurzilor, numărul victimelor fiind necunoscut. Patriarhul Louis Sako a
declarat că atacul a fost total nejustificat.
Joi, 17. Mali. Trei Creștini au fost împușcați în fața unui post de radio Creștin.
Marți, 26. Pakistan. Trei fete Creștine au fost atacate de un grup de musulmani pentru refuzul de
a răspunde avansurilor sexuale care le-au fost adresat. Una dintre ele a murit iar celelalte două au
fost grav rănite.
Miercuri, 27. Nigeria. Doi pastori Creștini au fost răpiți.
Vineri, 29. China. Pastorul Gu Yuese care păstorește una dintre cele mai mari biserici din China,
a fost arestat pentru că a protestat împotriva desacralizării unei biserici de către angajați ai
guvernului.

Divina Vindecare ! Nr. 74 februarie 2016

Profeție: apostazia Creștinismului.
„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:
Luni, 4. SUA. Corul bărbătesc de homosexuali a concertat în Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea din Palm Springs.
Luni, 4. SUA. Doamna pastor metodist Cynthia Meyer a declarat în fața bisericii pe care o
păstorește de 25 de ani că este lesbiană, fără ca vreo măsură să fie luată împotriva ei.
Marți, 5. SUA. Publicația catolică „Reporterul Național Catolic” a desemnat un cuplu de
homosexuali ca persoana anului 2015.
Miercuri, 6. Germania. Un preot din Braşov şi unul din Lepizig, primul cuplu de homosexuali
care primeşte parohie într-o biserică protestantă din nordul țării.
Sâmbătă, 9. Hollywood, SUA. Rhonda Dinwiddie a devenit primul transsexual prezbiter într-o
Biserică Adventistă de Ziua a Șaptea.
Luni, 11. Vatican. Papa Francisc a declarat despre persoanele LGBT: „Dumnezeu iubește toate
creaturile Sale. ... Cine sunt eu să judec?”.
Luni, 11. SUA. Biserica catolică Sf. Matei din Baltimore primește persoanele LGBT ca membrii cu
drepturi depline.
Marți, 12. SUA. Preotul catolic al bisericii Sf. Matei din Baltimore a oficiat botezul unei fetițe
adoptate de un cuplu de homosexuali din parohia lui.
Joi, 21. Germania. Biserica Evanghelică, cea de-a doua ca mărime din Germania, a votat pentru
oficierea căsătoriilor dintre homosexuali.
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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:
Luni, 4. SUA. În Atlanta se deschide prima școală dedicată persoanelor LGBT.
Luni, 4. SUA. Jackie Biskupski a depus jurământul alături de logodnica ei, pentru a ocupa
funcția de primar al orașului Salt Lake City.
Miercuri, 6. China. Primul cuplu de homosexuali a primit permisiunea de a se căsători legal în
provincia Hunan.
Vineri, 15. Canada. Universitatea Victoria a înființat prima clasă de studii despre transsexualitate
din lume.
Miercuri, 20. Vietnam. Legea care interzicea căsătoria persoanelor de același sex a fost abolită.
Miercuri, 20. Liban. Un judecător a decis ca transsexualii să-și poată schimba sexul în
documente.
Sâmbătă, 23. Venezuela. Tamara Adrian este primul transsexual legislator ales de adunarea
națională.
Miercuri, 27. Mexic. Curtea supremă din statul Jalisco a legalizat căsătoria între persoane de
același sex.
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 ianuarie 2016 au avut loc 49 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Luni, 4. Brazilia. Un număr incalculabil de pești morți în Marica.
Miercuri, 6. Vietnam. Peste 100 de tone de pește mort în râul Dong Nai.
Vineri, 8. Nigeria. Peste 330.000 de păsări domestice moarte datorită gripei aviare.

Miercuri, 13. India. Mai mult de 100 de balene au eșuat pe țărm.
Miercuri, 13. Zimbabwe. Mai mult de 7000 de vite au murit datorită secetei.
Joi, 14. Olanda. 5 balene au eșuat pe țărm.
Vineri, 15. Chile. Mii de calmari au fost găsiți morți pe plajă.
Joi, 21. India. Peste 300 de broaște țestoase au fost găsite moarte pe o plajă.
Luni, 25. Kenia. O boală misterioasă a cauzat decesul a 500 de cămile.
Vineri, 29. SUA. Oamenii de știință estimează că numărul păsărilor moarte în Golful din Alaska
este cel mai mare din istorie.
Vineri, 29. Nigeria. Gripa aviară s-a răspândit în 18 state, afectând 2,5 milioane de găini.
Duminică, 31. SUA. O cantitate de pește „cum nu s-a mai văzut până acum” a murit în Snake
River din statul Washington.
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: Sâmbătă, 2. Irlanda. Inundații masive.
Luni, 4. India. Cutremurul de 6,7 grade pe scara Richter a făcut mai multe vistime.
Miercuri, 6. Australia. Țara se zbate într-unul dintre cei mai fierbinți ani din istoria sa,
provocând incendii devastatoare.
Sâmbătă, 9. Scoția. Peste 100 de familii au fost evacuate după ce râurile Don și Ythan au atins
nivele record.
Duminică, 14. Australia. Furtuni severe au lovit Sydney.
Duminică, 21. China. Un cutremur de 6,4 grade pe scara Richter lovește provincia Qinhghai.
Duminică, 21. China este lovită de cele mai scăzute temperaturi din ultimele decenii.
Miercuri, 24. Alaska a fost lovită de un cutremur de 7,1 grade pe scara Richter.
Joi, 25. Un cutremur de 6,3 grade pe scara Richter a lovit Spania și Maroc.
Sâmbătă, 27. SUA. O puternică tornadă lovește statul Florida.
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„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).
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Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul
timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre
materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte
gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

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

Restoration Ministry
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Tiraj 640 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.

