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În numărul 72 din decembrie 2015 al prezentei publicații am concluzionat faptul că în
capitolele 4 și 5 din cartea Apocalipsei este descris debutul judecății înainte de revenirea lui
Isus pe pământ. Această judecată sau examinare este prima dată descrisă în capitolul 7 din
cartea lui Daniel, dar este detaliată în Apocalipsa. Acest eveniment este de o asemenea
importanță, încât tot cerul este adunat pentru a lua parte la această cercetare care este
reprezentată prin deschiderea cărții care are șapte sigilii.
Pe măsură ce continuăm să citim capitolele 6 și 7, descoperim faptul că aceste sigilii sunt
rupte unul câte unul și că deschiderea fiecărui sigiliu în parte este urmată de evenimente care
sunt descrise într-un mod foarte grafic de Ioan. În acest articol vom cerceta aceste evenimente
descrise ca având loc la ruperea sigiliilor.
Două împărății rivale
Așa cum am amintit în articolul
anterior, această judecată constă de
fapt în examinarea a două filozofii
rivale, a două guvernări opuse, a
două împărății. Una este împărăția lui
Satan, fondată pe filozofia sa și
sistemul său de guvernare, iar cealaltă
este împărăția lui Hristos, fondată pe
principiile Sale și pe sistemul Său de
guvernare. Împărăția lui Hristos a fost
așezată în urmă cu două mii de ani,
chiar pe timpul când cea mai
dominantă împărăție a lui Satan a fost
stabilită ca cea mai puternică forță de
pe pământ. Împărăția lui Hristos era
Biserica Creștină, iar împărăția lui
Satan era Roma.
Timp de două mii de ani aceste două împărății au existat în paralel, fiecare operând pe
principii foarte diferite. Roma este apogeul a tot ceea ce reprezintă Satan și capodopera
tuturor eforturilor sale de-a lungul veacurilor. Biserica Creștină reprezintă manifestarea finală
a ceea ce Dumnezeu poate să facă prin Hristos.
Aceste două împărății sunt cercetate în cadrul
acestei judecăți și, în consecință, deschiderea
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oameni au fost produși prin metoda Lui, de principiul exprimat prin cuvintele „Hristos în
voi”?
Biserica cercetată
Primele cinci sigilii examinează istoria Bisericii din trecut. Pe măsură ce este deschis fiecare
sigiliu, adunarea cerească observă istoria Bisericii din diferite ere. Fiecare stadiu este
reprezentat în viziunea lui Ioan printr-un simbol diferit, dar aceste șapte sigilii acoperă
întreaga istorie a Bisericii Creștine din vremea apostolilor și până la încheierea timpului de
probă.
„Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat şi am auzit pe una din cele patru
făpturi vii zicând cu un glas ca de tunet: ,Vino şi vezi!’ M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel
ce stătea pe el avea un arc; i s-a dat o cunună şi a pornit biruitor şi ca să biruie.” (Apocalipsa 6:1, 2).
La deschiderea primului sigiliu, Ioan vede un cal alb care este călărit de o persoană ce
merge spre biruință. Adunarea cerească este chemată să observe. Acest cal alb reprezintă
primul stadiu al Bisericii Creștine care este deseori numit „era apostolică”. Aceasta a fost o
Biserică care a înaintat cu un zel puternic și cu dedicare, cucerind totul pentru crucea lui
Hristos. Acest stadiu al Bisericii acoperă perioada dintre anii 31 și 100.
Acest cal a fost urmat de altul roșu călărit de o persoană care avea o sabie mare și căreia i-a
fost dată puterea de a lua pacea de pe pământ. Aici este reprezentat următorul stadiu al
istoriei Bisericii cuprinsă între anii 100 și 300. Mai întâi de toate, schimbarea culorii din alb în
roșu sugerează o schimbare care s-a petrecut în caracterul Bisericii. Albul reprezintă
puritatea, în timp ce roșu deseori reprezintă păcatul. Epoca ce a urmat celei a apostolilor a
fost marcată de un declin în puritatea Bisericii. Nu numai că standardul purității a coborât,
dar și puritatea adevărului a început să fie tulburată de introducerea teoriilor false. Atât
Pavel cât și Ioan au avertizat împotriva acestui pericol iminent, Pavel afirmând că după
plecarea lui, „lupi fioroși” se vor strecura. Ioan a vorbit despre „spiritul lui antihrist” care
începuse deja să strice adevărul când el încă era în viață.
Culoarea roșu mai poate fi aplicată marilor persecuții pe care Biserica Creștină le-a îndurat
în acea perioadă de timp. Următorii 200 de ani, împărații romani au declarat război
Creștinismului și multe mii și-au pierdut viața fiind uciși cu sabia sau aruncați la animalele
sălbatice.
Acest cal roșu a fost urmat de un altul negru. Aceasta reprezintă perioada cuprinsă între
anii 300 și 538. Anul 538 este în mod deosebit important deoarece a fost anul în care
Papalitatea a fost stabilită în Biserica Creștină.
„Şi, în mijlocul celor patru făpturi vii, am auzit un glas care zicea: ,O măsură de grâu pentru un
leu! Trei măsuri de orz pentru un leu! Dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul!’” (Apocalipsa 6:6).
Culoarea negru reprezintă o și mai mare deteriorare a caracterului și purității Bisericii.
Aceasta a fost perioada de timp în care Biserica a început să fie acceptată și a câștigat
popularitate lumească. Pericolele și persecuțiile pe care Biserica le-a îndurat sub împărații
romani au fost teribile, însă acesta era un pericol și mai mare. Atitudinea predominantă în
această perioadă de timp este reprezentată prin declarația că o măsură de grâu era vândută
pentru un leu și trei măsuri de orz pentru un leu.
Grâul și orzul reprezintă elementele de bază din care este făcută pâinea, iar pâinea
reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta a fost o perioadă de timp în care Biserica a fost
dispusă să vândă adevărul pentru a câștiga influență și popularitate în lume. Însă afirmația
„dar să nu vatămi untdelemnul şi vinul” ne arată faptul că în ciuda acestui declin general,
lucrarea spiritului sfânt a continuat printre adevărații credincioși și în această perioadă de
timp a început o despărțire între trupul Bisericii organizate și Creștinii credincioși care au
înțeles că nu mai puteau păstra o legătură cu trupul organizat datorită compromisurilor și
apostaziei sale.
„M-am uitat şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce stătea pe el se numea Moartea, şi împreună cu
el venea după el Locuinţa morţilor. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu
sabia, cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.” (Apocalipsa 6:8).
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Acest simbol este o reprezentare potrivită a următorului stadiu din istoria Bisericii
Creștine. Chiar dacă faptele sunt teribile, totuși acesta este adevărul despre evenimentele
petrecute. Papalitatea a fost stabilită în anul 538, iar aceasta a debutat perioada marei
apostazii în Biserica Creștină. Următoarea perioadă de o mie de ani, Biserica Creștină s-a
cufundat într-o apostazie din ce în ce mai mare. Tot felul de doctrine false au fost acceptate în
învățăturile și practicile ei, doctrine ca cea a trinității, purgatoriului, închinarea la sfinții
morți, la imagini, botezul copiilor, celebrarea zilei de duminică etc. Dar mai mult decât atât,
aceasta a fost perioada de timp în care Biserica Creștină organizată cu capitala la Roma a
devenit mijlocul de persecuție al adevăraților Creștini. Multe milioane au fost măcelăriți și
arși pe rug de trimișii bisericii numai pentru că au refuzat să accepte doctrinele Bisericii
Romane sau să se supună autorității papei. Această persecuție a continuat nestânjenită până
în anul 1517 când Martin Luther a inițiat marea redeșteptare numită „Reforma Protestantă”.
Cu toate că persecuția Creștinilor a continuat și după acest timp, data aceasta poate fi privită
ca punctul în care puterea și influența Bisericii Romane a început să fie înfrântă.
Următorul sigiliu este deosebit de interesant:
„Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră înjunghiaţi din
pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră. Ei strigau cu glas tare
şi ziceau: ,Până când, Stăpâne, Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele
nostru asupra locuitorilor pământului?’ Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă şi li s-a spus să se mai
odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care
aveau să fie omorâţi ca şi ei.” (Apocalipsa 6:9-11).
Acest al cincilea sigiliu reprezintă începutul judecății dinaintea revenirii lui Hristos. Istoria
Bisericii a fost cercetată până în acest punct, iar acum atenția se îndreaptă de la ceea ce s-a
întâmplat cu Biserica de pe pământ, spre ceea ce se întâmplă cu Biserica din cer. În cer,
înregistrarea despre Biserică este cercetată sub acest sigiliu. Bineînțeles că morții nu pot striga
după răzbunare căci morții nu sunt conștienți, însă aici Dumnezeu simbolizează faptul că
înregistrarea vieților acestor Creștini morți, cere dreptate. Ei au fost tratați precum criminalii
și uciși pentru credința lor, iar judecata demonstrează faptul că ei erau adevărații copiii ai lui
Dumnezeu, cei mai buni dintre cei buni. Lor li se oferă haine albe.
Hainele albe simbolizează neprihănirea lui Hristos. Nimeni nu poate deveni neprihănit în
timp ce este mort, de unde este clar faptul că aceasta reprezintă DECLARAREA celor morți ca
neprihăniți în cadrul judecății; ei sunt VĂZUȚI ca neprihăniți, dar experiența lor va trebui să
mai aștepte pentru că în acel punct mai sunt și alți Creștini care vor fi martirizați. Dumnezeu
va răzbuna moartea copiilor lui, dar El va aștepta până când toate problemele vor fi
rezolvate.
„Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ.
Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele, şi stelele au căzut din cer pe
pământ, cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Cerul s-a strâns
ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile
lor.” (Apocalipsa 6:12-14).
Când este rupt cel de-al șaselea sigiliu, mai multe evenimente cosmice se derulează cu
rapiditate. Un mare cutremur, soarele devine negru, luna este însângerată și stelele cad din
cer. Aceste evenimente au fost menționate de câteva ori în alte profeții din Biblie. Isaia a scris
despre ele (Isaia 13:10) la fel ca Ioel (Ioel 2:31). Și Isus Însuși a spus că aceste evenimente se
vor petrece în timpul ultimelor clipe dinaintea revenirii Sale (Matei 24:29).
Adventiștii în general cred că aceste evenimente au avut loc deja. Ei identifică marele
cutremur cu cel din Lisabona din anul 1755, soarele care se întunecă și luna însângerată cu
evenimentul din 1780 când America de Nord a fost învăluită în întuneric, iar căderea stelelor
cu marea ploaie de meteoriți din anul 1833. Acestea sunt evenimente uimitoare, da, însă ele
au avut loc în urmă cu aproximativ 200 de ani! Încă nu am văzut cerul adunându-se ca un sul
și munții și insulele mișcate de la locurile lor. Următorul pasaj ne descrie ce se întâmplă când
aceste evenimente se vor împlini:
„Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi
oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor. Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ,Cădeţi
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peste noi şi ascundeţi-ne de faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului; căci a venit
ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în picioare?’” (Apocalipsa 6:15-17).
Cu alte cuvinte, aceste evenimente constituie un indiciu al faptului că „marea zi a mâniei
lui Dumnezeu” a venit. Apocalipsa 15:1 ne spune că mânia lui Dumnezeu este împlinită în
timpul ultimelor șapte plăgi. Așadar, atunci când vedem evenimente împlinindu-se, atunci
știm că cele șapte plăgi sunt pe cale să fie vărsate. Acesta este motivul pentru care este clar
faptul că aceste evenimente nu au fost încă împlinite în sensul primar. Împlinirea istorică
părea a fi o interpretare foarte bună în urmă cu 150 de ani și, fără îndoială că Dumnezeu a
folosit-o pentru a întări credința acelor Creștini și pentru a le oferi curaj și speranță, dar azi,
după aproape 200 de ani, aceste evenimente îndepărtate nu mai au puterea de a le conferi
oamenilor sentimentul urgenței. Nu, aceste evenimente se vor împlini foarte curând într-o
secvență foarte rapidă și când le vom vedea, vom ști cu certitudine că am ajuns la chiar
sfârșitul timpului.

4

Sigilarea celor 144.000
Când ajungem la finele celui de-al șaselea sigiliu, cei care fug la stânci și la munți realizează
faptul că aceea este ziua mâniei lui Dumnezeu și ridică o întrebare uimitoare: „Cine va putea
sta?”. Această întrebare este ridicată pentru că Dumnezeu dorește ca noi să ne gândim la ea.
Ziua mâniei lui Dumnezeu va constitui cea mai teribilă perioadă de timp din istoria acestei
planete. Este timpul în care Dumnezeu Își va retrage spiritul de pe pământ și va abandona
omenirea controlului deplin al lui Satan, stăpânul pe care ei l-au ales. Și totuși, aceasta se va
întâmpla înainte de revenirea lui Hristos; deci, copiii lui Dumnezeu vor fi încă pe pământ în
această perioadă cumplită. În aceste condiții este ridicată întrebarea „Cine va putea sta?”.
„După aceea am văzut patru îngeri, care stăteau în picioare în cele patru colţuri ale pământului. Ei
ţineau cele patru vânturi ale pământului, ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun
copac. Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui şi care avea pecetea
Dumnezeului celui Viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme
pământul şi marea, zicând: ,Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune
pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru!’” (Apocalipsa 7:1-3).
Acum ajungem la un subiect care a cauzat multă controversă: cei 144.000. Primul lucru pe
care trebuie să-l considerăm este contextul în care sunt menționați pentru prima dată cei
144.000. Este evident faptul că cei 144.000 reprezintă Biserica lui Dumnezeu dintr-o anumită
perioadă de timp și asta pentru că sigiliile reprezintă perioade de timp iar aici acest grup este
indicat în legătură cu ruperea sigiliilor. Unii au sugerat că aceștia sunt oameni din toate
timpurile, dar când înțelegem secvența timpului celor șapte sigilii, devine clar că acest lucru
nu poate fi adevărat. Ei sunt cu toții în viață și sunt sigilați pe parcursul unei singure
perioade de timp la sfârșitul timpului.
Ultima propoziție de la finalul capitolului 6 ne descoperă momentul sigilării. Aici ni se
adresează întrebarea izbitoare: „căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în
picioare?’” (Apocalipsa 6:17). Capitolul 7 ne descoperă sigilarea celor 144.000 ca răspuns la
această întrebare. Dumnezeu ridică întrebarea pentru a ne atrage atenția, și apoi ne oferă
răspunsul în capitolul 7. Cei 144.000 sunt cei care vor putea sta în timpul marii zile a mâniei
lui Dumnezeu. Așadar, este clar faptul că aceștia sunt sigilați chiar înainte de acea zi pentru a
fi capabili să rezite în timpul ei.
„Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii, din toate
seminţiile fiilor lui Israel.” (Apoc. 7:4).
Cine sunt aceștia?
Există diferite răspunsuri la această întrebare și, bineînțeles, multă dezbatere în jurul ei.
Ceea ce vom face este să examinăm câteva detalii importante despre acest grup de persoane,
detalii care ne vor ajuta să ajungem la o concluzie rezonabilă în ceea ce privește identitatea
lor. Să fim atenți la ceea ce se întâmplă pe parcursul acestui capitol:
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În primul rând, Ioan vede patru îngeri care stau în cele patru colțuri ale pământului. Un
înger vine în zbor din partea de est ducând sigiliul lui Dumnezeu, și le spune celor patru
îngeri să țină vânturile, să nu lase ca aceste evenimente să se abată asupra pământului până
când servii lui Dumnezeu nu sunt sigilați. Așadar, observați că timpul marii strâmtorări nu
poate veni peste pământ până când cei 144.000 nu sunt sigilați.
Apoi Ioan AUDE numărul celor sigilați, dar la acel moment nu-i VEDE. Acest detaliu este
important. Toată informația pe care o primește despre cei 144.000 este ceea ce aude, și anume
numărul celor sigilați, și mai aude că aceștia sunt din cele 12 seminții ale lui Israel, însă tot
ceea ce a văzut până acum au fost cei patru îngeri care rețin vânturile și un alt înger care a
veni dinspre est.
Imediat după ce aude descrierea celor 144.000, Ioan vede un grup de oameni care stau
înaintea tronului lui Dumnezeu.
„După aceea m-am uitat şi iată că era o mare gloată pe care nu putea s-o numere nimeni, din orice
neam, din orice seminţie, din orice norod şi de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de
domnie şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în haine albe, cu ramuri de finic în mâini.” (Apocalipsa 7:9).
Este acesta un alt grup de oameni? Nu, ci este același grup văzut dintr-o altă perspectivă.
Rețineți că Ioan nu i-a văzut pe cei 144.000, ci a auzit numai o descriere verbală a lor. A auzit
o voce care i-a făcut o descriere. După ce a auzit despre acești oameni, cel mai logic lucru este
faptul că Ioan s-a întrebat „Cine sunt acești oameni? Despre cine vorbim aici?”. Dumnezeu i-a
stârnit curiozitatea și apoi imediat Dumnezeu i-a arătat cine sunt acești oameni. Nu este
vorba despre două grupe diferite, ci este același grup de oameni.
Ceea ce Ioan a auzit nu reprezintă o descriere literală, ci o reprezentare simbolică. Aceștia
nu sunt literalmente din Israel, ci din Israelul spiritual. Aceasta este o descriere codată care
trebuie interpretată corespunzător. Așadar acum, imediat după ce a auzit descrierea
simbolică a acestui grup de oameni, lui Ioan îi este oferită o priveliște literală a aceluiași
grup. Descrierile sunt foarte diferite și, privite superficial, par a nu se referi la același grup de
oameni, dar când privim cu atenție, devine evident că subiectul ambelor este același. O
descriere este figurativă iar cealaltă este literală.
Aceeași metodă este folosită în Apocalipsa 5:5, 6 unde un glas îi spune lui Ioan să privească
pentru a-L vedea pe „Leuul din seminția lui Iuda”, dar când Ioan privește nu vede un leu, ci un
Miel înjunghiat. Ceea ce aude este complet diferit de ceea ce vede, ba chiar opusul, și totuși
este vorba despre aceeași Persoană. Descrierea audibilă Îl descrie pe Isus dintr-o perspectivă,
în timp ce descrierea vizuală Îl descoperă dintr-o altă perspectivă.
Același lucru se întâmplă și cu grupul care este descris în Apocalipsa 7. Din punct de
vedere spiritual, aceștia sunt din semințiile lui Israel, dar din punct de vedere literal, ei
provin din toate neamurile, semințiile, limbile și popoarele. De unde știe Ioan de unde sunt
aceștia? Știe pentru că îi vede; vede oameni de toate rasele, de toate culorile, cu trăsături
diferite și astfel știe că sunt din toate națiunile. Dar glasul îi spune că aceștia sunt din
semințiile lui Israel, ceea ce înseamnă că din punct de vedere spiritual, ei sunt israeliți.
În mod similar, este spus că numărul lor este de 144.000, dar când Ioan îi privește, nu-i
poate număra. Din nou, numărul 144.000 reprezintă o descriere divină, un număr simbolic
care descrie anumite trăsături spirituale ale acestor oameni. Acest număr nu dorește să ne
spună cât de mulți sunt, ci este mai degrabă o valoare spirituale care este astfel exprimată
numerologic. În Scriptură, numerele sunt deseori folosite pentru a indica valori de caracter,
mai ales în cartea Apocalipsei. Două exemple sunt cifrele 7 și 12. După cum știm, cifra 7
simbolizează desăvârșirea sau perfecțiunea, în timp ce cifra 12 este asociată cu împărăția lui
Dumnezeu.
Împărăția desăvârșită
Numărul 144.000 este produsul numărului 12.000 înmulțit cu 12. Cifra 12 este numărul
semințiilor lui Israel, numărul apostolilor lui Hristos, numărul porților și a temeliilor Noului
Ierusalim. Este clar că această cifră este asociată cu împărăția lui Hristos.
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Ceea ce înseamnă așadar numărul 144.000 este faptul că aceștia reprezintă expresia
desăvârșită a împărăției lui Hristos. Această împărăție a existat în ultimii 2000 de ani,
perioadă în care și-a avut urcușurile și coborâșurile ei. Biserica / împărăția nu a fost niciodată
ceea ce a dorit Dumnezeu să fie, nu L-a reprezentat niciodată așa cum ar fi trebuit. Dar acum,
la timpul sfârșitului, chiar înainte de necazul cel mare, împărăția lui Dumnezeu are în sfârșit
o reprezentare desăvârșită. 144.000 este desăvârșirea a ceea ce acea împărăție reprezintă și de
aceea este folosit acest număr pentru a-i reprezenta pe acești Creștini. Aceasta nu este o
afirmație care să ne indice numărul celor care compun acest grup, ci ne indică faptul că ei
sunt manifestarea desăvârșită a împărăției lui Hristos.
Așadar, cât de mulți oameni vor fi în acel grup? Această întrebare este mai mult sau mai
puțin relevantă. Ce contează dacă vor fi 144.000 sau 144.000.000? Cum poate această
informație să ne ajute pe noi? Dumnezeu nu ne oferă informații numai de dragul curiozității.
Ioan privește grupul și descrie numărul lor într-o manieră omenească. El spune că nimeni
nu-i poate număra, dar asta nu înseamnă că ei nu pot fi numărați. Dacă avem suficient timp
la dispoziție, putem număra oricât de mulți oameni. Dar descrierea aceasta a unui grup
nenumărat de oameni reprezintă o expresie pe care oricine ar folosi-o dacă ar vedea un
număr mare de oameni adunați într-un loc. Este o descrierea pe care a folosit-o Ioan printr-un
termen omenesc: „nenumărat”. Așadar, descrierea divină, audibilă, spune 144.000. Descrierea
vizibilă, literală, omenească este „o mare mulțime pe care nimeni nu o poate număra.”
Un alt indicator al faptului că aceste două descrieri vizează același grup de oameni este
faptul că acest pasaj reprezintă răspunsul la întrebarea „cine va putea sta în marea zi a mâniei
lui Dumnezeu?”. Nu vor exista două grupuri de oameni care vor sta în acea zi. Singurii care
vor putea face față acelei zile, sunt cei care au sigiliul lui Dumnezeu, iar SINGURII care sunt
sigilați sunt cei 144.000. Nu avem niciun indiciu că ar mai exista și altcineva care va fi sigilat.
Nu sunt două grupuri de oameni despre care se vorbește în acest pasaj pentru că tot ceea ce
descoperim aici reprezintă răspunsul la întrebarea „cine va putea sta?”. Răscumpărații din
toate veacurile nu aparțin acestui capitol pentru că ei nu au nimic de-a face cu criza de la
timpul sfârșitului. Așadar, ceea ce avem prezentat este un grup de oameni din două
perspective diferite.
„Şi unul din bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: ,Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în haine albe, cine
sunt oare? Şi de unde au venit?’ ,Doamne’, i-am răspuns eu, ,tu ştii.’ Şi el mi-a zis: ,Aceştia vin din
necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.’” (Apocalipsa 7:13, 14).
Unul dintre bătrâni a îndreptat atenția lui Ioan asupra mulțimi care stă înaintea tronului. Ei
sunt cei văzuți purtând veșminte albe. Întrebarea este cine sunt aceștia și de unde vin.
Răspunsul este că ei sunt cei care au venit din necazul CEL mare. Aceștia nu sunt Creștini din
toate timpurile care au suferit pentru credință, ci sunt Creștini care au trăit în timpul marelui
necaz, al necazului CEL mare. Ei nu numai că au ieșit din această criză, dar în acel calvar
teribil, ei „şi-au spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” Caracterele lor au fost curățate și
desăvârșite prin această încercare iar acum sunt potriviți pentru a reprezenta împărăția lui
Hristos.
De fapt, acest grup reprezintă ultima dovadă în favoarea guvernării lui Hristos în cadrul
judecății. Acest grup reprezintă dovada care-L va justifica pe Hristos și guvernarea Sa, și
datorită mărturiei oferite de viețile lor lui Hristos Îi va fi oferită împărăția cea veșnică. Ei
reprezintă ultima dovadă a faptului că sistemul Lui funcționează. „Hristos în voi” produce
cei mai buni, cei mai fericiți oameni, cei care sunt potriviți să trăiască pentru totdeauna.
Acesta este motivul pentru care ei sunt descriși ca fiind „primele roade ale lui Dumnezeu”. Ei
sunt prima parte a secerișului care este cu adevărat pregătit pentru a fi strâns; ei sunt
dovezile care garantează că și restul secerișului va fi acceptat.
Un alt lucru care ar trebui notat este faptul că cei 144.000 primesc sigiliul lui Dumnezeu, au
numele lui Dumnezeu pe frunțile lor (Apocalipsa 14:1) și au numărul lui Dumnezeu
(144.000). Ei sunt exact opusul restului lumii care la vremea aceea primește semnul fiarei,
numele fiarei și numărul fiarei.

Ce este adevărul?
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Aceasta este o întrebare fascinantă, o întrebare care cu siguranță va primi multe răspunsuri
diferite. Este o întrebare veche, ridicată de faimosul Pliat, guvernatorul roman care I-a pus lui
Isus această întrebare după care a plecat fără să aștepte răspunsul.
Pentru majoritatea oamenilor, adevărul este o declarație ce exprimă lucruri care nu sunt
false. Ea reprezintă o afirmare clară a faptelor despre un anumit subiect. Această definiție a
adevărului este folositoare și își are locul ei, dar există câteva afirmații ale Scripturii care
exprimă o cu totul altă definiție a ceea ce este adevărul. Aceste declarații oferă o înțelegere
mai adâncă a adevărului care este foarte relevantă și folositoare pentru cei care doresc să
înțeleagă lumina, în contextul nenumăratelor doctrine confuze din timpul nostru.
Să citim spre exemplu un pasaj semnat de apostolul Pavel:
„Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot care S-a aşezat la dreapta
scaunului de domnie al Măririi, în ceruri, ca slujitor al Locului Preasfânt şi al adevăratului Cort, care
a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.” (Evrei 8:1, 2).
Observați că aici el afirmă că Isus este slujitor al ADEVĂRATULUI cort. De obicei noi
gândim că opusul cuvântului „adevărat”, este „fals”. Dacă gândim astfel, ar trebui să
concluzionăm că acel cort pe care l-a ridicat Moise și acel templu pe care l-a construit
Solomon, au fost false. Dar asta este ceea ce încearcă Pavel să sugereze atunci când numește
templul ceresc „adevăratul cort”? Răspunsul evident este nu, căci Dumnezeu nu l-a instruit pe
Moise să construiască ceva fals. Comparația pe care o face Pavel este între realitate și simbol.
Lucrul real versus model, antitipul versus tip. El se referă la realitate ca fiind „adevăratul
cort”. Cel care a fost construit de Moise nu a fost fals, dar nu a fost cel adevărat, nu a fost
realitatea, ci numai un model. În mod clar, asta este ceea ce afirmă Pavel, iar el clarifică acest
lucru și în alt pasaj:
„Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână omenească, după chipul
adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea
lui Dumnezeu.” (Evrei 9:24).
Mai sunt și alte afirmații în Noul Testament care se referă la adevăr și care au același
înțeles. Deseori am înțeles greșit aceste pasaje și am ratat uimitoarele mesaje din ele pentru că
nu am înțeles ce însemna cuvântul „adevăr”. Să citim câteva din aceste pasaje și să înlocuim
cuvântul „adevăr” cu „realitate” și cuvântul „adevărat” cu „real”.
„căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
Harul și realitatea au venit prin Isus Hristos. Impactul acestei afirmații poate fi simțit
atunci când ne gândim la subiectul cu care este contrastată această realitate. Legea a fost dată
prin Moise, dar a fost această lege realitatea? Se raporta legea la lucrurile reale? Aceasta este
ideea principală a pasajului, iar răspunsul este un categoric „NU!”. Legea era numai „umbra
bunurilor viitoare” (Evrei 10:1). Legea era constituită din umbre și simboluri, lucruri care nu
erau realități în ele însele. Ea a fost oferită pentru a indica către realități mai mari. Aceste
realități (adevărul) au venit prin Isus Hristos. Așadar, legea nu a fost adevărul (realitatea),
căci această realitate a veni numai când Isus a venit ca împlinire a întregului sistem al legii.
Înțelegând astfel lucrurile, putem să apreciem mai bine ce a spus Isus prin cuvintele:
„Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.” (Ioan 14:6).
Evreii se identificau prin lege. Nu ar fi o exagerare să spunem că ei se închinau la lege.
Întreaga lor relație cu Dumnezeu era identificată prin lege. Acesta a fost principalul motiv
pentru care ei i-au batjocorit și disprețuit pe cei din alte naționalități și au refuzat să creadă că
și aceștia puteau fi mântuiți. Așa cum le-a spus Pavel: „Tu, care te numeşti iudeu, care te rezemi
pe o Lege, care te lauzi cu Dumnezeul tău...” (Romani 2:17).
Aceasta a fost imaginea în care Isus a pășit și a declarat: „Eu sunt calea, REALITATEA și
viața.” El S-a proclamat pe Sine Însuși ca fiind adevărata cale spre Dumnezeu, realitatea
împăcării cu Dumnezeu pe care evreii n-au avut-o niciodată prin lege! Tot ceea ce ei au
obținut vreodată înainte de venirea lui Isus a fost numai un simbol, o formă, o reprezentare.
El Însuși era realitatea, adevărul către care aceste simboluri indicau.
„Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine
din cer ...” (Ioan 6:32).
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Acesta este motivul pentru care este atât de deprimant să vezi persoane care mărturisesc a
fi Creștini și care se centrează pe lege, hotărâți să aducă Creștinismul înapoi sub jugul legii,
căutându-L pe Dumnezeu prin mijloacele simbolurilor și umbrelor care au fost cu atât de
mult timp în urmă înlocuite de realitate! Acest lucru este uimitor, iar cerul trebuie să fie uimit
văzând acestea. Condamnarea omului stă în faptul că odată venită lumina în lume, a venit
realitatea; dar oamenii au iubit întunericul și simbolul mai mult decât adevărul și realitatea.
Dumnezeu nu se bucură atunci când venim la El prin mijloacele sistemului trecut. Acesta a
fost mesajul lui Isus către femeia din Samaria care avea o problemă în a discerne marea
diferență dintre formă și realitate:
„Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în
adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.” (Ioan 4:23).
Observați accentul pe care-l pune pe închinarea în adevăr (realitate). Dumnezeu Tatăl caută
oameni care să se închine potrivit realității. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al formelor și al
simbolurilor cu toate că le-a folosit pentru un timp într-un sistem momentan. Dar acesta nu a
fost niciodată idealul Său, iar când Isus a venit, sosise ceasul ca ADEVĂRAȚII închinători, cei
autentici, să I se închine în spirit și în adevăr. Ei urmau să se închine potrivit realității unui
Dumnezeu omniprezent, ei urmau să se închine în adevăr. Ei urmau să se apropie de
Dumnezeu prin intermediul lucrurilor reale, nu al umbrelor și simbolurilor. Aceștia sunt cei
pe care îi caută Dumnezeu și aceasta este închinarea care-I face plăcere.
„veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.” (Ioan 8:32).
Adevărul, sau REALITATEA este cea care ne eliberează de păcat, de condamnare.
Informația pe care o definim adesea ca adevăr nu eliberează de fapt oamenii. Sunt milioane
care au teoria adevărului, informația care conține doctrina corectă, dar care sunt încă robiți de
păcat. Pare ca și când afirmația lui Isus nu poate fi adevărată, dar asta se întâmplă datorită
faptului că nu I-am înțeles cuvintele. Nu doctrinele sunt cele care ne eliberează de păcat, ci
realitatea descrisă de aceste doctrine, „adevărul” este cel care ne eliberează, iar realitatea
adevărului este Hristos Însuși. Numai atunci când Îl cunoaștem pe El și Îl avem pe El,
adevărul ne poate elibera de păcate, pentru că numai prin locuirea Lui Însuși în noi putem
învinge puterea păcatului.
Acesta este motivul pentru care TREBUIE să înțelegem că spiritul sfânt este chiar viața lui
Hristos Însuși. Nu este vorba numai despre învățăturile lui Hristos, despre informația pe care
Isus ne-a adus-o. Dacă nu primim REALITATEA vieții celei noi prin primirea vieții înviate și
răscumpărate de Hristos, nu vom putea niciodată să fim eliberați de puterea și condamnarea
păcatului.
„Cine zice: ,Îl cunosc’, şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el.” (1
Ioan 2:4).
„pentru adevărul acesta care rămâne în noi şi care va fi cu noi în veac” (2 Ioan 1:2).
Atunci când cineva nu umblă potrivit poruncilor lui Hristos, care este problema lui? Faptul
că nu cunoaște cuvintele lui Hristos? Faptul că nu cunoaște doctrinele lui Hristos? Deloc, căci
el trebuie să cunoască poruncile lui Hristos, căci altfel nu poate fi învinovățit că nu le păzește.
Dar care este problema unei astfel de persoane? Problema este că „ADEVĂRUL nu este în el”!
El nu are realitatea a ceea ce pretinde a crede, nu deține realitatea poruncilor. ADEVĂRUL
(Hristos) nu este în el! Despre asta este vorba.
Azi auzim că nu Hristos Însuși este Cel care locuiește în oameni. Unii insistă că este
panteism a susține că Hristos Însuși locuiește în credincios! Lucrul acesta este mai mult decât
uimitor: este de-a dreptul înspăimântător! Căci ce ne rămâne dacă Hristos nu locuiește în noi?
Ne rămân doctrinele și învățăturile, și nimic mai mult. Ne rămân simbolurile, forma, coaja,
dar nu avem REALITATEA! Aceasta este o formulă garantată pentru moarte spirituală,
garanția faptului că nu vom aveam nimic mai mult decât un legalism uscat. Experiența
evreilor va fi moștenirea noastră, aceea a unor oameni care au deținut toată informația pe
care cerul le-a dat-o, dar care nu au cunoscut niciodată, nu L-au recunoscut și nu L-au primit
niciodată pe Dumnezeul lor ci L-au răstignit în persoana Fiului Său și L-au lepădat pentru un
criminal.
Există multă confuzie în lumea Creștină de azi și, din nefericire, această confuzie se mărește
în rândul celor care se pretind a fi „reformatori”. Dar acum, ca întotdeauna, realitatea rămâne
neschimbată: „Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi.” Fie ca Hristos să fie totul și în
toți!

Confuzia legămintelor
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Există o mare greșeală în modul în care mulți adventiști de ziua a șaptea înțeleg cele două
legăminte. Majoritatea sunt înțepeniți în ideea că legea stă la baza legămintelor. Această idee
este foarte departe de cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este că ISUS stă la baza legămintelor
și, de fapt, El Însuși este scopul și direcția către care legămintele ne îndreaptă.
Ideea falsă este aceasta: Dumnezeu a dorit ca omul
să păzească legea, motiv pentru care i-a poruncit să
păzească toate poruncile cu promisiunea că dacă o
va face, El îl va binecuvânta și-i va da viața veșnică.
Însă omul nu și-a împlinit partea în această
înțelegere, motiv pentru care Dumnezeu i-a promis
un nou legământ care nu este de fapt nou ci, în
realitate, același vechi legământ. Singura diferență
este că acum Dumnezeu Și-a descoperit în mod clar
dragostea prin faptul că L-a dat pe Singurul Lui Fiu
la moarte iar acum, din recunoștință, cei care
răspund acelei iubiri vor păzi acele porunci și astfel,
vor fi părtași legământului.
Vedeți, totul se centrează pe lege: legea este ținta,
legea este scopul legămintelor. Legea este de o
supremă importanță. Dar acest lucru este greșit din
multe puncte de vedere. Este posibil ca o persoană
sinceră și fără prejudecăți să citească Noul
Testament și să ajungă la o asemenea concluzie?
Observați de asemenea că din această perspectivă
singurul lucru pe care l-a adus venirea lui Isus este ceea ce ne-a învățat și ceea ce a
demonstrat prin moartea Lui. Isus nu ne-a adus mai multă putere, Isus nu ne-a adus o viață
nouă, Isus nu ne-a adus nașterea din nou, Isus nu ne-a adus împărăția lui Dumnezeu, Isus nu
ne-a adus noul legământ pentru că, potrivit acestei învățături, toate acestea erau DEJA
DISPONIBILE din timpul Vechiului Testament, înainte de venirea lui Isus! Iar acest lucru este
foarte departe de adevăr.
Dar iată care este adevărul Biblic: legământul este condiția lui Dumnezeu pe care El
bazează o relație cu poporul Său. Aceasta a fost mereu problema între Dumnezeu și om legătura ruptă. Sub vechiul legământ, Dumnezeu a prezentat legea ca o cale prin care omul se
putea raporta la El. Aceasta a fost un mijloc temporar prin care omul se putea apropia de
Dumnezeu și-I putea căuta binecuvântările. În această relație nu era oferită mântuirea;
aceasta nu era o relație de familie dintre un Tată și copiii Lui, ci mai degrabă era o relație de
tipul sclav - stăpân.
Reconcilierea cu Dumnezeu nu putea fi niciodată obținută prin acel sistem, dar Dumnezeu
a intrat în această legătură cu oamenii ca într-o paranteză, ca un mijloc de a avea o relație
parțială cu poporul Său. Nu era cea mai bună, dar era cel mai bun lucru care putea fi făcut
până când realitatea sosea în Isus Hristos.
Există numai O SINGURĂ cale prin care omul poate fi împăcat cu Dumnezeu, iar această
cale este un dar, este calea pe care Dumnezeu o oferă. Legea, sau vechiul legământ, a fost dată
pentru ca omenii să-și poată înțelege neputința și nevoia de a avea viața lui Dumnezeu.
Întregul sistem a fost intenționat să-i îndrepte pe oameni la Hristos.
Vechiul legământ nu constituie realitatea, nu este adevărul. A fost numai o ilustrare a
adevăratului legământ care avea să fie fondat la venirea lui Hristos. Vechiul legământ a fost
un instrument de învățătură al unei realități și mai mari. Această realitate NU a fost legea!

Această realitate este ISUS HRISTOS! Legea nu a fost niciodată în centrul atenției, ci numai
un mijloc pentru a sublinia un adevăr, căci centrul atenției a fost întotdeauna Hristos! Aceasta
este ceea ce Isaia a exprimat foarte clar:
„Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca
legământ al poporului, ca să fii Lumina neamurilor.” (Isaia 42:6).
Isus este legământul lui Dumnezeu. Isus este calea de restaurare a legăturii rupte dintre
Dumnezeu și om. Atunci când Îl primim pe Hristos, legătura este refăcută. Acest lucru nu
depinde de împlinirea legii, ci de primirea sau respingerea lui Hristos. Nu este vorba despre
legalism, ci despre Hristos neprihănirea noastră. Scopul nu este legea care trebuie păzită, ci
legătura cu Dumnezeu care trebuie refăcută. Despre asta este vorba.
Atunci când suntem în Hristos, trăim în armonie cu legea, dar nu aceasta este ținta
legământului. Trăim în armonie cu legea pentru că legea este bună și Dumnezeu este bun și
viața lui Hristos din nou este bună. Păzirea legii este numai un derivat al vieții pe care o
avem, dar nu scopul acelei vieți. Acum că L-am găsit pe Hristos, am găsit scopul acestei vieți.
Acum că L-am găsit pe Hristos, am găsit scopul și calea. Isus este calea, adevărul și viața; nu
legea.
„căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
Sper ca cei care citesc aceste rânduri vor înțelege că eu nu afirm că legea nu este bună sau
că ar fi fost abolită. Ceea ce doresc să subliniez este faptul că nu legea este subiectul.
Subiectul este legătura omului cu Dumnezeu, iar Isus este calea prin care această legătură
este refăcută, nu legea. Asta este ceea ce vreau să spun. Legea nu aparține locului în care a
fost deseori așezată; numai Hristos aparține acelui loc suprem.

O altă taină
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Iată o altă taină la fel de mare ca și trinitatea, dar clădită pe aceeași fundație:
Cum poate cineva să creadă că Hristos locuiește cu adevărat în el și în același timp să
creadă și că are nevoie de legea scrisă și de ceremoniile acesteia pentru a trăi o viață
neprihănită? Cum poate cineva afirma că deține realitatea cea vie a legii, și totuși să se agațe
de forma ei scrisă? Nu este aceasta o negare
virtuală a lui Hristos? Să te agăți de umbră în
condițiile în care ai realitatea la îndemână; nu
înseamnă asta a respinge marele Dar al lui
Dumnezeu?
Mulți
vorbesc
despre
adevărul
despre
Dumnezeu, se bucură în adevărul faptului că
Isus este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu, pretind
că Hristos este spiritul sfânt, dar resping chiar
esența a ceea ce toate acestea înseamnă în mod
practic pentru noi! Când vom începe să
CREDEM ceea ce PRETINDEM a crede?
Fie ca Tatăl nostru să aibă milă de noi!

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!
Ardeiaș Vlad, februarie 2016
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„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
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Februarie 2016: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele
Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă 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,
2.
Kenia.
Rebelii
musulmani
extremiști
Al
Shabaab au ucis cel puțin patru
Creștini
în
localitatea
Maporomoko.
Joi, 4. Pakistan. Patras Hanif,
un soț Creștin și tată a cinci
copii, a fost amenințat și
torturat psihic de un grup de
musulmani în încercarea de a-l
determina să se convertească la
islam.
Miercuri, 10. Irak. Miliții
radicale sprijinite de guvernul iranian continuă să atace comunități Creștine.
Joi, 11. Kenia. Hassan, un Creștin somalez în vârstă de 26 de ani nu mai poate vedea și nici
mânca pentru că a fost bătut cu violență de rudele sale musulmane pentru că s-a convertit la
Creștinism.
Vineri, 12. ONU. Nadia, Murad, Basee, o femeie de 21 de ani care a scăpat din prizonierat, a
afirmat că ceea ce militanții ISIS le fac femeilor prizoniere este mai rău decât moartea. Pentru a
nu fi prinse, unele femei preferă să-și arunce copiii de pe stânci după care să sară și ele.
Marți, 16. Asia Centrală. Creștinii din Uzbekistan, Turkmenistan, Tadjikistan, Azerbaijan și
Kazakhstan sunt în continuare supuși presiunilor și persecuției din partea guvernelor acestor
țări.
Marți, 16. Mexic. Consiliul local al orașului Tuxpan de Bolanos a decis alungarea a 10 familii
Creștine pentru refuzul de a-și renega credința. 18 adulți și 10 copii au fost încărcați într-un
camion și abandonați în munți.
Joi, 18. Etiopia. Islamiști extremiști au distrus șase Biserici Creștine.
Vineri, 19. Irak. Miliții iraniene răpesc familiile Creștine care locuiesc în Bagdad.
Sâmbătă, 27. China. Pastorul Bao Guohua și soția lui Xing Wenxiang au fost condamnați la 14
ani și respectiv 12 ani de temniță și plata a 15.000USD pentru că s-au opus demolării bisericii
Creștine pe care o frecventau.
Luni, 29. SUA. Soții Edie și David Delorme, proprietarii unei cofetării, au fost amenințați
pentru că au refuzat să pregătească tortul de nuntă pentru un cuplu de homosexuali.
Luni, 29. Anglia. Felix Ngole, student la o Universitatea Sheffield a fost exmatriculat după ce a
scris pe pagina personală Facebook că homosexualitatea este o urâciune.
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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:
Marți 2. USA. Corul bărbătesc de homosexuali a concertat în Biserica Adventistă de Ziua a
Șaptea din Palm Springs.
Luni, 4. SUA. Un preot catolic din Chicago a mărturisit că este homosexual în cadrul unui
interviu luat de publicația Washington Post pentru a-i sprijini pe cei marginalizați.
Duminică, 14. Anglia. Piesa de teatru care-L înfățișează pe Domnul Isus ca transsexual, a fost
pusă în scenă în Biserica Anglicană.
Luni, 22. USA. Un pastor al unei Biserici Metodiste doarme în fața bisericii în semn de protest
împotriva politicii bisericii împotriva persoanelor LGBTI.
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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:
Joi, 4. SUA. Denise Juneau este prima lesbiană care candidează pentru un loc în Congres.
Vineri, 5. Națiunile Unite au pus în circulație șase timbre cu temă homosexuală care celebrează
egalitatea.
Vineri, 5. EU. Parlamentul European a adoptat două rapoarte pentru cele două candidate la
statutul de membre, Serbia și Kosovo, rapoarte în care li se recomandă acestora să-și
îmbunătățească situația în ceea ce privește discriminarea persoanelor LGBTI.
Luni, 8. SUA. Consiliul Districtului Columbia a votat o lege prin care le cere tuturor angajaților
din sistemul de sănătate să urmeze cursuri prin care să câștige competență culturală și de
sănătate pentru persoanele LGBT.
Vineri, 19. SUA. Două universități din Oregon și-au schimbat regulile pentru a accepta ca elevi
persoane LGBTI.
Vineri, 19. Taiwan. Doamna Tsai Ing-wen, o puternică susținătoare a căsătoriilor
homosexualilor, a câștigat alegerile, fiind acum președintele țării.
Vineri, 19. Finlanda. Legea care permite căsătoriile între persoanele de același sex a fost
aprobată, urmând să intre în vigoare în martie 2017.
Luni, 22. India. Prithika Yashini este prima persoană transsexuală angajată de forțele de
poliție.
Luni, 22. Suedia. Aripa tânără a partidului liberal a înaintat o moțiune prin care se legalizează
necrofilia și incestul.
Marți, 23. Germania. În Berlin se deschide un centru pentru refugiații LGBTI.
Miercuri, 24. SUA. Centrul de control și prevenție al bolilor din SUA a evaluat riscul diverselor
categorii de bărbați de a contacta virusul HIV, iar rezultatele au indicat că 1 din 2 negrii
homosexuali se îmbolnăvesc de SIDA.
Joi, 25. Franța. Curtea Europeană a Drepturilor Omului din Strasbourg a decretat că refuzul
rezidențelor pentru reunificarea familiilor formate din persoane de același sex este
discriminatorie.
Joi, 25. Italia. Senatul a votat legea care le permite cuplurilor formate din persoane de același
sex să formeze uniuni civile.
Luni, 29. Elveția. Populația a votat actuala formulă a constituției care permite căsătoria
cuplurilor 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 februarie 2016 au avut loc 52 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Miercuri, 3. Hong Kong. 36 de tone de pești au murit în crescătorii.
Miercuri, 3. Germania. 8 balene au fost descoperite moarte în Friedrichskoog.
Joi, 4. Anglia. 6 balene au fost descoperite moarte pe coasta de est.
Joi, 4. SUA. Zeci de pelicani au murit din motive necunoscute în Grand Isle, Louisiana.
Vineri, 5. Australia. Milioane de stridii au murit în sudul Tasmaniei.
Joi, 11. Nicaragua. Zeci de maimuțe moarte din motive necunoscute.
Sâmbătă, 13. Antartica. 150.000 de pinguini au murit blocarea unui iceberg gigant.
Marți, 16. Zimbabwe. Zeci de mii de vite au murit din cauza secetei.
Joi, 18. Peru. Sute de păsări de mare au fost descoperite moarte în Trujillo.
Vineri, 26. Sute de lei de mare au fost descoperiți morți pe coastele din Chile și Peru.
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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:
Luni, 1. SUA. O furtună puternică în San Diego a provocat importante pierderi materiale și
moartea unei persoane.
Vineri, 5. Taiwan. Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 a provocat moartea a peste 100 de
persoane și rănirea a peste 500.
Duminică, 14. Noua Zeelandă. Un cutremur de 5,8 pe scara Richter a lovit regiunea
Christchurch.
Marți, 16. SUA. Multiple tornade au lovit Florida și Miami.
Sâmbătă, 20. Fiji. Cea mai puternică furtună înregistrată vreodată.
Marți, 23. SUA. O serie de tornade lovesc întreaga coastă de est.
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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.

