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Așa cum am observat deja, ruperea celor șapte sigilii reprezintă cercetarea împărăției lui
Hristos începând de la începuturile Bisericii. Sigilarea celor 144.000 reprezintă cercetarea
bisericii prezente, cei 144.000 fiind ultimii Creștini de pe pământ, pregătiți să-L întâmpine pe
Isus la revenirea Sa. Sigilarea celor 144.000 ne conduce până la finalul celui de-al șaselea
sigiliu. Acum să trecem la ruperea celui de-al șaptelea sigiliu:
„Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas. Şi am
văzut pe cei şapte îngeri, care stau înaintea lui Dumnezeu; şi li s-au dat şapte trâmbiţe. Apoi a venit
un alt înger, care s-a oprit în faţa altarului, cu o cădelniţă de aur. I s-a dat tămâie multă, ca s-o aducă,
împreună cu rugăciunile tuturor sfinţilor, pe altarul de aur care este înaintea scaunului de domnie.
Fumul de tămâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui Dumnezeu, împreună cu rugăciunile
sfinţilor. Apoi îngerul a luat cădelniţa, a
umplut-o din focul de pe altar şi l-a
aruncat pe pământ. Şi s-au stârnit tunete,
glasuri, fulgere şi un cutremur de
pământ.” (Apocalipsa 8:1-5).
Ruperea celui de-al șaptelea sigiliu
reprezintă ultimul eveniment în
examinarea Împărăției lui Hristos.
Marea adunare descrisă în capitolele
patru și cinci au cercetat trecutul și
prezentul
experienței
Bisericii.
Aceasta a fost o sarcină foarte dificilă,
după cum o descrie Ioan; cele patru
făpturi vii spunând „sfânt, sfânt, sfânt”
zi și noapte, cei 24 de bătrâni
preamărindu-I pe Tatăl și pe Fiul,
numărul impresionant e îngeri care de
asemenea Îi preamăresc pe Tatăl și pe
Fiul. Dar acum, când cel de-al șaptelea sigiliu este rupt, totul este învăluit în liniște. Nu mai
există strigăte de preamărire. Unii au sugerat că această liniște înseamnă că cerul a fost golit
și că Isus împreună cu îngerii au plecat și sunt pe drum către pământ pentru a-Și aduna
copiii. Însă acesta nu este o concluzie rezonabilă.
În această viziune, Ioan este în cer căci a fost
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încetează, și toți sunt tăcuți. Ce înseamnă această tăcere? Această tăcere pare a fi una
înfricoșătoare, o tăcere a unei mirări șocante în urma a ceea ce se va întâmpla.
Cel de-al șaptelea sigiliu introduce cele șapte trâmbițe. Cu alte cuvinte, cele șapte trâmbițe
au loc în sub cel de-al șaptelea sigiliu. Aceste trâmbițe reprezintă un evenimente de o
semnificație atât de importantă încât toată bucuria și toate uralele din cer încetează pentru un
timp, căci toți privesc șocați în tăcere. Dumnezeu este pe cale să facă ceea ce profetul Isaia
descrie ca fiind „lucrarea Lui ciudată”.
„Căci Domnul Se va scula, ca la muntele Peraţim, şi Se va mânia, ca în valea Gabaonului, ca să-Şi
facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.” (Isaia 28:21).
Care este această lucrare ciudată a lui Dumnezeu? Acesta este un eveniment ce pare contrar
naturii și caracterului lui Dumnezeu, ceva ce pare că nu s-a întâmplat niciodată înainte și
care, de aceea, este descris ca fiind „ciudat”. Acesta este finalul posibilității de a fi mântuit,
este sfârșitul timpului de probă pentru omenire, momentul în care harul lui Dumnezeu nu
mai este disponibil pentru omenire, clipa în care Dumnezeu Își întoarce spatele lumii și-i lasă
pe oameni să culeagă ce au semănat, să trăiască așa cum au ales.
„Îngerul dintâi a sunat din trâmbiţă. Şi a venit grindină şi foc amestecat cu sânge, care au fost
aruncate pe pământ: şi a treia parte a pământului a fost ars, şi a treia parte din copaci au fost arşi, şi
toată iarba verde a fost arsă.” (Apocalipsa 8:7).
Mulți au interpretat aceste șapte trâmbițe ca referindu-se la evenimente petrecute în
trecutul îndepărtat, dar vă rog să citiți cu atenție paralela de mai jos în care am comparat cele
șapte trâmbițe cu cele șapte plăgi descrise în Apocalipsa capitolul 16. Această paralelă ne
clarifică faptul că cele șapte trâmbițe au loc la chiar timpul sfârșitului și corespund cu cele
șapte plăgi finale.
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Cele șapte trâmbițe
1. Grindină, foc și sânge aruncate pe
pământ. (Apocalipsa 8:7).
2. Un munte de foc aruncat în mare.
(Apocalipsa 8:8).
3. O stea mare a căzut în râuri și fântâni.
(Apocalipsa 8:10).
4. Cea de-a patra parte din soare, lună și
stele au fost lovite. (Apocalipsa 8:12).
5. Fântâna adâncului („groapa fără fund”
- KJV) a fost deschisă. (Apocalipsa 9:1).
6. Cei patru îngeri legați în Eufrat, au fost
dezlegați. (Apocalipsa 9:14, 15).
7. Împărățiile acestei lumi devin
împărățiile Domnului nostru. (Apoc. 11:15).
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Cele șapte plăgi
1. Primul potir a fost vărsat pe pământ.
(Apocalipsa 16:2).
2. Cel de-al doilea potir a fost aruncat în
mare. (Apocalipsa 16:3).
3. Cel de-al treilea potir a fost aruncat în
râuri și fântâni. (Apocalipsa 16:4).
4. Cel de-al patrulea potir a fost aruncat
în soare. (Apocalipsa 16:8).
5. Cel de-al cincilea potir a fost aruncat pe
scaunul fiarei. (Apocalipsa 16:10).
6. Cel de-al șaselea potir a fost aruncat în
râul Eufrat. (Apocalipsa 16:12).
7. Cel de-al șaptelea potir a fost aruncat
în aer - s-a sfârșit. (Apocalipsa 16:17).

Observați că fiecare trâmbiță afectează aceeași parte de pe pământ care corespunde cu
plaga care are același număr. Este absolut imposibil ca aceasta să fie o simplă coincidență. De
fapt, plăgile și trâmbițele reprezintă aceleași evenimente, dar privite din puncte de vedere
diferite. Așa cum am afirmat într-un articol anterior, capitolele 4 până la 19 din cartea
Apocalipsei descriu judecata împărăției lui Hristos și a fiarei. Capitolele 4 până la 11 vorbesc
numai despre împărăția lui Hristos, în timp ce capitolele 12 până la 19 se centrează pe
împărăția fiarei. Multe din evenimentele din ambele secțiuni sunt similare și dezvăluie faptul
că ambele acțiuni de judecată au loc în același timp.
Spre exemplu cei 144.000 reprezintă deplina și finala descoperire a împărăției lui Hristos,
iar aceștia au un semn, un nume și un număr care-i identifică ca fiind copiii lui Dumnezeu. În
același fel, cei care au primit semnul fiarei reprezintă deplina și finala descoperire a
împărăției fiarei, ei de asemenea având un semn, un nume și un număr care-i identifică ca cei
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care-l urmează pe Satan. Trâmbițele reprezintă mânia lui Dumnezeu din perspectiva
Creștinismului, în timp ce plăgile reprezintă mânia lui Dumnezeu din perspectiva lumii
seculare.
Să cercetăm o altă dovadă a faptului că aceste trâmbițe reprezintă evenimente viitoare:
„Din fum au ieşit nişte lăcuste pe pământ. Şi li s-a dat o putere, ca puterea pe care o au scorpionii
pământului. Li s-a zis să nu vatăme iarba pământului, nici vreo verdeaţă, nici vreun copac, ci numai
pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 9:3, 4).
Aceasta este o descriere a evenimentelor din cadrul trâmbiței a cincia și este clar faptul că
se referă la evenimente care vor avea loc în viitor. Singurii care sunt protejați de aceste
creaturi, sunt cei care su sigiliul lui Dumnezeu pe frunțile lor, și totuși vedem clar faptul că
numai cei 144.000 din toată cartea Apocalipsei primesc sigiliul lui Dumnezeu pe frunte. Ei
sunt singurii protejați împotriva acestor creaturi ceea ce demonstrează că aceste trâmbițe
indică către evenimente de la timpul sfârșitului, după cei grupul celor 144.000 sunt sigilați.
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Unde se potrivește?
Însă este dificil să plasăm trâmbițele în viitor, după închiderea timpului de probă. Ceva
important se întâmplă chiar la mijlocul perioadei trâmbițelor, ceva ce nu poate avea loc după
încheierea timpului de probă.
Apocalipsa capitolul 10 și aproape tot capitolul 11 sunt așezate chiar în mijlocul perioadei
celor șapte trâmbițe și descriu o mișcare care se ridică pe pământ care rezultă în predicarea
finală a Evangheliei într-o perioadă de o mare încercare. Descrierea acestei mișcări este oferită
între cea de-a șasea și cea de-a șaptea trâmbiță, motiv pentru care concluzia este că această
ultimă mărturie are loc după cea de-a șasea trâmbiță. Dacă lucrul acesta adevărat, atunci
această a șasea trâmbiță trebuie să aibă loc înainte de timpul sfârșitului și înainte de
predicarea finală a Evangheliei. Acestea trebuie să fie în trecut iar cea de-a șaptea trâmbiță
trebuie să fie ultima rămasă. Însă, așa cum am afirmat mai sus, o paralelă între trâmbițe și
plăgi ne arată faptul că acestea descriu aceleași evenimente. Atunci cum putem încadra în
această imagine capitolele 10 și 11 din Apocalipsa?
Răspunsul este acesta: ceea ce descoperim întâmplându-se în capitolul 10 și în prima parte
a capitolului 11 reprezintă o inserțiune în care Dumnezeu ne atrage atenția asupra unor
evenimente petrecute în trecut. Este un „flashback”, o amintire a unor evenimente anterioare
care nu au avut loc între trâmbițele 6 și 7, ci într-un timp dinaintea momentului în care
trâmbițele au început să sune. Dar care este motivul pentru care Dumnezeu inserează aceste
evenimente la acest moment dacă ele nu aparțin acelui moment cronologic?
Atunci când cea de-a șaptea trâmbiță sună, se întâmplă ceva de o semnificație majoră. Cea
de-a șaptea trâmbiță marchează finalul tainei lui Dumnezeu, unul dintre cele mai mari
evenimente din istoria rasei umane. Îngerul puternic care s-a coborât din cer în capitolul 10, ia spus clar lui Ioan:
„... în zilele în care îngerul al şaptelea va suna din trâmbiţa lui, se va sfârşi taina lui Dumnezeu,
după vestea bună vestită de El robilor Săi, prorocilor.” (Apocalipsa 10:7).
Care este taina lui Dumnezeu? Care sunt evenimentele care conduc către terminarea acestei
taine? Care este cheia pentru finalizarea acestei taine?
La sfârșitul celei de-a șasea trâmbițe, următorul eveniment este terminarea tainei lui
Dumnezeu, dar înainte de acesta, Dumnezeu oprește totul și ne poartă înapoi la evenimentele
importante care au implicat finalizarea acestei taine, și ne arată modul în care El a ridicat o
mișcare și cum o folosește pentru a finaliza lucrarea necesară pentru terminarea tainei.
Este clar faptul că evenimentele descrise în capitolul 10 și în prima parte a capitolului 11 nu
au loc în acel moment, ci descriu întâmplări petrecute în trecut.

Mișcarea cărții celei mici
David Clayton, aprilie 2016

În Apocalipsa capitolul 10, Dumnezeu ne descoperă debutul unei mișcări menite să facă pe
pământ o lucrare deosebită la timpul sfârșitului. Această mișcare se naște din studiul cărții lui
Daniel:
„Apoi am văzut un alt înger puternic, care se cobora din cer, învăluit într-un nor. Deasupra capului
lui era curcubeul; faţa lui era ca soarele şi picioarele lui erau ca nişte stâlpi de foc. În mână ţinea o
cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare, şi piciorul stâng pe pământ ... Şi îngerul pe care-l
văzusem stând în picioare pe mare şi pe pământ şi-a ridicat mâna dreaptă spre cer şi a jurat pe Cel ce
este viu în vecii vecilor .... că nu va mai fi nicio zăbavă ...” (Apocalipsa 10:1-6).
Ceea ce a văzut Ioan este aproape o copie exactă a ceea ce Daniel a văzut în ultima lui
viziune pe care a scris-o în cartea sa. Cele mai evidente sunt lucrurile despre care Daniel se
referă la timpul viitor, în timp ce în viziunea lui Ioan sunt prezentate la timpul prezent. Cu
alte cuvinte, viziunea lui Ioan arată împlinirea lucrurilor profețite de Daniel.
Să comparăm pe scurt cele două viziuni:
Daniel vorbește la sfârșit
„Şi am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat
spre ceruri mâna dreaptă şi mâna stângă şi a jurat pe Cel ce trăieşte veşnic ... Eu am auzit, dar n-am
înţeles; şi am zis: ,Domnul meu, care va fi sfârşitul acestor lucruri?’ El a răspuns: ,Du-te, Daniele!
Căci cuvintele acestea vor fi ascunse şi pecetluite până la vremea sfârşitului.’” (Daniel 12:7-9).
Paralela de mai jos ne arată în mod clar că evenimentele descrise în Apocalipsa 10
constituie împlinirea celor descrise în Daniel capitolul 12.
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Daniel capitolul 12
Ascunde cuvintele și pecetluiește cartea.
Până la vremea sfârșitului.
Omul îmbrăcat în in care era deasupra
apelor râului.
Își ținea mâinile ridicate spre cer.
A jurat pe Cel care este viu în vecii
vecilor.
Cuvintele sunt închise și sigilate până la
vremea sfârșitului.
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Apocalipsa capitolul 10
O cărticică a fost deschisă.
Nu va mai fi zăbavă („timp” - KJV).
Îngerul a stat cu piciorul drept pe mare,
şi piciorul stâng pe pământ.
Și-a ridicat mâna către cer.
A jurat pe Cel care este viu în vecii
vecilor.
Profețește înaintea multor popoare.

Îngerul cel puternic care a coborât la Ioan în Apocalipsa capitolul 10 avea o cărticică în
mână; aceasta este cartea lui Daniel. Lui Daniel i s-a spus să sigileze cartea până la timpul
sfârșitului, iar acum descoperim cartea deschisă în mâna îngerului. Lui Ioan i se spune să
mănânce cartea și când o face, o simte duce ca mierea în gură, dar amară în stomac. La acest
moment i se spune că profețească din nou în fața multor oameni, popoare și înaintea întregii
lumi.
Acesta reprezintă adevărul că la timpul sfârșitului Dumnezeu va ridica pe pământ o
mișcare care se va naște ca rezultat al studiului cărticelei lui Daniel. Consumarea cărții ca
hrană reprezintă studiul ei. La început, studiul acesta este dulce ca mierea. Cei care studiază
această carte sunt cuprinși de bucurie la descoperirea ei, dar ulterior, atunci când informația
este digerată cum trebuie, când ajung să înțeleagă mai bine ceea ce au studiat, experiența lor
devine amară. În ciuda acestui fapt, din această experiență ei primesc o solie pe care trebuie
s-o ducă la toată lumea. Această mișcare și această solie constituie cheia finalizării tainei.
Nu există nicio mișcare pe pământ care să împlinească această profeție atât de izbitor ca
mișcarea Adventă. Studiul intens al cărții lui Daniel de către cei implicați în mișcarea
Millerită (1833-1844), a condus ca sute de mii de Creștini sinceri să creadă că Isus va reveni în
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luna octombrie a anului 1844. Această experiență care s-a născut din greșita interpretare a
pasajului din Daniel 8:14, a fost „dulce ca mierea” pentru acești credincioși, dar sigur că
atunci când așteptările lor au fost înșelate și au descoperit că au greșit, ea a fost amară. Dar
din această dezamăgire amară s-a născut o mișcare cu o solie deosebită pentru a pregăti copiii
lui Dumnezeu pentru finalizarea tainei. Iată care sunt semnele cheie ale acestei mișcări:
1. A început cu un studiu intens al profețiilor lui Daniel.
2. Studiul inițial al acestor profeții au adus mare bucurie celor implicați.
3. Această bucurie s-a transformat în amărăciune când au fost dezamăgiți.
4. Din această experiență traumatizantă, s-a născut o mișcare cu o solie unică pentru lume.
Dacă veți revizui articolele anterioare din această serie, veți descoperi despre ce este această
solie: ea se centrează pe judecata dinainte de revenirea lui Isus, judecată care este descrisă și
capitolul 7 din cartea lui Daniel. În timpul acestei judecăți, slava lui Hristos este descoperită
în toată plinătatea ei în copiii Săi. Această judecată va oferi lui Hristos guvernarea
irevocabilă și în urma ei va primi El împărăția veșnică. În timpul acestei judecăți, Evanghelia
va fi în final predicată întregii omeniri în toată frumusețea și puritatea ei, iar lucrarea lui
Dumnezeu va fi terminată. Din acea experiență amară, Dumnezeu a ridicat o mișcare pe care
o va folosi pentru a-Și împlini lucrarea finală.
Dumnezeu ilustrează această lucrare de judecată din nou, foarte clar în Apocalipsa:
„Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini şi mi s-a zis: ,Scoală-te şi măsoară Templul lui
Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el. Dar curtea de afară a Templului las-o la o parte
nemăsurată; căci a fost dată neamurilor, care vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de
luni.’” (Apocalipsa 11:1, 2).
Aici descoperim faptul că templul, biserica lui Dumnezeu, este măsurată. În mod clar acest
lucru face trimitere la judecată. Observați că cei din curtea de afară nu trebuie măsurați sau
judecați. Această judecată de dinaintea revenirii lui Isus constituie o demonstrație
preliminară a ceea ce Hristos a realizat în copiii Săi prin Evanghelie, demonstrație care nu are
nimic de-a face cu cei care nu sunt Creștini. Aceștia vor fi judecați ulterior.
Aș vrea să clarific ceva: Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea este o instituție care s-a născut
din acea mișcare. Azi, această instituție este cea mai vizibilă, cea mai recunoscută expresie a
acelei mișcări care s-a născut în anul 1844. Datorită acestui lucru, în mod greșit mulți
confundă instituția bisericii organizate AZȘ, cu mișcarea pe care Dumnezeu a inițiat-o. Însă
Dumnezeu nu a ridicat o denominațiune, ci o mișcare, iar diferența dintre cele două este
foarte importantă. O denominațiune este o organizație omenească cu limitări care sunt în
mod strict controlate de oameni sau de consilii omenești. De fapt, fiecare denominațiune de
pe pământ operează prin permisiunea guvernelor țărilor în care există. Ele constituie sisteme
care sunt controlate de oameni, motiv pentru care crezurile și practicile acestor
denominațiuni sunt stricate de ambiții lumești și de perspectiveșe oamenilor care controlează
aceste sisteme. Biserica AZȘ nu face excepție de la această regulă. Biserica AZȘ a fost
organizată ca denominațiune din mișcare care s-a născut din studiul cărții lui Daniel, dar nu
este acea mișcare!
Aș descrie organizația AZȘ ca fiind o desprindere din acea mișcare pe care Dumnezeu a
inițiat-o. Scopurile, crezurile, perspectivele acelei mișcări au fost cu toate pervertite în cadrul
denominațiunii AZȘ. Aș compara aceasta cu modul în care Dumnezeu a inițiat Biserica
apostolică ca mișcare călăuzită prin spiritul sfânt, controlată de Dumnezeu, cu misionarii și
apostolii împuterniciți prin spiritul sfânt și trimiși de Dumnezeu Însuși, dar care a devenit
atât de coruptă, atât de deviată de la principiile sale originale, și care în final s-a
metamorfozat în Biserica Romano-Catolică. Biserica Romano-Catolică este atât de diferită de
Biserica apostolică, ca noaptea de zi, și totuși ea s-a născut din acea mișcare și pretinde a fi
aceeași biserică datorită legăturilor organizatorice, cu toate că din punct de vedere spiritual,
nu există nicio asemănare între cele două entități.
Același lucru este valabil și în cazul Bisericii AZȘ. Această organizație nu este ceea ce
Dumnezeu a debutat în 1844. Dacă dorim să găsim acea mișcare originală, trebuie să revenim
la spiritul și principiile care au existat la început.
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Cei doi martori
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David Clayton, aprilie 2016

„Voi da celor doi martori ai mei să prorocească, îmbrăcaţi în saci, o mie două sute şaizeci de zile.
Aceştia sunt cei doi măslini şi cele două sfeşnice, care stau înaintea Domnului pământului. Dacă
umblă cineva să le facă rău, le iese din gură un foc, care mistuie pe vrăjmaşii lor; şi, dacă vrea cineva
să le facă rău, trebuie să piară în felul acesta. Ei au putere să închidă cerul, ca să nu cadă ploaie în
zilele prorociei lor; şi au putere să prefacă apele în sânge şi să lovească pământul cu orice fel de urgie,
ori de câte ori vor voi.” (Apocalipsa 11:3-6).
Cine sunt acești doi martori? Unii cred că îi reprezintă pe Moise și pe Ilie și că acești doi
profeți vor apare pe pământ în ultimele zile. Alții sugerează că ei reprezintă cele două
secțiuni ale Scripturii: Vechiul și Noul Testament. O cercetare atentă ne va conduce însă la o
altă concluzie.
În primul rând acești martori sunt doi măslini și două sfeșnice care stau pe pământ înaintea
lui Dumnezeu. Aceasta nu este prima dată când îi descoperim menționați, căci profetul
Zaharia a scris despre ei:
„Eu am luat cuvântul şi i-am zis: ,Ce înseamnă aceşti doi măslini la dreapta sfeşnicului şi la stânga
lui?’ Am luat a doua oară cuvântul şi i-am zis: ,Ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt
lângă cele două ţevi de aur prin care curge uleiul auriu din el?’ El mi-a răspuns: ,Nu ştii ce
înseamnă?’ Eu am zis: ,Nu, domnul meu.’ Şi el a zis: ,Aceştia sunt cei doi unşi care stau înaintea
Domnului întregului pământ.’” (Zaharia 4:11-14).
Acest pasaj ne clarifică faptul că cei doi martori nu pot fi cele două secțiuni ale Scripturii,
căci ei existau cu sute de ani înainte de scrierea Noului Testament, încă din vremea lui
Zaharia. Acești doi martori stăteau deja „înaintea Domnului întregului pământ.”
Pare clar faptul că Dumnezeu ne trimite cu gândul la lucrarea lui Ilie și la cea a lui Moise.
Abilitățile acestor doi profeți ne indică către direcția aceasta. Ei au puterea de a închide
cerurile să nu plouă, și să arunce foc pentru a-și distruge dușmanii. Numai profetul Ilie a
făcut vreodată așa ceva. Ei au de asemenea puterea de a lovi pământul cu plăgi, iar aceasta
este o trimitere clară la Moise care a fost folosit de Dumnezeu pentru a trimite cele zece plăgi
asupra Egiptului. Acesta este motivul pentru care unii insistă că acești doi profeți sunt Moise
și Ilie.
În ultima carte a Vechiului Testament există o profeție despre Moise și Ilie:
„Aduceţi-vă aminte de Legea lui Moise, robul Meu, căruia i-am dat în Horeb rânduieli şi porunci
pentru tot Israelul! Iată, vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea
mare şi înfricoşată.” (Maleahi 4:4, 5).
Această profeție și-a avut deja o împlinire parțială în lucrarea lui Ioan Botezătorul. Isus ne-a
spus că dacă vrem să acceptăm, Ioan a fost Ilie care trebuia să vină, iar îngerul care i-a
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anunțat nașterea, a declarat că el va merge „în duhul și puterea lui Ilie” (Luca 1:17). Descoperim
așadar că nu profeții înșiși trebuie să vină, ci că spiritul care i-a însuflețit pe ei va fi manifestat
din nou pe pământ în cei aleși de Dumnezeu. Așadar, întrebarea este: cine sunt acești doi
martori? Maleahi face o trimitere către răspunsul pe care-l găsit și în alte câteva locuri.
Moise este în general văzut ca profetul cuvântului lui Dumnezeu, profetul legii. Acesta este
marele semn al lucrării lui Moise, în ciuda uimitoarelor minuni pe care Dumnezeu le-a făcut
prin el:
„Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
Ilie însă, este văzut ca profetul marilor minuni. El a închis cerul pentru trei ani și jumătate,
a înviat morți, a coborât foc din cer de mai multe ori și a îndreptățit cu putere Numele lui
Dumnezeu. El este profetul neînfricat, însoțit de lucrări puternice.
Așadar, acești doi martori reprezintă lucrarea lui Dumnezeu pe pământ la timpul
sfârșitului prin două mijloace: cuvântul lui Dumnezeu (reprezentat prin Moise) și spiritul lui
Dumnezeu (reprezentat prin Ilie). Desigur că aceste mijloace vor lucra prin copiii lui
Dumnezeu, dar totuși ei vor fi cei doi „profeți” care vor face lucrarea. Aceștia sunt cei doi
unși care vor sta înaintea Domnului pământului. Prin cuvântul Său și prin spiritul Său
Dumnezeu Și-a împlinit lucrările uimitoare de-a lungul tuturor veacurilor, iar la timpul
sfârșitului nu va fi altfel. Isus Însuși a mărturisit clar că spiritul și cuvântul sunt cei doi
martori:
„Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică, dar tocmai ele mărturisesc
despre Mine.” (Ioan 5:38).
„Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede
de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” (Ioan 15:26).
A mărturisi înseamnă a aduce mărturie despre ceva. Isus spune că cele două lucruri care
vor mărturisi despre El sunt Scripturile (cuvântul) și spiritul. Așadar, atunci când toate aceste
sunt considerate, devine evident faptul că cei doi martori sunt cuvântul lui Dumnezeu și
spiritul lui Dumnezeu.
„Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui
şi-i va omorî.” (Apocalipsa 11:7).
Acest verset ne aduce la sfârșitul timpului de probă pentru omenire. Groapa fără fund este
menționată de patru ori în cartea Apocalipsei. Nu este un loc literal, ci reprezintă condiția
spirituală. Atunci când o persoană cade într-o groapă fără fund, nu mai există nicio speranță
pentru ea, este prea târziu pentru orice. De fiecare dată când citim această expresie
„adânc” („groapa fără fund” - KJV), ea ne indică faptul că am ajuns în locul în care harul s-a
terminat pentru rasa umană și nu mai există nicio speranță.
Atunci când harul se va retrage, va exista o manifestare a celei mai cumplite răutăți pe care
această planetă a văzut-o vreodată. În acel moment fiara se va ridica din nou, va domina și va
avea din nou putere. Este descrisă ca fiind „fiara din groapa fără fund” (KJV), sau împărăția
care se ridică din condiția în care Dumnezeu s-a depărtat. Această putere anti-Dumnezeu va
face război împotriva cuvântului lui Dumnezeu și a spiritului lui Dumnezeu și va pune capăt
mărturiei Creștine. Copiii lui Dumnezeu se vor ascunde, toate eforturile de a împărtăși
Evanghelia la alții nu vor mai fi posibile. Cei doi martori vor fi „omorâți” în sensul că nu vor
mai avea efect asupra oamenilor de pe această planetă.
„Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care, în înţeles duhovnicesc, se
cheamă ,Sodoma’ şi ,Egipt’, unde a fost răstignit şi Domnul lor.” (Apocalipsa 11:8).
În acest verset Dumnezeu ne arată în mod clar care vor fi condițiile în timpul în care timpul
de probă pentru omenire se va termina. Dumnezeu spune că cei doi martori vor fi omorâți
într-un timp în care condițiile spirituale sunt egale cu Sodoma, Egipt și Ierusalimul la vremea
în care Hristos a fost omorât. Cu alte cuvinte, dacă vrem să înțelegem cum vor sta lucrurile pe
pământ, trebuie să privim la starea spirituală a acestor trei puteri.
Sodoma: imoralitate fățișă, degradare sexuală, în special homosexualitate.
Egipt: respingere îndrăzneață a autorității lui Dumnezeu.
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Ierusalim (la momentul uciderii lui Hristos): o condiție în care spiritul lui Dumnezeu s-a
depărtat. Lucrarea lui Dumnezeu este declarată ca întruchipând răul. Harul a fost retras.
Pentru a concluziona, lucrarea lui Dumnezeu pe pământ se va sfârși când oamenii vor
îmbrățișa comportamentul homosexual fățiș și îndrăzneț, când Îl disprețuiesc pe deplin pe
Dumnezeu și autoritatea Lui și când resping lucrarea spiritului lui Dumnezeu, numind-o rea.
Este evident faptul că această atitudine se dezvoltă deja pretutindeni. Suntem foarte, foarte
aproape de sfârșit.
Este de asemenea interesant de observat modul în care aceste trei condiții apostaziate
indică către trei aspecte alte acestei ultime crize. Condițiile Sodomei (sodomia fățișă)
sugerează care poate fi semnul fiarei, condiția Egiptului (blasfemia) sugerează care poate fi
numele fiarei, iar condițiile Ierusalimului la momentul răstignirii lui Isus (respingerea
cuvântului lui Dumnezeu) sugerează care poate fi numărul fiarei.
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Martorii înviați
„Dar, după cele trei zile şi jumătate, duhul de viaţă de la Dumnezeu a intrat în ei şi s-au ridicat în
picioare, şi o mare frică a apucat pe cei ce i-au văzut. Şi au auzit din cer un glas tare, care le
zicea: ,Suiţi-vă aici!’ Şi s-au suit într-un nor spre cer; iar vrăjmaşii lor i-au văzut.” (Apocalipsa
11:11, 12).
Când timpul de probă pentru oameni se va fi terminat, adevărul va fi omorât. Cuvântul și
spiritul lui Dumnezeu nu vor mai avea niciun efect în a-i mântui pe oameni. Timp de trei zile
și jumătate este bucurie, planeta jubilează datorită faptului că un grup mic care a constituit
un ghimpe în ochii păcătoșilor fățiși, au fost reduși la tăcere. Condamnați la moarte, copiii lui
Dumnezeu se ascund. Nu mai există nicio oportunitate sau nevoie de a împărtăși Evanghelia.
La momentul acela încep să cadă plăgile pe pământ. După trei zile și jumătate, cuvântul lui
Dumnezeu revine dintr-o dată la viață, dar de această dată nu pentru a mântui. Când plăgile
încep să cadă, oamenii încep să vadă împlinindu-se într-o manieră devastatoare cele
profetizate de copiii lui Dumnezeu. Pe măsură ce experimentează efectele teribile ale plăgilor,
sunt forțați să recunoască faptul că acel cuvânt pe care l-au condamnat și respins, este
adevărat. Indiferent cât de mult îl urăsc, nu pot nega dovada faptului că cei doi martori au
mărturisit despre adevăr. Astfel, cei doi martori revin la viață dar, bineînțeles, este prea târziu
pentru ca cineva să mai fie mântuit, căci fiecare își va fi ales calea, iar această nouă
convingere nu este una care să-i conducă la pocăință, ci o recunoașterea refractară a
adevărului, similară mărturisirii lui Esau sau a lui Iuda.
„Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care
ziceau: ,Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi
în vecii vecilor.’” (Apocalipsa 11:15).
Cea de-a șaptea trâmbiță marchează sfârșitul lucrării de mântuire. Poporul lui Dumnezeu a
trecut prin foc, inclusiv prin cele șapte plăgi. Ei au trecut prin „necazul cel mare” și „şi-au spălat
hainele şi le-au albit în sângele Mielului.” Acum chipul lui Hristos este reprodus în mod
desăvârșit în ei, iar taina lui Dumnezeu, experiența reproducerii lui Hristos în copiii Săi este
finalizată. În cer, Hristos Își primește împărăția și se pregătește să revină să și-I strângă la
Sine.
„Şi Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut chivotul legământului Său în
Templul Său. Şi au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de pământ şi o grindină
mare.” (Apocalipsa 11:19).
Chivotul este simbolul legământului. Dumnezeu locuiește în copiii Săi; ei au natura Sa.
Această experiență, chiar esența Noului Legământ, a fost desăvârșită în ei. Acum ei sunt în
sfârșit pregătiți să trăiască cu El. Isus este pe cale să revină pentru a-i lua acasă la El. Chiar
așa: vino Doamne Isuse!

Importanța celor doi adami
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Adevărul despre cei doi adami reprezintă cheia pentru înțelegerea corectă a neprihănirii
prin credință. Acest adevăr ne descoperă faptul că adevăratul Creștinism se bazează pe
„moștenire”. Și atunci vei întreba: „Ce moștenim?”. Moștenim două lucruri de la fiecare
Adam:
1. Statul.
2. Natura.
De la primul Adam, toți oamenii moștenesc statutul de despărțire sau alienare de
Dumnezeu, ca și o natură stricată, carnală, centrată pe sine. Observați vă rog că nu moștenim
vina. Aceasta nu este transferabilă.
De la Cel de-al doilea Adam, cei care sunt născuți din nou moștenesc statutul de împăcați
cu Dumnezeu, unire cu El, și o natură spirituală, curată, plină de iubire și altruistă.
Aceasta este ceea ce mântuirea este de fapt: primim un nou statut, o nouă legătură cu
Dumnezeu, și primim o nouă natură, o nouă viață cu impulsuri diferite, dorințe diferite,
atitudini diferite. Primim acest nou statut și această nouă natură atunci când suntem născuți
din nou, iar această naștere din nou ia loc când primi spiritul sfânt pe care Dumnezeu ni-l dă
când Îl primi pe Hristos prin credință, ca Domn și Rege suprem în viețile noastre.
În mentalitatea multor Creștini, mântuirea are de-a face cu dezvoltarea caracterului mai
degrabă decât cu moștenirea unei naturi. De fapt, ei pretind că natura nu se schimbă până
când Hristos nu revine iar trupurile noastre sunt transformate. Aceasta este o idee greșită
bazată pe ignoranța faptului că noi avem atât o natură spirituală, cât și una fizică. Este
adevărat faptul că natura fizică nu va fi transformată până la revenirea lui Hristos, dar natura
spirituală trebuie să fie schimbată acum, căci altfel nu vom fi mântuiți.
Există o schimbare a naturii care are loc instantaneu la nașterea din nou prin spiritul sfânt,
dar mulți dintre acești Creștini neagă lucrul acesta afirmând că tot ceea ce primim este o
trimitere de a ne dezvolta caracterul. Natura rămâne neschimbată, dar noi trebuie să lucrăm
asupra caracterelor noastre și, în esență, dezvoltarea caracterului devine fundamentul
mântuirii noastre.
Așadar, ideea este că Isus ne oferă o tăbliță curată prin faptul că înlătură vina, după care ne
poruncește să o păstrăm curată și să construim pe temelia iertării pe care ne-a oferit-o. Dacă
menținem tăblița curată, atunci, într-un final, vom fi mântuiți. Isus ne susține prin faptul că
ne oferă ajutorul spiritului sfânt, dar în esență, mântuirea este un proces, o luptă de o viață
pentru a atinge ținta. Nu este un eveniment care are loc la început, ci este o recompensă la
sfârșit care depinde de modul în care ne-am comportat pe parcurs. Desigur că cei care
îmbrățișează acest concept, arareori, dacă nu chiar niciodată nu vorbesc despre nașterea din
nou. Vor sublinia în mod constant lupta împotriva păcatului și vor fi mereu nesiguri cu
privire la mântuirea personală.
Mântuirea este astfel privită ca un simplu statut legal mai degrabă decât o experiență vie și
transformatoare. După ce statusul legal este obținut, începe procesul de făurire a mântuirii
prin efortul stăruitor pentru „dezvoltarea caracterului.”
Sigur că dezvoltarea caracterului își are locul ei, fiind un proces prin care creștem în Hristos
și devenim din ce în ce mai asemănători cu El, dar este dezvoltarea caracterului fundamentul
mântuirii, sau mai degrabă nașterea este cea care ne determină destinul? Este vorba despre
un efort, sau despre o identitate?
Mulți adventiști se concentrează pe dezvoltarea caracterului mai mult decât pe obținerea
moștenirii naturii. De aceea adventism partea care lipsește este nașterea din nou. Accentul se
pune pe dezvoltarea caracterului. Rezultatul final este legalismul, o centrare pe faptele
personale mai degrabă decât o obsesie pentru Hristos.
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în
perioada 26 – 31 iulie 2016. Prezentatorii din acest an vor fi Imad Awde și Nader Mansour din
Australia, alături de Olimpiu Trif Stanciu și Vlad Ardeiaș, iar subiectele prezentate vor
dezbate pregătirea personală în vederea apropiatei reveniri a Domnului Isus.
Spre deosebire de anii precedenți, această întâlnire va avea loc în localitatea Costești,
județul Hunedoara. Cazarea se va face la Pensiunea „Cotiso” care oferă atât camere cât și
posibilitatea de campare, fiind disponibile patru alternative:
1. Cameră de două persoane cu baie proprie la prețul de 50 ron/persoană/noapte;
2. Cameră de trei persoane cu baie proprie la prețul de 40 ron/persoană/ noapte.
3. Cameră de trei persoane cu baie comună pe palier la prețul de 35 ron/persoană/noapte.
4. Campare cu acces la bucătărie și baie contra sumei de 15 ron/persoană/noapte în cazul
în care nu serviți masa la pensiune, și 10 ron/persoană/noapte în cazul în care serviți masa la
pensiune.
Pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 și 5 ani nu se percepe taxă pentru cazare.
Toate persoanele care se vor caza în camere vor trebui să servească masa la pensiune contra
sumei de 45 ron / zi / persoană, preț pentru care sunt servite două mese principale.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios
necesar să vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 25 iunie prin depunerea sumei
integrale în contul RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Transilvania pe numele Trif
Stanciu Olimpiu. Vă rugăm să specificați la rubrica „detalii depunere” că suma reprezintă
contravaloarea participării la întâlnirea de la Costești și să-l anunțați telefonic pe domnul Trif
la numărul 0752211191. Momentan sunt rezervate numai 40 de locuri; pe măsură ce vă veți
anunța participarea, vom închiria mai
multe. Dacă vor exista cazuri de anulare a
rezervării după achitarea contravalorii,
persoanele în cauză vor trebui să discute
procentul de returnat direct cu proprietarii
pensiunii Cotiso.
Ziua de marţi, 26 iulie, este ziua în care
se va face cazarea începând cu ora 14 și se

va servi o masă. Ultima masă se va servi duminică 31 iulie
dimineaţa, iar plecarea se va face în aceeași zi la ora 12.
Pensiunea oferă apă caldă non-stop, sală de conferință, acces
gratuit la internet, loc amenajat pentru foc de tabără, living cu
șemineu, tenis de masă, coș de baschet, foișoare, hamace,
șezlonguri, balansoare, jacuzzi natural și un generos spațiu de
joacă securizat pentru copii.
Accesul la Pensiunea „Cotiso” se face pe drumul județean
705A. Din municipiul Orăștie până la pensiune veți avea de
parcurs 20 de km pe această rută. Persoanele care nu dispun de
autoturism, pot ajunge pe aceeași rută cu microbuzele care
pleacă de mai multe ori pe zi din municipiul Orăștie spre
Costești.
Pensiunea „Cotiso” (coordonate GPS 45.6873850, 23.1596520)
se află situată la intersecția drumurilor care duc la cetățile dacice
Sarmizegetusa Regia, Costești, Blidaru și Fețele Albe. Alte
obiective turistice sunt Castelul Corvinilor din Hunedoara,
Cetatea medievală a Devei și Parcul Dendrologic din Simeria.
Ceea ce este cel mai important de reținut este faptul că aceasta
este o întâlnire de studiu al Scripturii, rugăciune și părtășie
Creștină în vederea pregătirii personale pentru revenirea
iminentă a Domnului Isus și a evenimentelor premergătoare
acesteia. Spiritul, așteptările și participarea efectivă pe toată
perioada întâlnirii a fiecăruia dintre dumneavoastră, vor scrie
istoria acestor 5 zile și vor înclina balanța fie în favoarea
revărsării abundente a spiritului sfânt, fie în favoarea unei
simple întâlniri sociale și turistice. Rugăciunile noastre sunt ca fiecare participant să aibă
curajul de a se lăsa în totalitate călăuzit de Cel care este Calea, Adevărul și Viața.
Vă așteptăm cu inimile deschise!
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Sfârșitul este aproape
LA UȘI!
Ardeiaș Vlad, martie 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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Martie 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:
Miercuri, 2. Eritreea. Violența
guvernului împotriva Creștinilor
din această țară a atins cote
culminante: Creștinii sunt închiși,
torturați și obligați să semneze
renunțarea la credință.
Joi, 3. China. Guvernul comunist
continuă să impună noi restricții
Bisericii Creștine printr-o lege care
oferă guvernului dreptul absolut de
a numi preoți.
Joi, 3. India. Un grup de 25 de
hinduși au atacat 60 de Creștini în
timpul unui serviciu de închinare,
agresându-i fizic pe bărbați și sexual pe femei.
Joi, 3. Nigeria. Sute de Creștini au fost uciși în timpul violențelor ce au avut loc în patru
comunități din Agatu, Benue.
Vineri, 4. Yemen. 4 Creștini au fost uciși de către un grup de persoane înarmate care au atacat
căminul de bătrâni unde aceștia lucrau.
Marți, 8. Etiopia. Unul dintre puținii evangheliști din teritoriu a fost arestat de poliție sub
acuzația de terorism. Locația unde acesta este deținut nu a fost făcută cunoscut rudelor.
Joi, 10. Anglia. Un judecător din Marea Britanie a fost destituit din funcție pentru opinii contrare
adopției de copii de către cuplurile homosexuale.
Vineri, 11. Nigeria. După ce au ucis peste 300 de fermieri Creștini, ciobanii musulmani continuă
atacurile asupra comunităților Creștine din zonă.
Marți, 15. SUA. Preotul Douglas al-Bazi care a fost torturat de extremiști ISIS afirmă că termenul
„genocid” este prea blând pentru a descrie ceea ce li se întâmplă Creștinilor în Orientul Mijlociu.
Miercuri, 16. Nigeria. Numărul fermierilor Creștini uciși de ciobanii musulmani a urcat la 500.
Creștinilor le este frică să revină în sat pentru a-și îngropa morții.
Duminică, 20. Orientul Mijlociu. Patru traducători ai Asociației de traducere a Bibliei Wycliffe
au fost împușcați de militanți ISIS.
Marți, 22. Bangladesh. Doi militanți ISIS au ucis prin înjunghiere un proaspăt convertit la
Creștinism în vârstă de 68 de ani.
Vineri, 25. Yemen. Preotul Thomas Uzhunnalil în vârstă de 56 de ani a fost răstignit de militanții
ISIS.
Vineri, 25. Nigeria. Trei pastori Creștini au fost răpiți de persoane înarmate care pretind acum
500.000 $ pentru eliberarea lor.
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Duminică, 27. Pakistan. Cel puțin 70 de persoane (majoritatea Creștini și copii) au fost uciși și
alte 300 rănite într-un atac sinucigaș în duminica paștelui. Gruparea teroristă Jamaat-ul-Ahrar și-a
asumat responsabilitatea afirmând că acest atac a vizat Creștinii.
Marți, 29. Tailanda. Autoritățile tailandeze au blocat accesul agențiilor umanitare în centrele de
detenție unde Creștinii pakistanezi sunt ținuți în condiții brutale.
Miercuri, 30. India. Extremiști hinduși au vandalizat prăvălia Creștinului de 55 de ani, l-au
amenințat cu moartea, i-au atacat soția și fiica, l-au obligat să se închine idolilor hinduși, i-ar rupt o
mână, după care el a declarat: „Cel mai frumos lucru din viața mea este Isus. Sunt bucuros că sunt
urmărit și bătut pentru Numele Lui.”
Miercuri, 30. SUA. Un hotel din statul Illinois a fost amendat cu suma de 81.000$ pentru refuzul
de a găzdui ceremonii de căsătorie între persoane de același sex.
Joi, 31. China. Grupuri de sute de ofițeri de poliție trimiși să demoleze crucile bisericilor Creștine
au atacat Creștinii, lăsând în urmă mulți dintre ei grav răniți.
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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 i-a pierdut pe toţi.
Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Marți, 8. SUA. Primarul orașului New York, Bill de Blasio, a emis un ordin care asigură toate
persoanele de dreptul de a folosi toaletele care se potrivesc sexului ales.
Miercuri, 9. Olanda. Utrecht este orașul care a adoptat semafoare gay.
Miercuri, 9. EU. Ungaria este blamată pentru că și-a folosit dreptul de veto pentru a bloca
tratatul european pentru asigurarea drepturilor persoanelor LGBTI.
Joi, 10. India. Manvendra Singh Gohil este primul prinț din India care se declară public a fi
homosexual.
Joi, 10. Marea Britanie. „The Gloucester Citizen” raportează că numărul copiilor trassexuali din
Marea Britanie care au solicitat tratament în vederea schimbării sexului, a crescut cu 1000%.
Vineri, 11. SUA. Concluzia unui studiu făcut de „J. Walter Thompson Innovation Group” afirmă
că numai 48% din tinerii cu vârste cuprinse între 13 și 20 de ani se identifică ca exclusiv
heterosexuali.
Joi, 17. Botswana. Organizația Lesbienelor, Homosexualilor și Bisexualilor a câștigat în instanță
dreptul de a fi recunoscută oficial.
Marți, 22. Cuba. Președintele Barak Obama a declarat: „Există încă probleme enorme în
societatea noastră, dar democrația este calea de a le rezolva. Pe calea aceasta am obținut asistență
medicală pentru mai mulți cetățeni. Pe calea aceasta am înregistrat progrese enorme în ceea ce
privește drepturile femeilor și drepturile homosexualilor.”
Miercuri, 23. Cuba. Președintele Obama, alături de Secretarul de Stat John Kerry, Susan Rice,
Valerie Jarrett și Jeffrey DeLaurentis au avut o întâlnire cu doi reprezentanți ai apărătorilor
drepturilor homosexualilor în Havana.
Joi, 24. Asociația Mondială a Psihiatrilor a făcut apel ca homosexualitatea să fie legalizată și să se
pună capăt practicilor discriminatorii, declarând despre homosexuali că sunt „membrii valoroși ai
societății, membrii care au aceleași drepturi și responsabilități ca și ceilalți cetățeni.”
Marți, 29. SUA. Un colegiu privat din New York a înlăturat din întreaga clădire toate semnele ce
indicau cărui sex îi sunt destinate toaletele.
Miercuri, 30. Argentina este cea de-a treia țară din America Latină care se alătură inițiativei SUA
de a promova drepturile LGBT la scară mondială.
Joi, 31. SUA. Un judecător federal a anulat astăzi interdicția de adopție a copiilor de către
cuplurile de homosexuali.
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 martie 2016 au avut loc 53 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Din
lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Marți 1, Bolivia. 860.000 de vite au murit datorită secetei și a furtunilor.
Joi, 3. Columbia. Câteva tone de pești morți în râul Chicamocha.
Joi, 3. Argentina. 23 de delfini morți pe plaja de la sud de Buenos Aires.
Duminică, 6. Australia. Cel mai mare număr de pești morți înregistrat vreodată în Queensland.
Marți, 8. Tailanda. Peste un milion de limax morți pe plaja din Phuket.
Joi, 10. Noua Zeelandă. 3 balene dintr-o specie rară au fost găsite moarte pe o plajă din nordul
țării.
Miercuri, 16. SUA. Sute de ciori moarte au fost descoperite în Battle Creek, Michigan.
Miercuri, 23. Vietnam. Mii de tone de stridii au murit în Delta Mekong.
Luni, 28. Georgia. 19 delfini morți au fost descoperiți de-a lungul unei coaste.

Divina Vindecare ! Nr. 76 Aprilie 2016

Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene
stranii.
„...a venit vremea ... 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:
Miercuri, 2. Sumatra. Cutremur cu magnitudinea de 7,8.
Vineri, 4. Gheața de la poli se topește cu o viteză mai mare decât de credea. Surplusul de anul
acesta poate acoperi statul California de 3 ori.
Luni, 7. Serbia. Ministrul de interne a declarat starea de urgențe în trei orașe datorită
inundațiilor masive.
Vineri, 11. SUA. În statul Louisiana a fost declarată starea de urgență datorită inundațiilor.
Duminică 13. Brazilia. Rio de Janeiro declară starea de urgență în urma inundațiilor care au
făcut cel puțin 20 de victime.
Miercuri 16. Cercetătorii de la NASA afirmă că luna februarie a acestui an a fost cea mai
călduroasă din ultimele decenii.
Miercuri, 16. SUA. Multiple tornade au devastat centrul și vestul continentului.
Joi, 17. SUA. O furtună cu grindină de proporții apocaliptice a devastat orașul Dallas.
Duminică, 20. Australia. Furtuni puternice au devastat orașul Perth.
Vineri, 25. China. Furtunile recente din sudul țării au provocat inundații și alunecări de teren.
Luni, 28. SUA. Incendii în Kansas, furtuni în Indiana, tornade însoțite de grindină în sud.
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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!
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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.

