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Am fost uimit să descopăr de curând că există o voce din ce în ce mai puternică care susține 
că adevăratul dușman la Europei și al întregii omeniri în timpul Celui de-al Doilea Război 
Mondial nu a fost Axa Roma - Berlin - Tokyo, ci mai degrabă Aliații. În timp ce în unele 
cazuri astfel de pretenții sunt de-a dreptul aberante și țin de teoria conspirației, au existat 
multe conflicte în care unii din cei implicați au descoperit că luptau de partea greșită a 
baricadei; uneori din constrângere, dar alteori din dezinformare.

Probabil că unul dintre cazurile legendare în acest sens, este cel al lui Saul din Tars, omul 
care era complet dedicat slujirii lui Dumnezeu, dar care avea să descopere cu uimire că 
eforturile lui erau îndreptate tocmai împotriva Lui. Saul lupta cu toată puterea și sinceritatea 

de partea greșită a baricadei, iar unul 
dintre aspectele interesante în ceea ce 
privește cazul lui, este că tocmai 
această luptă greșit direcționată era cea 
care-l făcea să stagneze și chiar să 
regreseze pe calea experienței cu 
Dumnezeu. Desigur că sinceritatea a 
fost unul dintre elementele salvatoare, 
însă este interesant faptul că 
sinceritatea singură nu a fost suficientă 
pentru a schimba traiectoria greșită pe 
care o urma. Saul din Tars lupta o luptă 
inexistentă, fiind amăgit printr-unul 
dintre cele mai eficiente și letale 
mi j loace a le lu i Sa tan : 
denominaționalismul.

Condiția prezentă a Creștinilor 
Este aproape unanim acceptat printre Creștini faptul că mesajul Domnului către Biserica 

din Laodiceea reprezintă nu numai chemarea Lui adresată Creștinilor care trăiesc chiar 
înainte de actul final al Marii Controverse, dar și descrierea stării acestora în acel timp. Și 
parcă cu fiecare an care trece, cuvintele „ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17) se 
potrivesc din ce în ce mai bine peisajului din toate 
denominațiunile și grupările Creștine. Dacă nu 
dorm îmbătați de mirajul a ceea ce lumea oferă, 
sunt prinși de cine știe ce idee fanatică despre 
alimentația sfântă, fazele lunii sau sărbătorile 
levitice. Dacă nu au probleme financiare pentru că 
lucrează de noaptea până noaptea, sunt disperați 
de grijile și problemele cotidiene. Dacă nu au 
probleme cu copiii, vizitează psihologi în 
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O luptă pierdută



încercarea disperată de a-și rezolva problemele conjugale. Depresia este unul dintre 
fenomenele din ce în ce mai des întâlnite la Creștini și, sub astfel de presiuni împinse uneori 
până la limită, unii dintre cei ce-L mărturisesc pe Isus sunt gata să facă un pact cu Satan 
însuși dacă de asta este nevoie pentru a obține măcar o pauză în acest conflict perpetuu.

Departe fiind de a condamna pe vreunul dintre acești frați și surori, în fața acestei realități 
dureroase se ridică deseori întrebarea: ce-L desparte pe Creștinul lumii moderne de 
experiența glorioasă pe care Dumnezeu a dăruit-o fiecăruia dintre noi? Scriptura afirmă că 
„nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele 
viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nicio altă făptură” (Romani 8:38, 39) nu au nici autoritatea 
și nici puterea de a-l despărți pe Creștin de Dumnezeu, de a-l împiedica să pășească zilnic în 
biruința deplină lucrată de Isus pentru el.

Care este cauza sau cauzele acestui blocaj care durează de multe decenii? Este posibil ca 
unul dintre ele să fie implicarea într-o luptă care în realitate nu există și astfel consumarea 
energiilor pe un teren pe care nu poate fi câștigată nicio biruință? Este posibil ca locul în care 
majoritatea Creștinilor își desfășoară lupta de dimineață până seara, să fie un loc în care nu 
mai există de mult nicio luptă și, deci, nicio biruință de câștigat?

Un dușman demult răpus 
Martin Luther, reformatorul german, a spus: „Cel mai mare dușman al meu este propriul 

meu sine. Cel mai mare dușman al tău, este propriul tău sine. Din ziua în care suntem 
mântuiți până în ziua în care murim, noua noastră natură spirituală va fi în conflict cu vechea 
noastră natură păcătoasă. Inimile noastre sunt fabrici de idoli.” La citirea acestor cuvinte, 
majoritatea Creștinilor vor da din cap aprobator, amintirile (probabil) destul de recente 
confirmându-le veridicitatea.

„Ne luptăm cu eu-l, frate!” este răspunsul des auzit la întrebarea „Ce mai faci? Cum îți 
merge?”. „Eu-l nu ne dă pace!” spun frații Creștini din Ardeal. Această expresie atât de des 
repetată de părinți, este repede învățată de copii care, la rândul lor, vor lăsa aceeași moștenire 
copiilor lor: pe  parcursul întregii experiențe, Creștinul trebuie să poarte după sine această 
povară care, după toate aparențele, are un succes fantastic.

Scriptura însă afirmă cu totul altceva atunci când vine vorba despre identitatea dușmanului 
Creștinului. Apostolul Pavel începe această discuție prin a afirma cine nu este dușmanul 
Creștinului:

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui ...” (Efeseni 6:12).
Aceasta este o afirmație revoluționară pe care, dacă o vor înțelege și primi prin credință, 

Creștinii vor ieși de sub mirajul unei lupte inexistente. Acest „noi” despre care Pavel vorbește 
aici, se referă la Creștini. Despre Creștini Pavel a spus că „omul nostru cel vechi a fost răstignit 
împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui” (Romani 6:6), referindu-
se aici la experiența nașterii din nou care presupune tocmai moartea eu-lui, și nașterea unui 
om nou: „Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate 
lucrurile s-au făcut noi.” (2 Corinteni 5:17).

Așadar, această stare descrisă în Efeseni capitolul 6 nu se referă la cei care nu au avut 
experiența nașterii din nou, chiar dacă aceștia și-au însușit numele de „Creștin”. Cei care, 
chiar dacă frecventează o biserică, citesc Scriptura și urmează alte reguli bisericești, dar care 
nu au fost născuți din Dumnezeu, este foarte probabil să continue lupta împotriva eu-lui, căci 
acesta cu siguranță este încă viu în ei.

Expresia „cărnii și sângelui” din versetul amintit mai sus, poate deruta la prima vedere. Se 
referă aceste cuvinte la trupul fizic și sângele care ne curge prin vene? Dacă trupul fizic poate 
constitui un dușman, atunci cu siguranță că lupta împotriva acestuia va continua până la 
moarte sau până la revenirea Domnului. Expresia însă apare și în alte pasaje ale Scripturii, iar 
compararea cu acestea ne va ajuta să înțelegem ce a vrut Pavel să spună aici. Iată câteva din 
aceste exemple:

„Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea şi sângele ţi-au descoperit lucrul acesta, ci 
Tatăl Meu, care este în ceruri.” (Matei 16:17).
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„Căci, când trăiam sub firea noastră pământească („în carne” - KJV), patimile păcatelor, aţâţate de 
Lege, lucrau în mădularele noastre şi ne făceau să aducem roade pentru moarte.” (Romani 7:5).

„Deci cei ce sunt pământeşti („cei care sunt în carne” - KJV) nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi 
însă nu mai sunteţi pământeşti („nu mai sunteți în carne” - KJV), ci duhovniceşti („ci în duhul” - 
KJV), dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi.” (Romani 8:8, 9).

Din aceste câteva exemple înțelegem că expresia „carnea și sângele” se referă mai degrabă la 
starea sau mintea omului despărțit de Dumnezeu, dinainte de nașterea din nou. Această stare 
este natura moștenită prin naștere de la părintele rasei umane, Adam. Decizia lui de a se 
despărți de Dumnezeu ne-a afectat pe toți, fiecare dintre noi moștenind această stare 
blestemată. Condiția aceasta este numită în Scriptură „firea pământească”, „carnea și sângele”, 
„starea pământească” etc. Alte expresii moderne ar fi „eu-ul” sau „sinele”. Chiar despre acest 
„eu” sau „sine” Domnul Isus i-a spus lui Petru că nu i-ar fi putut descoperi adevărul despre 
identitatea Sa. Despre același „sine” a scris Pavel că a dispărut cu desăvârșire în urma 
experienței nașterii din nou, fiind înlocuit de natura cea nouă moștenită din Dumnezeu.

Parafrazând, am putea spune: „Căci noi, Creștinii, n-avem de luptat împotriva eu-lui şi 
sinelui ...” (Efeseni 6:12 - parafrazat). Această problemă a naturii umane despărțite de 
Dumnezeu care guverna ființa umană, a fost rezolvată deplin și definitiv de Domnul Isus. 
Omul nu și-ar fi putut niciodată depăși propria natură; acest lucru este imposibil. Însă Darul 
de mare preț al Domnului Isus este tocmai o nouă natură, una în care spiritul lui Dumnezeu 
este una cu spiritul omului.

Cunoscând însă puterea nemărginită a acestui dar ceresc în vederea rezolvării problemei 
păcatului, Satan a făurit o capcană mortală pentru a-i ține pe Creștini departe de această armă 
invincibilă: minciuna sinelui viu. Și pentru că intrarea în posesie a oricărui dar de la 
Dumnezeu se poate face numai prin credință, toți cei care trăiesc cu conștiența sinelui se 
privează de soluția divină, trăind astfel o viață mizerabilă, plină de căderi și înfrângeri la tot 
pasul, și asta ... prin credință.

Obiecția „biblică” 
Și pentru că are de-a face cu Creștini, Satan își prezintă mereu minciunile și capcanele prin 

cuvintele „Este scris ...” (Matei 4:6). Iar când vine vorba despre noua natură și biruința 
păcatului ca realitate în experiența Creștinului, inevitabil va fi citat pasajul din capitolul 7 al 
epistolei către Romani:

„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească; dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. ... Ştiu, 
în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am 
voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe 
care nu vreau să-l fac, iată ce fac! ... O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de 
moarte…?” (Romani 7:14, 18, 19, 24).

Acesta este pasajul care, scos din contextul său, pare să arate că pentru tot restul vieții sale 
pe pământ, Creștinul este condamnat să robească păcatului. Și pentru a explica modul în care 
o astfel de persoană este mântuită în ciuda stării sale neschimbate, s-a inventat doctrina 
dumnezeului care te vede altfel decât ești în realitate.

Când așezăm însă acest pasaj în contextul său și continuăm să citim argumentul lui Pavel, 
descoperim că epistola către Romani nu se sfârșește cu acest capitol 7, ci urmează capitolul 8 
în care scriitorul lămurește faptul că această experiență este specifică celor care nu sunt „în 
Hristos Isus” (Romani 8:1) sau, cu alte cuvinte, celor care nu sunt Creștini. Însă în Hristos, 
robul păcatului descoperă eliberarea de „legea păcatului și a morții” (Romani 8:2) pe care o 
identificase în capitolul anterior ca fiind în el însuși.

Adevăratul dușman 
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 

mine. ... Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit firea pământească („carnea” - KJV) împreună 
cu patimile şi poftele ei.” (Galateni 2:20, 5:24).
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Aceasta fiind realitatea naturii Creștinului, care este atunci adevăratul său dușman și unde 
se duce adevărata luptă Creștină? Pavel lămurește în restul pasajului din epistola către 
Efeseni:

„Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt 
în locurile cereşti.” (Efeseni 6:12).

Spre deosebire de oamenii care nu sunt în Hristos și care constituie împărăția lui prin 
natura pe care o au, Creștinii au fost eliberați din capcana lui Satan, motiv pentru care acesta 
împreună cu demonii au făcut din Creștini ținta lor specială. Creștinii constituie împărăția lui 
Hristos pe acest pământ, singurele mijloace prin care El Își poate argumenta afirmațiile în 
cadrul judecății (Romani 3:4). Ei sunt cei ce pot grăbi revenirea lui Isus (2 Petru 3:12) și astfel 
dușmanii de moarte ai împărăției întunericului. De aceea, deghizați în mantiile preoțești și 
citând pasaje din Scriptură, demonii atacă mintea Creștinului fără încetare pentru a-l despărți 
pe acesta de realitatea biruitoare făurită de Hristos pentru toți oamenii.

Tot acest efort se constituie într-o luptă care seamănă de cele mai multe ori cu un război 
rece. Nu unul al manifestării forței fizice, ci mai degrabă unul al informațiilor și contra-
informațiilor, al denaturării realității, al strecurării de informații neadevărate pentru a induce 
în eroare și astfel, pentru a înșela:

„... până acolo încât să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.” (Matei 24:24).
Cele mai mari eforturi demonice sunt consumate în acest tip de luptă deoarece un Creștin 

lichidat fizic este un Creștin mort, însă un Creștin înșelat devine un mijloc de a înșela și alți 
Creștini. Desigur că, absorbiți de cotidianul zilnic, rareori Creștinii sunt conștienți de aceste 
teribile lupte care se duc în cuprinsul minților lor, însă acest conflict constituie realitatea într-
o măsură mai mare decât evenimentele în care ne consumăm de cele mai multe ori energiile.

Cine știe cum să poarte o asemenea luptă? Cine știe cum să lupte împotriva demonilor? 
Cine cunoaște modul în care se pot descifra mesajele de inducere în eroare cu care suntem 
bombardați la fiecare pas? Desigur că un asemenea conflict nu poate fi abordat decât prin 
credință, iar Scriptura ne îndeamnă astfel:

„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre ...” (Evrei 12:2).

4

Ardeiaș Vlad, aprilie 2016

Lupta Creștină a credinței
Traducerea în limba engleză a versetului 2 din capitolul 12 al epistolei lui Pavel către Evrei 

este aceasta:
„Uitându-ne la Isus, Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre ...” (Evrei 12:2 - KJV).
Atât cuvântul cât și conceptul de „Creștin” derivează din cuvântul „Hristos”. Cei care și-au 

asumat numele de „Creștin” au făcut-o pentru că, asemenea copiilor care poartă numele 
tatălui lor, Îl recunosc pe Hristos ca Părinte. Viața lui Hristos a devenit prin nașterea din nou 
viața lor; natura Lui, natura lor; identitatea Lui, identitatea lor; Calea Lui, Calea lor. Iar 
această Cale este calea încrederii în Dumnezeu. Credința Creștină este viața Creștinului, iar 
Calea aceasta a fost făurită de Părintele Creștinilor. Acesta este motivul pentru care toți 
Creștinii sunt abordați în acest conflict într-o manieră similară celei în care a fost abordat și 
Cel care a deschis această Cale. De aceea Scriptura ne îndeamnă „să ne uităm țintă” la Cel ce 
a făurit Calea Creștină pentru că în experiența Lui vom găsi toate componentele experienței 
noastre.

Experiența lui Hristos constituie o profeție a experienței fiecărui creștin în parte. Scriptura 
ne spune că Hristos „a trebuit să Se asemene fraţilor Săi în toate lucrurile” (Evrei 2:17):

„deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuşi a fost deopotrivă părtaş la 
ele” (Evrei 2:14).
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Lupta Creștină - lupta lui Hristos 
Lupta Creștină, fiind o luptă de natură spirituală, se consumă în cadrul ispitelor. Hristos, 

fiind Cel care avea să făurească Calea pentru toți cei ce aveau să-L urmeze, a consumat 
această luptă spirituală înaintea oricărui om. Deseori expresia „a luat natura umană” este 
folosită în sensul în care cineva își schimbă haina de primăvară cu cea de iarnă, însă înțelesul 
real este „Cuvântul S-a făcut trup” (Ioan 1:14). Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om „și, 
prin faptul că El însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt 
ispitiţi.” (Evrei 2:18). Cu excepția perioadei de la Grădina Ghetsimani și până la cruce când a 
fost părăsit de Tatăl, întreaga Lui experiență constituie experiența Creștină, experiența la care 
suntem cu toții chemați.

Ispitele lui Hristos sunt ispitele Creștinului, însă nu trebuie să facem greșeala de a crede că 
acestea sunt ispitele celor care nu sunt născuți din nou. Așa cum am arătat în articolul 
anterior, între omul născut din primul Adam și cel născut din nou din al doilea Adam există o 
diferență de natură: dacă natura celui dintâi este despărțită de Dumnezeu făcându-l astfel 
neputincios în fața ispitei, natura celui de-al doilea „este un singur duh cu El. (Hristos)” (1 
Corinteni 6:17). De aceea Creștinul nu simte nicio atracție spre păcate triviale ca desfrâul, 
beția, drogurile, crima, furtul sau homosexualitatea, cu toate că unii Creștini rătăciți au 
impresia că dacă nu au astfel de probleme în viețile lor, înseamnă că nu mai au nicio 
problemă.

Cunoscând însă bine care este noua natură a omului renăscut din Hristos, demonii îl atacă 
cu ispite specifice, deseori atât de bine camuflate în „intenții sfinte”, încât foarte mulți le cad 
pradă. Experiența lui Hristos însă le demască pe toate acestea, motiv pentru care vă invit ca 
pe parcursul rândurilor următoare să urmăm sfatul Scripturii și „să ne uităm țintă la Isus, 
Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre ...” (Evrei 12:2). Ispitele prin care a fost chemat să 
treacă în pustiu, imediat după botez, constituie nu numai cele trei mari categorii de ispite cu 
care toți Creștinii sunt asaltați, dar și modelul secvențial după care atacul este desfășurat. 
După ce a experimentat timp de 4000 de ani psihicul și spiritul omului în toate circumstanțele 
oferite de mediul planetei noastre, Satan își făurise o strategie perfectă în așteptarea Omului 
Isus Hristos. În pustiul în care a petrecut 40 de zile și de nopți, Satan a pus în aplicare 
capodopera sa în ceea ce privește strategia împotriva omului. Era sigur că nu va da greș, iar 
când a descoperit că cele mai subtile căi de atac au eșuat, a tremurat la gândul că toți cei cu 
care avea să aibă de-a face de atunci înainte, urmau să aibă aceeași natură ca cea a Omului 
din pustiu. Acesta fost motivul pentru care întregul adevăr legat de acest plan este atât de 
bine păstrat cât mai departe de înțelegerea Creștinilor căci, odată aflat, „adevărul vă va face 
liberi”. (Ioan 8:32).

Introducerea 
Din cele patru Evanghelii sinoptice, trei amintesc acest episod al experienței lui Hristos. În 

timp ce Matei și Luca detaliază evenimentul, Marcu se limitează la a spune că „Duhul a mânat 
pe Isus în pustiu, unde a stat patruzeci de zile, fiind ispitit de Satana ...” (Marcu 1:12, 13). În acest 
articol vom studia pas cu pas relatarea celui de-al treilea scriitor care, deși nu L-a însoțit 
personal pe Mântuitorul, a făcut lucrarea unui reporter, mărturisind că s-a apucat să scrie 
„după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârşia lor” (Luca 
1:3). Luca a fost medicul care i-a căutat și intervievat pe mulți dintre cei care au intrat în 
contact personal cu Hristos, Evanghelia sa fiind produsul final al acestui efort asiduu.

Înainte de a trece la textul scris de el, există un aspect foarte important care ține de studiul 
Scripturii și care trebuie avut în vedere mai ales atunci când vine vorba de parcurgerea 
narațiunii unor evenimente. Deseori noi, cei care avem la îndemână toate cărțile Scripturii, 
suntem în dezavantaj datorită faptului că atunci când începem să citim o narațiune, 
cunoaștem deja sfârșitul ei. În felul acesta pierdem multe învățături prețioase, privându-ne de 
posibilitatea de a retrăi evenimentul împreună cu protagoniștii lui și astfel de a le înțelege 
experiențele, dincolo de învățăturile morale. Acesta este motivul pentru care vă invit ca pe 
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parcursul acestui studiu să faceți efortul de a ignora toate informațiile pe care le aveți deja 
despre evenimentul „ispitirea lui Isus”. Făcând acest exercițiu, vom putea parcurge împreună 
cu El fiecare pas al acestui eveniment de o importanță colosală și astfel, vom putea înțelege 
mai bine vechea strategie a celui rău, strategie cu care deseori ne răpune.

Relatarea începe cu următoarele cuvinte:
„Isus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în ...” (Luca 4:1).

Desigur că toți cititorii știu că următorul cuvânt 
din verset este „pustiu”, însă, așa cum v-am rugat, 
încercați să faceți abstracție de acest lucru, 
abordând acest text ca și când l-ați citi pentru 
prima dată. Pasajul afirmă că după botezul în 
apă, Isus a fost umplut cu spiritul lui Dumnezeu, 
evident în vederea lucrării importante pe care 
urma s-o înceapă. Fiind dar acum botezat în apă 
și plin cu spiritul lui Dumnezeu, unde v-ați 
aștepta să fie condus? Luați-vă câteva momente și 
gândiți-vă la acest aspect foarte important al 
așteptărilor noastre. Ori de câte ori ne gândim la 
botezul cu duhul sfânt, chiar la revărsarea în 
plinătate de spiritul lui Dumnezeu peste cineva, 
la ce ne gândim că ar trebui să urmeze imediat? 
Ei bine, cel mai probabil majoritatea vor răspunde 
„Predicarea Evangheliei din cele mai aglomerate 
orașe până în cele mai uitate cătune, predicare 
însoțită de vorbirea în limbi, învierea morților, 
vindecări miraculoase etc.” Și cu toate că acestea 
și multe altele sunt prezente în Scriptură, atunci 
când „privim țintă la Isus, Autorul și Desăvârșitorul 
credinței noastre ...” (Evrei 12:2), descoperim că 

această Cale a credinței pe care El Însuși a făurit-o, a debutat cu totul altfel, în cu totul alt loc: 
pustiul.

Deseori oamenii cer cu toată sinceritatea și credința experiența nașterii din nou, a botezului 
cu spiritul lui Dumnezeu, numai pentru a fi mai apoi uimiți de faptul că viața le-a devenit 
mai complicată și mai grea decât le-a fost înainte. Dintr-o dată se descoperă într-un pustiu 
social greu de suportat, fiind dați pe mâna lui Satan și a demonilor pentru a fi ispitiți. Așa a 
fost și cu Isus care, fiind „plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în 
pustiu, unde a fost ispitit de diavolul timp de patruzeci de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea; şi, 
după ce au trecut acele zile, a flămânzit.” (Luca 4:1, 2). Calea predicării Evangheliei însoțită de 
manifestarea puterii lui Dumnezeu începe în pustiul uscat și arzător al ispitelor celor mai 
sofisticate și subtile. Nefiind familiarizați cu debutul acestei căi, mulți dintre nou-născuții 
Creștini entuziaști se descurajează și abandonează Calea fie pentru a reveni de unde au 
plecat, fie căzând pradă ispitelor cu iz Creștin, și deviind mult de la ea.

Cu toate că relatarea ne oferă istoria a trei ispite, textul afirmă că Isus a fost ispitit în toată 
acea perioadă de patruzeci de zile. Cele trei ispite însă sunt, după cum vom vedea mai 
departe, trei categorii de ispite care formează secvențial întregul plan de atac al lui Satan. 
Cercetându-le cu atenție și în ordinea lor, vom descoperi strategia prin care Satan reușește să 
amăgească și să descurajeze Creștinii și, de asemenea, vom recunoaște maniera în care 
deseori, dacă nu chiar zilnic, suntem noi înșine hărțuiți.

Prima ispită: propria identitate - cine ești? 
„Diavolul I-a zis: ,Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte pietrei acesteia să se facă pâine.’ Isus i-a 

răspuns: ,Este scris: Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu.’” (Luca 4:3, 4).
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Scriptura nu afirmă că Isus ar fi știut din prima zi petrecută în pustiu faptul că va avea de 
petrecut acolo patruzeci de zile. Și pentru că intenția era aceea de a fi supus ispitelor, este 
normal să concluzionăm că într-adevăr nu știa care va fi perioada pe care urma să o petreacă 
acolo căci ispita, în natura ei, conține elementul surpriză. Dacă acesta n-ar exista, atunci ispita 
ar înceta să mai fie ispită.

Un al doilea aspect ține de identitatea celui care I S-a prezentat lui Isus. Din nou, ispita 
conținând în sine elementul surpriză și fiind în natura ei atât o expresie a minciunii cât și o 
ademenire la rău, este normal să concluzionăm că Satan nu și-a dezvăluit identitatea atunci 
când L-a abordat pe Isus.

Contrar opiniei populare, prima ispită a lui Isus nu a fost aceea de a transforma pietrele în 
pâini. Nu există nicio poruncă în Scriptură care să interzică transformarea pietrelor în pâini. 
Mai degrabă, contextul situației în care se găsea, a constituit mobilul ispitei. Isus se găsea în 
pustiu datorită călăuzirii Divine. După un timp, I se face foame și, pentru că nu avea de unde 
să procure prin niciun mijloc ceva de mâncare, Isus se roagă. Pe măsură ce timpul se scurge, 
situația devine din ce în ce mai disperată, iar răspunsul Divin întârzie să apară. În acest 
context, apare „chiar Satan” care „se preface într-un înger de lumină” (2 Corinteni 11:14), și-L 
întreabă: „Cine ești Tu?”.

Să nu uităm că această relatare constituie descrierea modului camuflat în care demonii îi 
atacă pe Creștini, iar această primă ispită constituie deschiderea luptei, prima insinuare din 
șirul lung al hărțuielilor demonice. Scena este tipică: Creștinul se trezește dintr-o dată într-o 
experiență deșertică: poate părăsit de soț sau soție; poate părăsit de copil; poate diagnosticat 
cu o boală letală în fază terminală (cum se întâmplă deseori); poate batjocorit de prieteni, de 
colegii de muncă sau chiar de frații lui Creștini; bănuiesc că fiecare dintre cei care citesc aceste 
rânduri înțeleg despre ce vorbesc. „Lovit” ca de un fulger de un astfel de coșmar, Creștinul se 
clatină și cade pe genunchi. Se roagă. Stăruie în rugăciune. Nimic nu mai are sens în mintea 
lui. Dar mai presus de toate, răspunsul întârzie, fiind astfel pentru clipa prezentă în care i se 
consumă viața, inexistent. Și atunci, chiar atunci în acea clipă prezentă a iadului, atunci, 
asemenea unui șarpe i se strecoară în minte întrebarea: „Cine ești tu? Cu ce drept aștepți tu 
răspuns din partea lui Dumnezeu? Cine ești tu pentru ca Dumnezeu să-ți răspundă și să 
intervină pentru tine? Amintește-ți de trecutul tău, de toate căderile, de toate deciziile pe care 
le-ai luat împotriva planului Divin, de toate scăpările, de toate eșecurile în ciuda intențiilor 
tale bune. Cine ești tu de fapt? Ești cu adevărat Creștin, sau e numai gura de tine?”.

Pastorul Richard Wurmbrand a povestit că după o perioadă de mulți ani consecutivi 
petrecuți în temnițele României comuniste, într-o zi ofițerul de Securitate care-l ancheta i-a 
adus o oglindă și l-a pus să se privească: era pentru prima dată când se vedea după mulți ani. 
Pastorul mărturisește că ceea ce a văzut în oglindă l-a șocat teribil: dinții lipsă, părul smuls, 
figura scheletică care-l privea de pe sticla rece, nu aducea nici pe departe cu statura demnă a 
bărbatului de odinioară. Atunci ofițerul l-a întrebat: „Şi crezi că dumneata porţi chipul lui 
Dumnezeu?”. („Dacă zidurile ar putea vorbi” - R. Wurmbrand).

Cu siguranță că în momentele de liniște, atunci când citim astfel de rânduri, fiecare dintre 
noi știm care este răspunsul corect: „Da, sunt copilul lui Dumnezeu.” Situația este însă cu 
totul alta în mijlocul ispitei, în timpul derulării experienței, atunci când ți se aduce în față o 
realitate formată din suma unor fapte proprii care nu pot fi negate, și din realitatea absenței 
răspunsului Divin.

Propunerea pe care Satan i-a adresat-o lui Isus a fost aceea de a-Și dovedi identitatea printr-
o faptă. Care este aceea, nu este relevant; esența ispitei constă în punerea la îndoială a 
propriei identități pe de o parte, și în calea propusă pentru dovedirea acestei pretinse 
identități. Și pentru că deseori avem multe de învățat nu numai din ceea ce afirmă Scriptură, 
ci și din ceea ce ea nu afirmă, vă propun să analizăm cu atenție modul în care Isus nu a 
răspuns acestei provocări.

Isus nu a spus: „Uite-te la copilăria Mea, și vei vedea Cine sunt.”
Isus nu a spus: „Uite-te la botezul Meu, și vei vedea Cine sunt.”
Isus nu a spus: „Uite-te la lipsa păcatului din viața Mea, și vei vedea Cine sunt.”
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Nimic din toate acestea și niciun argument asemănător: Isus nu a indicat către Sine și către 
viața Sa pentru a-Și proba identitatea. Isus nu a oferit propriile Sale fapte ca dovadă a 
propriei identități, cu toate că El a fost singurul Om care ar fi putut pe bună dreptate s-o facă. 
Nimeni, nici chiar Satan nu ar fi putut contrazice niciunul și nici toate aceste argumente la un 
loc dacă ar fi fost aduse de Isus. El însă lucra aici la făurirea Căii Credinței Creștine pentru 
toți cei care urmau să vină după El, și niciunul dintre aceștia n-ar fi putut aduce un asemenea 
argument. Nu numai că ar fi fost neadevărat, dar ar fi fost și imposibil de construit în mod 
practic, „căci, despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5).

Mai mult decât atât, Isus nu aduce niciun argument la această provocare. Cineva a spus 
odată: „Dacă Satan mi-ar propune să semnăm amândoi o hârtie pe care să scriem că doi plus 
doi fac patru, n-aș accepta. Nu mi-aș pune niciodată semnătura lângă a lui, nici chiar sub o 
afirmație care pare adevărată.” Isus nu-Și discută identitatea atunci când este abordat de 
Satan, pur și simplu pentru că argumentarea cu astfel de personaje nu poate fi decât letală. 
Cunoaștem o doamnă care a făcut lucrul acesta în urmă cu șase mii de ani, iar noi încă mai 
bem din mizeria care a urmat acelei discuții.

Pe de altă parte, răspunsul lui Isus descoperă fundamentul identității Sale: declarația 
Cuvântului lui Dumnezeu. Pentru a parafraza, răspunsul lui Isus a fost acesta: „Nu am 
nevoie de pâine (materie, de o dovadă fizică pentru identitatea Mea); declarația lui 
Dumnezeu Îmi este atot-suficientă.”

Această primă ispită care constituie dezvăluirea modului în care Satan îi abordează pe 
Creștini, se dovedește de cele mai multe ori letală, astfel încât el nu mai are nevoie de a trece 
mai departe la cea de-a doua. Majoritatea Creștinilor trăiesc cu conștiența propriilor păcate, 
propriului sine, propriului „eu” în condițiile în care Dumnezeu a declarat că toate păcatele 
Creștinului sunt inexistente, iar natura lui este o natură divino-umană. Vă propun trei dintre 
multele pasaje prin care Scriptura declară identitatea Creștinilor:

„Aşadar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, 
oameni din casa lui Dumnezeu.” (Efeseni 2:19).

„Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus 
Hristos.” (Filipeni 3:20).

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.” (1 Ioan 3:1).
Întrebarea adresată de apostolul Ioan este foarte actuală și 
necesară: „Vedeți?” Titlul de „copil al lui Dumnezeu” întrece 
orice altul la care cineva poate aspira, însă Ioan merge un pas 
mai departe rostind aceste două cuvinte revoluționare: „Și 
suntem!”. Unii Creștini au ajuns la performanța de a crede că 
li s-a oferit un titlu, un nume: „copil al lui Dumnezeu”. Însă 
maniera în care înțeleg aceasta este „Dumnezeu mă vede ca 
pe copilul Său în Isus; dar eu știu că sunt un păcătos!”, 
trăind astfel mai departe cu conștiența propriei păcătoșenii. 
Aceasta este una dintre cele mai eficiente capcane demonice, 
căci caracterul ei letal se dovedește tocmai atunci când ai cea 
mai mare nevoie de încredere fermă în Dumnezeu: în 
mijlocul încercării. Atunci când ești sub presiunea 
evenimentului și ți se amintește că, „în realitate” nu ești 
decât un păcătos, orice elan al credinței în Dumnezeu este 
instantaneu paralizat, iar Creștinul se lasă în voia valurilor 
care în foarte scurt timp îl vor îneca. Realitatea este însă 

exact opusă acestei insinuări.
O poveste spune că undeva pe la mijlocul secolului al XVIII-lea, John și-a adunat toate 

economiile pentru a pleca de pe bătrânul continent spre America, în speranța unei vieți mai 
bune. Dar pentru că nu avea prea mulți bani, a cumpărat cel mai ieftin bilet pentru vasul are 
urma să-și ridice ancora peste numai câteva ore, iar de restul banilor rămași a cumpărat o 
pungă mare de biscuiți. Ori de câte ori venea timpul pentru masă, toți călătorii mergeau în 
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sala de mese pentru a se bucura de hrana caldă; numai John se retrăgea stânjenit la prora 
pentru a-și chivernisi bine rația de biscuiți. Zilele treceau, iar John, sătul până peste cap de 
biscuiții care deveneau din ce în ce mai tari, aștepta cu nerăbdare ziua debarcării. Cu câteva 
ore înainte de a ajunge la țărm, chiar în timp ce se servea ultima masă pe vapor, John a fost 
abordat de unul dintre marinarii care tocmai trecea pe lângă el:

„Domnule, de ce nu mergeți în sala de mese?”
Fâstâcit și rușinat, John a încercat să evite răspunsul, însă marinarul a insistat. Atunci John 

a răspuns:
„Domnule, nu mi-am permis să plătesc și pentru masă.”
„Aș vrea să văd biletul dumneavoastră, domnule,” replică marinarul.
Când John îi înmână hârtia, marinarul exclamă cu uimire:
„Domnule: dumneavoastră puteți servi masa la bordul vaporului. Biletul pe care-l aveți 

include nu numai cabina de dormit, dar și trei mese pe zi.”
Din nefericire, aceasta este istoria multor Creștini care trăiesc încă într-o realitate iluzorie, 

minciuna meșteșugit fabricată de Satan, cum că ei ar fi tot păcătoși, despărțiți de Dumnezeu 
și lăsați singuri să se descurce în această viață pentru a-și forma un caracter desăvârșit, 
asemenea lui Isus, singurul care la final îi va putea recomanda pentru mântuire. În felul 
acesta, Creștinul este vulnerabil oricăror insinuări demonice, urmărit și slăbit de propriul 
trecut care, cu toate că a fost deplin și definitiv încheiat de Dumnezeu Însuși, este zilnic adus 
la viață prin credința lui.

Adevărul este însă că fiecare Creștin în parte este nu vizitator, nu posesor al unei vize cu 
caracter limitat, nici măcar al unui permis de ședere sau de muncă în cer, ci „cetățean împreună 
cu sfinții” (Efeseni 2:19), el însuși fiind sfânt. Aceasta este identitatea fiecărui Creștin în parte, 
identitate făurită și oferită în dar cu un Preț atât de mare.

Atunci când Creștinii își vor asuma această identitate sfântă, Creștinismul va recăpăta 
relevanță chiar și în lumea noastră modernă. Atunci când Creștinii vor avea curajul de a 
crede declarațiile lui Dumnezeu referitoare la identitatea lor, Creștinismul va începe să 
lumineze ca odinioară. Când de dimineață, privindu-se în oglindă, și până seara, adunându-
și familia pentru închinare, fiecare Creștin va ști cine este și ce deține, evenimentul revenirii 
Domnului Isus va veni ca un fulger. Atunci El va fi „proslăvit în sfinţii Săi şi privit cu uimire în 
toţi cei ce vor fi crezut” (2 Tesaloniceni 1:10) iar taina lui Dumnezeu se va sfârși.

A doua ispită: Creștinism fără Hristos - cum? 
Pentru puținii Creștini care rămân în picioare după primul atac, lupta nu se sfârșește aici. 

Așa cum am afirmat anterior, cele trei ispite ale lui Isus din pustiu reprezintă nu numai trei 
căi principale de atac, dar și ordinea secvențială în care acestea se derulează. Isus a deschis 
această Cale a credinței care poate fi urmată de oricine este născut din nou iar noi, ca unii 
care „nu suntem în neştiinţă despre planurile lui” (2 Corinteni 2:11), avem aici cheia demascării 
metodelor pe care demonii le folosesc pentru a amăgi Creștinii. Fiecare Creștin care, privind 
țintă la Autorul și Desăvârșitorul credinței sale, va demasca și aborda toate aceste propuneri 
letale prin descoperirea și credința lui Isus, nu va cunoaște ce este căderea, potrivit 
făgăduinței că „Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în 
el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.” (1 Ioan 3:9).

Prima ispită a fost prezentată în ambalaj Creștin și, în ciuda demascării identității celui ce 
se afla în spatele propunerii, restul ispitelor continuă să aibă aceeași tentă Creștină. Scriptura 
afirmă că

„Diavolul L-a suit pe un munte înalt, I-a arătat într-o clipă toate împărăţiile pământului şi I-a 
zis: ,Ţie Îţi voi da toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii; căci mie îmi este dată şi o dau oricui 
voiesc. Dacă, dar, Te vei închina înaintea mea, toată va fi a Ta.’ Drept răspuns, Isus i-a zis: ,Înapoia 
Mea, Satano! Este scris: Să te închini Domnului Dumnezeului tău şi numai Lui să-I slujeşti.’” (Luca 
4:5-8).

Înainte de a identifica căile prin care această ispită poate vizita Creștinii, vă propun să 
identificăm ispita în sine: care a fost cea de-a doua ispită? Satan I-a propus lui Isus să-I dea 
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„toată stăpânirea şi slava acestor împărăţii” și mulți Creștini își imaginează că Isus a fost ispitit 
să devină următorul Cezar, însă lucrul acesta nu este adevărat. O asemenea propunere ar fi 
apetisantă pentru orice om care nu a fost născut din nou, însă niciun Creștin nu va fi vreodată 
ispitit să candideze pentru președenție cel puțin din considerentele naturii și implicațiilor 
ocupării acelei funcții.

Este de asemenea important un alt aspect: pentru ca o propunere să constituie o ispită 
pentru o persoană, ea trebuie să aibă un caracter ademenitor pentru persoana în sine, să se 
găsească în aria lui de interes și, de asemenea, să conțină elementul surpriză. Așa cum am 
observat din viața lui Isus, interesul Lui nu s-a îndreptat niciodată spre a-i organiza pe 
oameni printr-o manieră politică și militară, și nici de a-i supune prin orice mijloc, împărăția 
Sa fiind de o cu totul altă natură.

Ca unul care era conștient că natura împărăției lui Hristos este opusă naturii împărăției sale 
instituite pe pământ de patru mii de ani, Satan L-a abordat pe Isus într-o manieră care să-L 
atragă, spunându-I: „Așadar, știi Cine ești și dorești să împlinești voi Tatălui Tău; minunat! 
Vrei să trăiești o viață Creștină și să fii misionar; excelent! Haide să-Ți arăt eu cum: uită de 
cruce! Acceptă principiile mele, iar eu îți garantez succesul deplin în activitatea misionară: Tu 
vei cuceri întreaga lume pentru Dumnezeu. Toate împărățiile pământului se vor pleca la 
picioarele Tale, vor accepta religia Ta, se vor boteza în Numele Tău. Tu vei fi Cel care vei 
decide regii și împărații acestei lumi, iar ei Ți se vor supune necondiționat.”

Cu toate că Isus a respins această ispită, din păcate istoria consemnează faptul că după 
câteva secole, Biserica Creștină a căzut în această capcană și, ulterior, a ajuns să domnească 
peste împărățiile pământului uzând de principiile demonice și transformându-se astfel dintr-
o „femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe 
cap” (Apocalipsa 12:1), într-o femeie care „era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, era împodobită cu 
aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare” și care „ținea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi 
de necurăţiile curviei ei.” (Apocalipsa 17:4).

Desigur însă că această ispită este îndreptată și către Creștini la nivel individual. Deseori, 
din dorința de a înainta în lucrarea misionară sau de a reduce din costurile implicate de 
experiența Creștină, Creștinul este asaltat de tot felul de propuneri, toate uzând de limbajul 
Creștin pentru a se strecura în discursul Creștin. Scriptura ne arată faptul că aceasta a fost 
una dintre ispitele căreia Biserica primară și mulți dintre conducătorii ei nu i-au făcut față: 
hotărârea lui Iacov consemnată de Luca în capitolul 15 din cartea Faptelor apostolilor, 
atitudinea lui Petru în Antiohia consemnată de Pavel în epistola sa către Galateni 2:11-21, 
alegerea lui Pavel de a participa la jertfele iudaice consemnată de Luca în cartea Faptelor 
apostolilor 21:17-36 sunt câteva exemple. (Pentru mai multe detalii despre implicațiile acestor 
evenimente, vă încurajez să citiți articolele „Taina fărădelegii” și „Taina lui Dumnezeu” 
publicate în numărul 52 din luna aprilie, 2014 al revistei Divina Vindecare).

De asemenea, această ispită vizează deseori alegerile pe care le facem nu numai în ceea ce 
ne privește, dar și în ceea ce-i privește pe copiii noștri, relația noastră cu ei sau cu partenerul 
de viață. În mod deosebit acum, societatea modernă ne oferă o abundență de alternative la 
Calea Creștină, alternative care presupun mai puțină implicare personală, mai puțin timp și 
efort. „N-am timp!”; „Sunt prea aglomerat!”; „Toată lumea face așa!”; „Am și eu nevoie de 
timp să mă relaxez!” sunt unele dintre cele mai des întâlnite argumente aduse de Creștini 
pentru justificarea alegerii alternativelor, alternative care se rezumă la atât: respingerea crucii. 
Sigur că asta nu implică renunțarea la serviciile religioase de la biserică, la citirea Scripturii 
sau la rugăciunile de dimineață și de seară. Însă este posibil ca aici să găsim una dintre cheile 
care pot dezlega misterul morții omniprezente în bisericile de azi care se numesc „Creștine”.

Isus a spus că „oricine nu-şi poartă crucea şi nu vine după Mine, nu poate fi ucenicul 
Meu.” (Luca 14:27). Aceasta este una dintre desele exprimări radicale ale lui Isus, cele care nu 
oferă loc de întoarcere. El nu spune că cel care nu-și ia crucea nu poate merge la biserică, nu 
poate vorbi despre Creștinism, nu poate cita din Scriptură etc., ci numai că în realitate îi este 
imposibil să fie Creștin.
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Cea de-a doua ispită este pentru cei care-și cunosc identitatea, pentru cei care au trecut de 
prima ispită și care sunt determinați să meargă mai departe. Cea de-a doua ispită, este ispita 
alternativei: alternativa „Creștină” la Calea Creștină. Se poate prezenta în forme atât de 
variate și seamănă atât de bine cu „colacul de salvare” venit din Cer, încât chiar și unii dintre 
cei mai buni dintre ei au alunecat în ea uneori. Distanța parcursă pe Calea Creștină este direct 
proporțională cu periculozitatea celei mai mici alunecări: cu cât cineva primește mai mult din 
Hristos, cu atât mai fatale îi pot fi alunecările.

„Şi dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; dar, din pricina celor aleşi, zilele acelea 
vor fi scurtate.” (Matei 24:22).

Pe măsură ce cineva înaintează pe Calea Creștină, miza și tensiunea cresc până la punctul 
în care niciun om n-ar rezita; însă tuturor celor ce la fiecare pas sunt hotărâți să nu renunțe, le 
este promisă odihna:

„O mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.” (Psalmul 
91:7).

A treia ispită: inițiativa personală - când? 
Cea de-a treia ispită este pentru cei mai tari care se înmulțesc din ce în ce mai repede pe 

măsură ce ne apropiem de timpul sfârșitului. Cea de-a treia ispită reprezintă ultimul efort al 
atacatorului care simte deja că-l lasă puterile, că epuizează toate resursele fără niciun rezultat, 
că se apropie de clipa sfârșitului său, motiv pentru care cea de-a treia ispită le însumează pe 
primele două, adăugând o chemare imediată la acțiune:

„Diavolul L-a dus apoi în Ierusalim, L-a aşezat pe streaşina acoperişului Templului şi I-a zis: ,Dacă 
eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos de aici; căci este scris: El va porunci îngerilor Lui să Te 
păzească; şi: ei Te vor lua pe mâini, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră.’ Isus i-a 
răspuns: ,S-a spus: Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul tău.’” (Luca 4:9-12).

Pentru a înțelege motivul alegerii acestei abordări ca expresie a ultimului efort în cadrul 
confruntării de față, trebuie să descoperim contextul ei Scriptural. Una din ultimele profeții 
ale Vechiului Testament despre venirea lui Mesia, se găsește în cartea lui Maleahi:

„Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său 
Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul 
oştirilor.” (Maleahi 3:1).

„Midrash” (Pesiqta Rabbati, 162a), exegeza cărților Torei, interpretează această profeție 
prin cuvintele: „Când Regele, Mesia, Se va descoperi, va veni și va sta pe streașina 
Templului.” Psalmul 91, cel din care I S-a citat, este unul dintre psalmii Mesianici des citați în 
Sinagogă. În acest context, Satan readuce primele două ispite și le așează împreună într-un 
cadru Scriptural: „Dacă identitatea Ta este cea pe care o pretinzi, dovedește-o printr-o faptă, 
dar una care este în de acord cu Scriptura, și dovedește acum tuturor că Tu ești Hristosul. Toți 
Te vor vedea și Te vor recunoaște potrivit așteptărilor lor; acum este momentul Tău de aur!”

Este important de observat faptul că solia prezentă în timpul lui Isus nu a fost aceea că El 
este Hristosul. Dimpotrivă, El Însuși i-a îndemnat pe ucenici să nu dezvăluie nimănui 
identitatea Sa:

„Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul.” (Matei 16:20).
Nu sosise timpul pentru această descoperire, iar dacă ea ar fi fost făcută, intenția lui 

Dumnezeu nu ar mai fi fost împlinită potrivit planului Său. Pe streaşina acoperişului 
Templului însă, Satan L-a ispitit să facă tocmai acest lucru nu numai ca dovadă a identității 
Sale, dar și ca alternativă la Calea crucii pe care urma să pășească. Îndemnul la acțiune 
pripită, în afara călăuzirii lui Dumnezeu, la inițiativă personală plină de intenții bune și într-o 
direcție foarte bună, totul într-un limbaj Creștin, iată care este ultima armă a demonilor. 
Instigarea este una dintre cele mai meșteșugite: aduce din nou în discuție propria identitate, o 
așează în afara crucii și deschide un context Scriptural pentru a o discuta, îndemnând la o 
acțiune imediată în vederea realizării planului lui Dumnezeu.

Mulți Creștini au impresia că cea de-a treia ispită a lui Isus în pustie a fost aceea de a-Și 
risca inutil viața, însă trebuie să reținem faptul că aceste ispite din pustie erau îndreptate 
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împotriva misiunii Sale de acolo după ce primise botezul cu spiritul sfânt. Iar ca ultim efort, 
Satan l-a îndemnat la inițiativă personală fără călăuzirea lui Dumnezeu, în afara planului 
Său, la acțiune într-un timp în care Dumnezeu tace, sau la o altă acțiune atunci când 
Dumnezeu indică spre ceva aparent nesemnificativ.

Aceasta este una dintre ispitele omniprezente în experiența Creștinilor încă de la începutul 
Bisericii Creștine. Să considerăm spre exemplu cazul lui Filip:

„Filip s-a coborât în cetatea Samariei şi le-a propovăduit pe Hristos. ... Dar când au crezut pe Filip, 
care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, 
atât bărbaţi cât şi femei. ... Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit 
Cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru şi pe Ioan. ... Atunci Petru şi Ioan au pus mâinile 
peste ei, şi aceia au primit Duhul Sfânt.” (Fapte 8:5, 12, 14, 17).

În acest context al unei acțiuni misionare fără precedent în Samaria,
„Un înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: ,Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care 

coboară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu.’” (Fapte 8:26).
Așa cum am afirmat mai sus, unul dintre dezavantajele Creștinilor familiarizați cu 

Scriptura este chiar faptul că știu dinainte ceea ce se va întâmpla, și astfel nu mai fac efortul 
de a se așeza în locul personajelor pentru a le înțelege experiențele. Să facem însă abstracție 
de întâlnirea ulterioară a lui Filip cu famenul etiopian, și să încercăm să ne așezăm în locul 
lui: acțiunea pe care el o începuse Samaria avea un succes atât de mare încât însuși Petru 
însoțit de Ioan au coborât de la Ierusalim pentru a ajuta, iar în mijlocul acestui efort în 
desfășurare Dumnezeu îi spune lui Filip să părăsească locul numaidecât pentru a merge pe 
un drum care este ... pustiu. Evident că, potrivit rațiunii umane, nimeni nu ar fi părăsit 
Samaria când era cea mai mare nevoie de misionari pentru a merge într-un pustiu. „Ce să fac 
acolo Doamne? Să predic pietrelor? Cum să-i las pe acești oameni care au nevoie acum de 
învățătură și îndrumare, pentru pustiu?” Oh, dar avem din nou de-a face cu pustiul, cu 
același drum în pustiu pe care l-a deschis Isus imediat după botezul Său și de ispita de a 
acționa la un alt moment decât cel planificat de Dumnezeu: „Să termin acțiunea misionară 
aici, să organizăm Comunitatea Creștină, și apoi merg și în pustiu, Doamne,” ar fi gândit 
oricine în locul lui Filip. Evident însă că dacă Filip ar fi întârziat cinci minute, ar fi ajuns acolo 
prea târziu, căci carul famenului ar fi fost trecut de acel loc.

Cea de-a treia ispită face de asemenea apel la dorința de a ieși din banalitate, din 
monotonia vieții pentru a face ceva spectaculos spre a-ți dovedi propria identitate Creștină. Și 
chiar mai mult decât atât: când simți că viața abundă de probleme și provocări, revine ispita: 
„Cine ești tu? Dovedește practic!”.

Iată care este secvența atacurilor demonilor: cine, cum, când. Cine ești; cum dovedești; 
când s-o faci. Ceea ce ni se pare a fi o varietate de atacuri din partea demonilor în viața de zi 
cu zi, nu constituie nimic altceva decât combinația perpetuă a acestor trei ispite care iau 
mereu noi și noi forme. Acum însă „nu suntem în neştiinţă despre planurile lui” (2 Corinteni 
2:11), motiv pentru care experiența lui Isus va fi și experiența noastră până la capăt:

„După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.” (Luca 4:13).

Realitatea 
Isus a făurit Calea Creștină nu pentru Sine, ci pentru păcătoșii născuți din nou. Calea 

Creștină nu I S-ar fi potrivit Lui, căci El a avut o altă natură decât cea pe care o au aceia care 
sunt născuți din Adam. Pentru aceștia însă El a făurit Realitatea expresiei dragostei lui 
Dumnezeu, iar modalitatea de a intra în ea este prin încredere în Cuvântul Lui. Când 
Creștinii vor decide să nu mai accepte ca descriere a realității nicio sugestie care contravine 
declarațiilor Cuvântului, ci să facă din acest Cuvânt fundamentul unic al realității vieților lor, 
atunci Îl vom vedea din nou pe Isus Hristos umblând pe străzile noastre în trup omenesc.

Dumnezeu să-i ajute la aceasta pe toți cei care citesc aceste rânduri!
„Însuşi Duhul adevereşte împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi, dacă 

suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună moştenitori cu Hristos, 
dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El. ... De altă parte, ştim 
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că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât 
mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel întâi născut dintre mai mulţi 
fraţi. Şi pe aceia pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a şi chemat; şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi 
socotit neprihăniţi; iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. Deci ce vom zice noi în 
faţa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? ... Cine ne 
va despărţi pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, 
sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? ... Totuşi, în toate aceste lucruri, noi suntem mai 
mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit.” (Romani 8:16, 17, 28-31, 35, 37).

13

„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la 
uşi.” (Matei 24:33).

Aprilie 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: Luni, 4. Canada. Noul guvern liberal condus de primul ministru Trudeau, a decis 
închiderea Oficiului pentru Libertate Religioasă.

Joi, 7. Anglia. Un judecător a decis ca Victoria Wasteney să nu mai aibă dreptul la liberă practică 
pentru motivul că a încercat să o convertească la Creștinism pe una dintre colegele ei musulmane.

Marți, 12. Uganda. Un grup de musulmani au demolat biserica Creștină cu 450 de membrii din 
localitatea Nalugondo.

Marți, 12. Nigeria. Patru membrii ai unei bande de criminali l-au omorât cu brutalitate pe 
pastorul Creștin Chukwu Ekere pentru că acesta le-a spus să se pocăiască de păcate.

Luni, 18. Sri Lanka. „Release International” raportează că pe tot teritoriul țării, Creștinii sunt din ce 
în ce mai mult persecutați de budiști.

Marți, 19. China. Soția unui pastor a fost îngropată de vie de autoritățile chineze în provincia 
Henan pentru că ea împreună cu soțul ei au protestat împotriva ordinului guvernamental de 
demolare a clădirii bisericii.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, aprilie 2016
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Anunț
Începând cu luna aprilie tipărim o nouă publicație, de data aceasta în limba maghiară. 

Asemenea revistei „Divina Vindecare”, publicația „Hitből hitbe” conține articole care tratează 
diverse subiecte Biblice de actualitate. Revista va fi tipărită lunar și este oferită în mod 
gratuit oricui este interesat de studiul Scripturii. Vă încurajăm să oferiți această informație 
tuturor persoanelor vorbitoare de limba maghiară pe care le cunoașteți. Oricine dorește s-o 
primească în mod gratuit, este rugat să ne contacteze pentru a ne oferi adresa poștală.



Marți, 19. India. O pereche de radicali hinduși au atacat un pastor Creștin și pe soția acestuia 
care este însărcinată, i-au bătut și au incendiat Biblii și alte obiecte în interiorul bisericii.

Miercuri, 20. Mexic. Nigeria. Creștinii protestanți sunt persecutați de cei Catolici dacă refuză se 
convertească la catolicism. „Încearcă să-i convertească și, dacă refuză, le este interzisă intrarea în 
sate și întâlnirea cu familiile și rudele lor.” a afirmat postul Fox News. „Când refuză să-și nege 
credința, sunt alungați din comunitate.”

Duminică, 24. Algeria. O Biserică Creștină din Mâatkas a primit ordin de a înceta orice activitate 
religioasă datorită unei legi care interzice orice activitate de închinare care este non-islamică.

Luni 25. Pakistan. Cinci fete Creștine au fost răpite și forțate să se convertească la islam și să se 
căsătorească cu cei care le-au răpit.

Luni, 25. Etiopia. Fiii unei femei care a fost omorâtă în bătaie de soțul ei pentru că s-a convertit 
de la islam la Creștinism, s-au convertit și ei la Creștinism după ce au fost martorii credinței 
puternice a mamei lor în Isus.

Luni, 25. Nigeria. Musulmanii Fulani au atacat trei sate cu populație predominant Creștină în 
sud-estul statului Enugu.

Miercuri, 27. Bangladesh. Un episcop din capitală avertizează că grupuri de fanatici musulmani 
îi omoară pe toți cei care nu acceptă islamul.

Joi, 28. Creștinii persecutați din Irak și Siria 
sunt pe marginea extincției în urma 
genocidului îndreptat de Statul Islamic 
împotriva lor în aceste țări.
Vineri, 29. India. Doi hinduși radicali au 
turnat benzină pentru un pastor și soția 
acestuia, în încercarea de a-i determina să se 
convertească la hinduism. Din fericire cei 
doi au scăpat nevătămați.

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

Împlinire: Luni, 11. Norvegia. Biserica Luterană din Norvegia a decis să oficieze căsătoriile între 
homosexuali.

Luni, 25. SUA. Un episcop și o femeie pastor dintr-o biserică Metodistă au oficiat o căsătorie 
între doi homosexuali, în ciuda regulilor bisericii care interzice acest lucru.

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: Vineri, 1. SUA. Cuplurile de același sex pot adopta copii în toate cele 50 de state unite 
ale Americii, după ce Mississippi a legalizat adopția.

Vineri, 1. Groenlanda. De azi se aplică legea care permite căsătoria persoanelor de același sex.
Joi, 7. Columbia. Curtea Constituțională a votat cu 6-3 legea care oferă persoanelor de același sex 

dreptul de a se căsători.
Vineri, 8. Puerto Rico. O curte federală a afirmat că interzicerea căsătoriile între persoanele de 

același sex este neconstituțională, în ciuda opiniei contrare a judecătorului Judge Juan Pérez-
Giménez.

Miercuri, 13. SUA. Guvernatorul statului Louisiana a semnat un ordin executiv care interzice 
angajatorilor și agențiilor statale să discrimineze angajații LGBTI.

Vineri, 15. „Science Daily” raportează în urma unui nou studiu că aproape jumătate din 
persoanele heterosexuale au „gene homosexuale”, explicând astfel persistența homosexualității de-
a lungul istoriei.

Vineri, 15. Cercetători afiliați Institutului Williams, Universității din Amsterdam și Universității 
Columbia, au făcut un studiu comparativ pe 95 de familii heterosexuale și 95 de familii gay, 
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concluzionând că nu există nicio diferență în relațiile de familie, relațiile părinte-copil și starea 
generală de sănătate a copiilor.

Luni, 18. SUA. Mai multe corporații (PayPal, Google, Apple, Ebay, Delta, NFL etc.) au avertizat 
state ca Georgia, Carolina de Nord și Mississippi, că dacă vor vota legi împotriva persoanelor 
LGBTI, vor avea de suferit pe plan financiar. Muzicieni ca Bryan Adam, Bruce Springsteen, Jimmy 
Buffett și-au anulat concertele, și producători de film ca Michael Moore și Sharon Stone și-au anulat 
proiecte cinematografice în Carolina de Nord ca urmare a noii legi care obligă toate peroanele să 
folosească toaletele conform identității sexuale trecute în certificatul de naștere.

Marți, 19. SUA. Legea care impunea folosirea toaletelor în unitățile de învățământ conform cu 
sexul trecut pe certificatul de naștere, a fost anulată în statul Tennessee deoarece statul pierdea 
fondurile în valoare de 1,2 miliarde $ pentru primirea cărora este necesară interzicerea oricărei 
discriminări.

Miercuri, 20. Scoția. Primul Ministru Nicola Sturgeon a declarat înainte de alegerile din 5 Mai că 
partidul ei se angajează să „ajute tinerii să fie informați despre alegerile de care dispun în ceea ce 
privește identitatea sexuală. ... Vedem că Scoția a înaintat în ceea ce privește recunoașterea 
persoanelor LGBTI, însă mai avem un drum lung de parcurs. Așteptăm ca toți îndrumătorii noi și 
profesorii promovați - și în final toți profesorii - să urmeze cursuri despre egalitate ... Vom oferi 
fonduri suplimentare acolo unde este nevoie. ... Vom ajuta pe fiecare profesionist care se ocupă de 
educarea copiilor în ceea ce privește egalitatea, pentru a-i educa despre terorizarea unei persoane 
datorită prejudecăților, a atașamentului, dezvoltării și protecției copilului. ... Trebuie să depunem 
acum eforturi pentru a pune capăt discriminării. Vom revizui și reforma legea despre recunoașterea 
sexelor, în așa fel încât să fie în acord cu cele mai bune practici internaționale pentru persoanele 
care sunt transsexuale și intersexuale.”

Vineri 22. UE. Parlamentul European apelează la Turcia să ia măsuri în vederea drepturilor 
persoanelor LGBTI și să includă în noua Constituție interzicerea discriminării pe baza identității și 
orientării sexuale, la Albania să întărească politica de protecție a minorităților, inclusiv a 
persoanelor LGBTI și la Bosnia Herțegovina pentru a lua măsuri legislative și politice în vederea 
unei strategii naționale care să includă definiția identității și orientării sexuale.

Marți, 26. Insula Man. Consiliul Legislativ a legalizat căsătoria între persoanele de același sex.
Joi, 28. Columbia. Curtea Constituțională a legalizat căsătoria între persoanele de același sex.

Profeție: stres și dereglări mentale.
„Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al 

valurilor; oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci 
puterile cerurilor vor fi clătinate.” (Luca 21:25; 26).

Împlinire: Duminică, 3. SUA. Un psiholog care a dorit să-și păstreze anonimatul a declarat că 
pedofilia este o orientare sexuală asemenea heterosexualității sau a homosexualității.

Duminică, 24. SUA. Fostul senator Harris Wofford care a lucrat împreună cu președintele 
Kennedy și cu Martin Luther King Jr., a decis ca la vârsta de 90 de ani și la 20 de ani după pierderea 
soției lui, să se căsătorească cu un bărbat care este cu 50 de ani mai tânăr decât el.

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 aprilie 2016 au avut loc 47 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Din 

lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Sâmbătă, 2. Indonezia. 11.000 de păsări moarte datorită gripei aviare.
Luni, 4. Mexic. Peste 700 de broaște țestoase moarte pe coastele din Guerrero în ultimele 2 luni.
Marți, 12. Brazilia. Mii de pești sabie morți pe plajele din Lopes Mendes.
Vineri, 15. Indonezia. Milioane de pești morți dintr-o dată într-un râu din Mimika Regency.
Luni, 18. Chile. 4000 de tone de sardine moarte în Araucania.
Joi, 21. Vietnam. Moarte în masă a peștilor fără precedent în provincia Quang Tri.
Joi, 21. Canada. Sute de pești morți în lacul Alberta: „întregul lac este mort”.
Vineri, 22. Tailanda. O tonă de creveți morți în balta din Phuket.
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Luni, 25. Cambogia. 65 de tone de pește mort în apele din Kampong Thom.
Joi, 28. Vietnam. Peste 100 de tone de scoici moarte în centrul țării.
Sâmbătă, 30. Chile. Milioane de moluște moarte într-un dezastru ecologic în Los Lagos.

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: Sâmbătă, 2. Peru. Zeci de persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor.
Duminică, 3. China. Grindina de dimensiunea oului de găină a devasta sud-vestul țării.
Luni, 4. Pakistan. Cel puțin 50 de persoane au murit în inundații.
Luni, 4. SUA. Vântul puternic a demolat clădiri abandonate, o persoană pierzându-și viața în 

Baltimore.
Duminică, 10. Afganistanul a fost lovit de un cutremur de 7,3 grade pe scara Richter.
Miercuri, 13. Myanmar a fost lovit de un cutremur de 7,2 pe scara Richter.
Joi, 14. Japonia a fost lovită de un cutremur de 6,4 grade pe scara Richer care a făcut mai multe 

victime și sute de răniți.
Vineri, 15. Iran. Mai multe persoane și-au pierdut viața în inundațiile care au lovit țara.
Vineri, 15. India. Mai multe persoane și-au pierdut viața datorită temperaturilor ridicate.
Sâmbătă, 16. Ecuador. Un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter a lăsat în urmă sute de morți și 

mai mult de 1500 de răniți.
Sâmbătă, 16. Uruguay. Patru persoane și-au pierdut viața și mai multe sute au fost rănite datorită 

unei tornade.
Sâmbătă, 16. Coreea de Sud este devastată de furtuni puternice.
Duminică, 17. Tonga este lovită de un cutremur de 6,1 grade pe scara Richter.
Marți, 19. Chile se confruntă cu inundații devastatoare.
Marți, 19. SUA. Mai multe persoane și-au pierdut viața în inundațiile din statul Texas.
Miercuri, 20. Ecuador este lovit de un cutremur de 6,2 pe scara Richter.
Joi, 28. Vanuatu a fost lovită de un cutremur de 7,3 pe scara Richter.
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Invitație

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 
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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!

	 	 	 	 	 	 	 Prietenii de la „Divina Vindecare”
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https://www.google.ro/maps/dir/Pensiunea+Cotiso,+Coste%25C8%2599ti,+Hunedoara+County/Or%25C4%2583%25C8%2599tie+335700/@45.7662035,23.1124381,12z/data=!3m1!4b1!4m13!4m12!1m5!1m1!1s0x474e80ae6833dcb3:0xc16b1b68dae1f642!2m2!1d23.160252!2d45.687354!1m5!1m1!1s0x474e9adcbd0c1687:0x8d4eeba1e3171c0b!2m2!1d23.2019265!2d45.8451246?hl=en
http://cetateasarmizegetusa.ro/
http://cetateasarmizegetusa.ro/
http://www.i-tour.ro/cetatile-dacice-din-muntii-orastiei-costesti-blidaru/
http://www.i-tour.ro/cetatile-dacice-din-muntii-orastiei-costesti-blidaru/
http://www.cazare-sarmizegetusa.ro/atractii-turistice/viziteaza-cetatea-fetele-albe/
http://www.cazare-sarmizegetusa.ro/atractii-turistice/viziteaza-cetatea-fetele-albe/
http://castelulcorvinilor.ro/
http://castelulcorvinilor.ro/
http://cetateadeva.ro/
http://cetateadeva.ro/
http://www.gradinamea.ro/Parcul_Dendrologic__Simeria_7229_646_1.html
http://www.gradinamea.ro/Parcul_Dendrologic__Simeria_7229_646_1.html
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le 

descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege

care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.

La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic, 
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre 

subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în

lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și 

audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale 
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă 
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul 

robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii 
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma 

experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în 
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta, 

descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o 
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar 

noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Nr. 77  Mai 2016
Tiraj 670 exemplare

Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i 
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă pregătirii 
personale pentru revenirea Domnului Isus Hristos printr-

o 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.

Ne puteți urmări și pe canalul Divina 
Vindecare de pe YouTube (copiind în browser-

ul dumneavoastră următorul URL: http://
www.youtube.com/user/DivinaVindecare?
feature=mhee) unde găsiți toate materialele 

video la diferite rezoluții. Înscrieți-vă la canalul 
nostru YouTube apăsând butonul „Subscribe” 
pentru a primi în mod automat știri de fiecare 

dată când postăm noi prezentări. Aceste 
prezentări video au fost înregistrate începând cu 

anul 2006 și tratează diverse aspecte ale 
Evangheliei strict din punct de vedere biblic. 
Pentru a câștiga o înțelegere cât mai bună, vă 

recomandăm să le urmăriți în ordine cronologică. 
Vizionare binecuvântată!

Linkuri utile

Restoration Ministry

Revelation 14:12

Hitből hitbe

Vă invităm să vizitați și saitul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect 
care este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca 
în mod gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul 

timpului, pe saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru 
cei mai mici și pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre 

materialele noi pe măsură ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la 
adresaedi@gmail.com pentru a ne comunica adresa dumneavoastră și orice alte 

gânduri și sugestii legate de acest proiect.
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