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Istoria mântuirii începe cu întruparea lui Hristos. Acesta este unul dintre adevărurile 
fundamentale ale Creștinismului. Timp de patru mii de ani planeta a zăcut sub stăpânirea lui 
Satan, cei care L-au slujit pe Dumnezeu au trăit în speranța mântuirii care avea să vină însă, 
în realitate, Satan a stăpânit planeta și toți oamenii au murit ca păcătoși, legați sub stăpânirea 
sa.

Vechiul Testament este plin de promisiunile 
unui Eliberator care avea să vină. Acest 
Eliberator era reprezentat de simboluri, 
ilustrații și umbre care au fost oferite 
evreilor ca parte a sistemului lor de 
închinare. În plus, au existat profeții directe, 
începând cu afirmația lui Dumnezeu din 
Grădina Eden în ziua în care omul a păcătuit 
pentru prima dată:
„Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între 
sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi 
capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.” (Geneza 
3:15).
Dumnezeu i-a introdus pe principalii 
participanți în marea controversă: șarpele și 
Sămânța femeii. Evident, conflictul implică 
și sămânța șarpelui și femeia. Desigur că 
șarpele îl reprezintă pe Satan, iar Sămânța 
femeii este Hristos, femeia este biserica iar 
sămânța șarpelui sunt cei care împlinesc 
planurile lui Satan. Aceștia sunt participanții 
principali în marele conflict care a avut loc și 
continuă pe această planetă.

Planul implementat 
În cartea Apocalipsa, Dumnezeu discută încă o dată despre acești participanți principali în 

controversă. În capitolul 12 El ne oferă o privire 
generală a conflictului, începând cu nașterea lui 
Isus. De ce începe Dumnezeu cu nașterea lui Isus? 
De ce nu cu creația și cu debutul conflictului pe 
planeta noastră? El începe cu nașterea lui Isus 
pentru că acela a fost timpul în care istoria 
mântuirii a debutat în realitate! Înainte de venirea 
lui Hristos pe pământ, nicio parte a planului de 
mântuire nu fusese implementată. Dumnezeu 
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Lupta începe



oferise omenirii multe profeții, promisiuni, sfaturi, reguli și a interacționat cu ei prin îngeri și 
profeți, dar timp de patru mii de ani Satan a domnit în mod legitim peste această lume și 
nimic nu a fost făcut pentru a pune capăt acestei stăpâniri. Umanitatea era proprietatea 
legitimă a lui Satan și toți cei care au murit, s-au dus ca proprietate a lui, sortiți morții 
veșnice. Dumnezeu promisese să intervină, dar până la întrupare nu făcuse nimic în sensul 
acesta.

Acesta este motivul pentru care prima venire a lui Isus are o însemnătate atât de mare. 
Creștinii subestimează deseori acest eveniment minunat și se centrează în exclusivitate pe a 
doua venire a lui Hristos, însă motivul este că ei nu înțeleg cu adevărat ce a realizat Isus 
atunci când a venit prima oară. Sistemul legii pe care Dumnezeu i l-a dat lui Moise pe 
Muntele Sinai constituie o ilustrare a planului de mântuire. În fiecare an evreii trebuiau să 
împlinească din nou și din nou ceremonii care îi învățau despre evenimentele mântuirii ce se 
găseau încă în viitor. Toate aceste ceremonii și ritualuri indicau către lucrarea lui Isus DIN 
VIITOR; chiar fiecare în parte. Acest lucru este în mod clar demonstrat atunci când cercetăm 
cele șapte sărbători al lui Israel.

Cele șapte sărbători erau, în ordine: Paștele, Azimile, Cele Dintâi Roade, Cincizecimea, 
Trâmbițele, Ziua Ispășirii și Sărbătoarea Corturilor. Nu le vom analiza în detaliu acum, dar 
este evident faptul că aceste sărbători reprezintă lucrarea lui Hristos pentru mântuirea 
omenirii de-a lungul timpului. Prin aceasta vreau să spun că fiecare sărbătoare reprezintă 
ceva ce Hristos face în lucrarea de salvare a omenirii, iar aceste evenimente se derulează în 
ordinea în care erau celebrate în lege.

Așadar, primul lucru pe care Hristos l-a făcut pentru a salva omenirea a fost să moară pe 
cruce. Acest lucru a fost reprezentat de Paște. Următorul lucru pe care l-a făcut, a fost acela de 
a îndepărta păcatul prin moartea Sa, iar acest lucru a fost reprezentat de sărbătoarea 
Azimilor. Următorul lucru a fost de a învia din morți ca primul născut din cei morți, făcând 
posibil ca oamenii să se întoarcă din mormânt. Acest lucru a fost reprezentat prin oferirea 
darului de legănat și, bineînțeles, cincizeci de zile mai târziu, de ziua Cincizecimii, prin 
revărsarea spiritului sfânt care are loc în momentul în care viața și puterea Lui sunt revărsate 
în copiii Săi.

Între capitolele 4 și 11 din cartea Apocalipsa, descoperim o cercetare a împărăției lui Isus 
Hristos. Descoperim o investigare a guvernării Sale și a ceea ce aceasta a produs. Așa cum am 
descoperit, aceste capitole tratează istoria Bisericii Creștine din perspectiva unei judecăți care 
a atras atenția tuturor ființelor cerești. Această judecată demonstrează faptul că Hristos este 
potrivit să domnească pentru totdeauna deoarece metoda Lui de guvernare produce cei mai 
buni oameni care au trăit vreodată pe planeta aceasta.

Lupta lui Satan 
Începând din Apocalipsa 12 și continuând până în capitolul 19, universul ceresc aruncă o 

privire asupra aceleiași perioade din istorie care a fost deja examinată, dar de această dată cu 
atenția îndreptată asupra împărăției lui Satan și a sistemului lui de guvernare, motiv pentru 
care este vorba despre aceeași perioadă de istorie, începând de la prima venire a lui Hristos și 
până la revenirea Sa, dar dintr-o altă perspectivă. Acum este prezentată împărăția lui Satan și 
roadele sale.

„În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare şi cu o cunună de 
douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin ca să nască. 
În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur roşu cu şapte capete, zece coarne şi 
şapte cununi împărăteşti pe capete. Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului şi le 
arunca pe pământ. Balaurul a stat înaintea femeii, care stătea să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, 
când îl va naşte. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate 
neamurile cu un toiag de fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de 
domnie.” (Apocalipsa 12:1-5).

Femeia însărcinată de aici reprezintă Biserica lui Dumnezeu în punctul de tranziție dintre 
Vechiul și Noul Testament. Ea stă pe lună (vechiul legământ) dar este îmbrăcată cu soarele 
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(noul legământ). Fundamentul ei este o lumină reflectată dar acum intră în lumina cea 
adevărată, iar lumina reflectată dispare. Copilul pe care biserica este pe cale să-L nască este 
desigur Hristos, Sămânța femeii făgăduită cu patru mii de ani în Grădina Eden.

Satan încearcă să-L distrugă pe Hristos la nașterea Sa, pe tot parcursul vieții Sale și în final 
Îl omoară. El și-a imaginat că dacă-L va omorî pe Hristos, Îl va și birui, dar în realitate el nu a 
făcut altceva decât să garanteze sfârșitul împărăției sale. Isus a fost înviat și a fost luat la cer 
ca Cel dintâi născut dintr-o rasă de oameni care au fost mântuiți prin chiar moartea și 
învierea Sa.

Împărăția lui Hristos instituită 
„Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui 

s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel mare, 
şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana, acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; 
şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,Acum a 
venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că 
pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos. Ei l-
au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la 
moarte. De aceea, bucuraţi-vă, ceruri şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci 
diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.’” (Apocalipsa 
12:7-12).

După ce Isus a fost înviat și a revenit în cer, primul lucru care s-a întâmplat a fost aruncarea 
imediată a lui Satan din cer. Prin moartea și învierea Sa, Isus a realizat mântuirea neamului 
omenesc. Satan nu mai trebuia să fie conducătorul legitim al acestei planete, reprezentantul 
pământului în consiliul cerului. Isus, Cel de-al doilea Adam, a preluat stăpânirea pe care 
Satan a furat-o de la Adam. Dar acest lucru nu este totul; atunci când Satan L-a omorât pe 
Isus, motivele sale au fost pe deplin descoperite pentru tot universul. Acum, nu numai 
Dumnezeu, ci toți locuitorii cerului au cunoscut pe deplin care era natura împărăției pe care 
el a promovat-o, iar cerul a fost unanim în decizia de a-l alunga. El a fost pentru totdeauna 
aruncat din cer pentru a nu mai avea niciodată posibilitatea de a induce îndoieli, insinuări și 
acuzații celorlalte ființe cerești.

Acesta a fost evenimentul pe care Isus l-a anticipat atunci când, înainte de răstignirea Sa, a 
spus:

„Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Şi după 
ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi oamenii.” (Ioan 12:31, 32).

Așadar, avem răstignirea lui Isus, apoi învierea Sa, apoi inaugurarea lui Isus ca conducător 
legitim al planetei pământ și alungarea ulterioară a lui Satan. Această serie de evenimente a 
marcat cel mai important moment din istoria lumii. O voce puternică din cer a declarat că în 
acel moment s-au petrecut patru lucruri uimitoare. Potrivit acestui anunț, la acel moment 
(„acum”), următoarele lucruri s-au împlinit:

1. Mântuirea;
2. Puterea;
3. Împărăția lui Dumnezeu;
4. Puterea lui Hristos.
Acest lucru arată foarte clar că înainte de acel timp mântuirea nu venise pentru omenire și 

că împărăția lui Dumnezeu nu fusese încă instituită. Ioan Botezătorul, Isus și toți ucenicii 
predicaseră că împărăția era „aproape”, iar acum, la proslăvirea lui Isus, această profeție 
devenise o realitate. Hristos Și-a revărsat spiritul peste copiii Lui, ei au fost umpluți cu viața 
înviată și cu puterea lui Hristos, Regele venise să locuiască în poporul Său și astfel, împărăția 
lui Dumnezeu a venit „cu putere”. Din zilele bisericii apostolice, Creștinii nu au înțeles pe 
deplin semnificația evenimentului care a avut loc la Cincizecime, dar aici, în acest pasaj, 
Dumnezeu ne clarifică totul.

Când spiritul sfânt a venit la Cincizecime, puterea lui Dumnezeu a venit asupra oamenilor 
ca în timpul Vechiului Testament în experiența profeților și oamenilor sfinți? Nu; acest 
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eveniment a fost complet diferit. Când Isus a vorbit despre acest spirit, El S-a referit ca la un 
„alt Mângâietor”, ceva ce nu a fost niciodată oferit neamului omenesc. Acest spirit care a venit 
peste oameni la Cincizecime a fost viața Fiului omului care a înviat. A fost viața Celui de-al 
doilea Adam, o viață omenească biruitoare asupra păcatului, unită cu puterea lui Dumnezeu 
și înălțată până la vârful puterii și autorității în univers. Asta este ceea ce a fost oferit omenirii 
la Cincizecime! În acest dar al vieții omenirea a primit „mântuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui.”

Acesta este marea realitate centrală a credinței Creștine. Hristos în noi, viața, puterea, 
autoritatea, împărăția lui Dumnezeu locuind în noi. Satan și-a atins cea mai mare biruință 
prin ascunderea acestui adevăr și prin a-i înșela pe Creștini să creadă că nimic special nu s-a 
întâmplat la venirea lui Isus. Mulți cred că poporul lui Dumnezeu din vremurile Vechiului 
Testament au avut aceleași privilegii ca cei din era Cincizecimii, motiv pentru care, în 
realitate, venirea lui Isus nu a făcut nicio diferență în experiența poporului lui Dumnezeu. 
Aceasta este cea mai mare amăgire a lui Satan. Creștinii trăiesc în apatie, în neputință, 
luptându-se cu păcatul și căderea ca și când Hristos n-ar fi venit niciodată, pentru că ei nu 
înțeleg ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în Hristos.

Persecuția se intensifică 
Oricum, instituirea acestei împărății nu a însemnat că persecuția din partea lui Satan va 

înceta. Cu toate că Isus l-a alungat pe Satan ori de câte ori a întâlnit un demonizat, Satan a 
folosit oameni răi pentru a-L persecuta pe Isus și, în final, pentru a-L omorî. Nu există nicio 
promisiune că va fi diferit pentru copiii Împărăției. Acum diavol are o „mânie mare” și a ieșit 
pentru a persecuta și distruge pe copiii lui Dumnezeu. Ei îl biruiesc, dar este un preț care 
trebuie plătit, căci ei nu-și iubesc viețile până la moarte și mulți dintre ei chiar plătesc cu 
viețile lor. Ei îl biruiesc pe Satan pe tărâmul spiritual, dar fizic el îi folosește pe oamenii care 
sunt sub controlul său pentru a-i persecuta și ucide pe copiii lui Dumnezeu.

„Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în 
locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. Atunci 
şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.” (Apocalipsa 12:14, 15).

Persecuția Bisericii Creștine a început în timpul apostolilor și a continuat de atunci. Însă 
Dumnezeu evidențiază aici o perioadă de timp numită „o vreme, vremuri şi jumătatea unei 
vremi”. Aceeași perioadă este numită în Apocalipsa 12:6 „o mie două sute şaizeci de zile”. 
Această perioadă face referire la timpul „evului mediu întunecat” care s-a întins din 538 până 
în 1798. În acest timp, multe milioane de Creștini au fost uciși în cele mai brutale moduri 
pentru crima de a-și fi urmat conștiințele în maniera în care L-au slujit pe Dumnezeu. Cea 
mai mare parte din acea persecuție s-a desfășurat în ceea ce este cunoscut sub numele de 
„Lumea Veche” care includea Orientul Mijlociu, Africa de Nord și în mod deosebit Europa. 
Creștinii nu puteau supraviețui decât în locuri retrase în grupuri izolate, departe de orașe și 
de cărările bătătorite.

Când Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, El a spus:
„Aţi văzut ce am făcut Egiptului şi cum v-am purtat pe aripi de vultur şi v-am adus aici la 

Mine.” (Exodul 19:4).
El folosește același limbaj aici pentru a vorbi despre modul în care a protejat Biserica 

Creștină în timpul acela de persecuție. El a spus că-i va da femeii două aripi ca de vultur și o 
va duce în pustiu unde va fi protejată de șarpe.

„Şi cele două aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca să zboare cu ele în pustiu, în 
locul ei unde este hrănită o vreme, vremuri şi jumătatea unei vremi, departe de faţa şarpelui. Atunci 
şarpele a aruncat din gură apă, ca un râu, după femeie, ca s-o ia râul.” (Apocalipsa 12:15, 16).

În profeția din Apocalipsa, apa este folosită ca simbol al multitudinii de popoare (vezi 
Apocalipsa 17:15). Apa din gura șarpelui reprezintă multitudinea de popoare pe care acesta le 
folosește în eforturile sale de a distruge Biserica Creștină. Dar „pământul” a înghițit apa din 
gura șarpelui. Observați că avem două simboluri care sunt opuse: apa și pământul. În acest 
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caz, ele acționează în opoziție: apa încearcă să distrugă poporul lui Dumnezeu, iar pământul 
lucrează pentru a-i salva.

În secolul al 16-lea, în perioada de timp în care Biserica Romano-Catolică tortura și-i ardea 
pe oameni pentru loialitatea lor față de Biblie, Dumnezeu a deschis o cale pentru salvarea 
poporului Său. La vremea aceea a fost descoperită „Lumea Nouă” și mulți europeni 
persecutați și-au găsit refugiu în America. Statele Unite în mod deosebit au primit sute de mii 
de imigranți care au fugit din calea persecuției din Europa în căutarea unui loc în care să se 
poată închina în libertate. Acea parte a lumii, puțin populată, a fost reprezentată prin 
„pământul” care și-a deschis gura pentru a ajuta femeia, sau Biserica.

Așadar, în acest capitol, Dumnezeu descrie pe scurt vrăjmășia lui Satan împotriva lui 
Hristos și a Bisericii, și face un tur rapid printr-o istorie a asalturilor lui Satan din ultimii 
două mii de ani. Acest lucru ne aduce în fața evenimentelor finale și a ultimei lucrări a lui 
Satan împotriva copiilor lui Dumnezeu.

„Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile 
lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17).

Să observăm câteva detalii importante din acest verset:
În cadrul acestui conflict final, șarpele face război împotriva Seminței femeii, nu împotriva 

femeii. Sunt câteva detalii importante de observat aici în legătură cu acest grup de oameni.
1. Ei sunt numiți rămășița Seminței femeii.
2. O rămășiță este ultima parte care a rămas din ceva.
3. Rămășița păzește poruncile lui Dumnezeu.
4. Rămășița deține mărturia lui Isus Hristos.

Rămășița Seminței 
Această expresie, „rămășița” a generat multe speculații și concepții greșite. Unii au 

interpretat ca însemnând „rămășița Bisericii”, dar acest lucru nu există în pasaj că acolo nu 
este menționată „biserica”. Observați că despre această rămășiță se spune că este rămășița 
„Seminței femeii”. Ei nu sunt rămășița femeii, ci sunt în mod deosebit identificați cu Sămânța 
femeii și, în acest capitol nu se face nicio încurcătură cu privire la Sămânța femeii, căci femeia 
nu are decât UN singur Copil, iar Acel Copil este Hristos. Până la finele capitolului, Biserica 
lui Dumnezeu este identificată ca fiind femeia, dar acum, chiar la timpul sfârșitului, simbolul 
se schimbă. Nu mai este femeia identificată cu poporul lui Dumnezeu, nu mai este femeia 
ținta dușmăniei lui Satan, ci acum există ceva ce este numit „rămășița femeii” și aceasta este 
ceea ce Satan urăște și atacă.

Cine sunt aceste persoane și de ce sunt ele identificare în această manieră? Acești oameni 
sunt ultimii Creștini care sunt loiali lui Hristos la timpul sfârșitului. Într-o eră în care 
apostazia este generală în „Biserica Creștină”, în care bisericile instituționalizate s-au 
căsătorit cu sistemele politice ale lumii și sunt cel mai bine descrise ca „Babilon”, se ridică pe 
pământ un grup de Creștini care reflectă chipul lui Isus în mijlocul apostaziei generale. 
Aceștia sunt plini de viața și puterea lui Hristos și în felul acesta ei sunt numiți „rămășița 
Seminței”. Cu alte cuvinte, ei sunt ceea ce a mai rămas din Isus Hristos pe pământ. O parte 
din Isus a rămas încă pe pământ și acea parte este acest grup de Creștini, adevăratul trup al 
lui Hristos.

Păzesc poruncile lui Dumnezeu 
Aceștia „păzesc poruncile lui Dumnezeu”. Din nou, nu ar trebui să interpretăm greșit și să 

credem că se referă la grupări sau instituții care au crezul că cele zece porunci sunt încă 
obligatorii. Ceea ce oamenii declară, nu este ceea ce oamenii fac. Evreii erau cei mai mare 
mărturisitori ai poruncilor din lume la vremea în care L-au ucis pe Fiul lui Dumnezeu, și 
același lucru se întâmplă și cu alte grupări azi. Să nu ne lăsăm înșelați de etichete. Ceea ce 
accentuează acest verset este caracterul acestei rămășițe, căci ei sunt oameni deosebiți în ceea 
ce privește stilul de viață ceea ce demonstrează în mod clar faptul că ei sunt pe deplin supuși 
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lui Dumnezeu. Ei păzesc poruncile Lui, toate poruncile Lui, nu numai zece afirmații scrise în 
lege. Cu alte cuvinte, acest lucru nu vorbește despre crezul vreunei biserici organizate așa 
cum unii cred, ci despre niște indivizi care au o viață curată și sfântă.

Mărturia lui Isus
Această rămășiță are de asemenea „mărturia lui Isus Hristos.” Denominațiunea 

Adventiștilor de Ziua a Șaptea afirmă că această expresie se referă la scrierile lui Ellen G. 
White. În Apocalipsa 19:10 citim o descriere în care Ioan s-a închinat îngerului care-i 
descoperea aceste profeții:

„Şi m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca 
aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care păstrează mărturia lui Isus. Lui 
Dumnezeu închină-te! (Căci mărturia lui Isus este duhul prorociei.)” (Apocalipsa 19:10).

Aici ni se spune că „mărturia lui Isus Hristos” este „spiritul profeției”. Biserica Adventistă 
de Ziua a Șaptea pretinde că lucrarea lui Ellen White reprezintă împlinirea acestei profeții. 
Pentru că Ellen White a fost profet și pentru că este identificată cu Biserica AZȘ, este făcută 
pretenția că acest lucru împlinește profeția. Biserica AZȘ deține „spiritul profeției” de vreme 
ce are scrierile lui Ellen White. Cu alte cuvinte, oricine are cărțile lui Ellen White în bibliotecă 
sau în memoria computerului, după caz, posedă „spiritul profeției”. Dar aceasta este o 
interpretare greșită a profeției.

Să citim un alt verset din Apocalipsa care clarifică ce înseamnă a avea spiritul profeției:
„Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am 

aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis: ,Fereşte-te să faci 
una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc 
cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.’” (Apocalipsa 22:8, 9).

Din nou Ioan este copleșit de ceea ce vede și cade la picioarele îngerului pentru a i se 
închina. Îngerul îl corectează din nou și repetă ceea ce afirmase anterior însă, de data acesta, 
reformulează. Citiți cu atenție cele două afirmații de mai jos:

1. Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi care au mărturia lui Isus.
2. Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi profeții.
Ambele afirmații sunt aproape identice, dar ultima parte este diferită. Atunci când le 

comparăm vedem în mod clar că cei care au mărturia lui Isus sunt cei care sunt profeți. Acest 
lucru nu se referă la o denominațiune care deține scrierile vreunei persoane; deloc. Se referă 
la cei care posedă darul profeției. Spiritul lui Dumnezeu este în ei și produce darurile 
duhului, însă darul care este în mod deosebit manifestat este darul profeției.

De aceea, Apocalipsa 12:17 afirmă că această rămășiță are „mărturia lui Isus Hristos” pe care 
Apocalipsa 19:10 o explică ca fiind „duhul profeției”, iar Apocalipsa 22:8, 9 adaugă că a avea 
duhul profeției înseamnă că ești profet. Aceștia sunt profeți. Aceasta este împlinirea finală a 
profeției din Ioel 2:28 în care Dumnezeu a promis că

„După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii 
voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.”

Aceștia sunt poporul lui Dumnezeu de la timpul sfârșitului și aceștia sunt cei care stârnesc 
mânia lui Satan și împotriva cărora el merge să facă război în ultimele clipe ale timpului.
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Au existat multe voci critice la adresa învățăturii potrivit căreia Isus a avut un spirit divino-
uman, dar majoritatea dintre ele s-au bazat pe eșuarea de a sorta în mod corect Scripturile. Să 
considerăm câteva întrebări legate de acest subiect:

1. Este Hristos o ființă umană?
2. Este Hristos o ființă divină?
3. Este Hristos o persoană, sau două persoane?
4. Deține Hristos propriul Său spirit individual ca toate celelalte ființe inteligente?
5. Deține Hristos două spirite diferite de vreme ce este atât divin cât și uman?

Dacă putem răspunde la aceste întrebări într-un mod 
inteligent și corect, atunci adevărul despre acest 
subiect va deveni foarte clar. În mod evident, Isus nu a 
fost două persoane, ci un singur individ care a avut 
atât natura divină cât și pe cea umană în același timp. 
Nu două persoane, ci UNA. De aceea, El nu a avut 
două spirite, ci unul. Dacă spiritul constituie 
adevărata identitate a unei persoane iar Isus a fost atât 
divin cât și uman, atunci în mod clar, El a posedat un 
spirit care a fost atât divin cât și uman! Dacă spiritul 
Său nu a fost uman, atunci în mod clar El nu a fost o 
ființă umană. Dacă spiritul Său nu a fost divin, atunci 
în mod clar, El nu a fost o ființă divină. Este ridicol a 
limita umanitatea Sa sau divinitatea Sa numai la 
trupul Său.
Isus deține divinitatea și umanitatea, dar El are numai 
un singur spirit. Înțelegem să spiritul nu are un trup 
despărțit de Isus, ci că acel spirit este Isus! Acesta este 
spiritul pe care-l primim atunci când suntem născuți 
din nou. Este El, și prin acel spirit El vine la noi în 
identitatea Sa ca persoană atât divină cât și umană. 
Așadar, în acel spirit ne este oferită viața biruitoare 

divino-umană a Domnului nostru. Cu adevărat aceasta este avansul dinaintea primirii vieții 
veșnice. În acea viață, mântuirea noastră este completă și asigurată.

Spiritul lui Hristos schimbat 
Așadar, ce înțelegem de aici despre spiritul sfânt care a fost oferit după proslăvirea lui 

Hristos? Aș vrea să vă explic:
Spiritul Sfânt este Isus Însuși fără limitările umanității și a formei trupești, DAR spiritul nu-

și pierde biruințele umane, nu pierde experiența lui Hristos pe care El a câștigat-o ca om, 
întâmpinând și biruind ispita, păcatul și moartea! Dacă spiritul lui Isus nu a fost afectat de 
această experiență, asta ar însemna că numai TRUPUL lui Isus a câștigat biruința asupra 
păcatului, și nu SPIRITUL Său. O asemenea concluzie ar fi ridicolă! De fapt, această 
BIRUINȚĂ SPIRITUALĂ este exact ceea ce noi avem nevoie pentru a deveni ființe noi.

Planul de mântuire nu este numai despre divinitatea lui Isus, ci mai mult decât atât, despre 
unirea Divinității cu Umanitatea! Umanitatea lui Hristos este centrală, extrem de importantă 
pentru realizarea răscumpărării omenirii; fără aceasta, nu există mântuire! Însă datorită lipsei 
de înțelegere, unii minimalizează importanța faptului că Hristos a luat asupra Sa umanitatea, 
și pretind că spiritul sfânt care a fost oferit înainte de Cincizecime, deține EXACT aceleași 
calități manifestate în spiritul de după Cincizecime. Realitatea este că și eu aș fi concluzionat 
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la fel dacă aș fi ignorat adevărul că Hristos a luat asupra sa umanitatea și că în acea 
umanitate a câștigat ceva ce nu a avut înainte.

Înțelegem că tot ceea ce a câștigat El a fost un trup omenesc: carne și sânge? Aceasta este o 
distorsionare a adevărului! CEL MAI IMPORTANT lucru pe care l-a câștigat, a fost 
EXPERIENȚA de a obține biruința în trupul omenesc care a fost degradat de 2000 de ani de 
păcat.

Scriptura afirmă că prin suferință a DEVENIT Isus Autorul mântuirii noastre:
„măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Şi, după ce a fost făcut 

desăvârşit, S-a făcut, pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mântuiri veşnice...” (Evrei 5:8, 9).
Ceva I s-a întâmplat pe parcursul acelui proces de suferință. Isus a trăit ca tine și ca mine și, 

prin moartea și învierea Sa, a devenit o NOUĂ CREAȚIE, o nouă ființă, o entitate Divino-
Umană care a testat încercările și suferințele noastre omenești. Isus Însuși este primul din 
această nouă creație și El este de asemenea Părintele ei. În felul acesta este El Cel de-al doilea 
Adam!

Spiritul lui Hristos care ne este oferit ACUM posedă calități diferite decât cel care a venit la 
poporul lui Dumnezeu DINAINTE de Cincizecime. Când a vorbit despre această experiență 
viitoare, Isus a spus:

„pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:19).
Toți au fost morți înainte de Cincizecime, dar după acel moment, copiii lui Dumnezeu de 

pe pământ au putut experimenta o altă viață, un alt spirit care nu a fost disponibil înainte de 
acel timp.

Credincioșii din Vechiul Testament 
Da, toți profeții au vorbit despre Hristos și despre ceea ce El avea să realizeze, și da, este 

adevărat că într-un anumit sens acești profeți au umblat cu Dumnezeu. Dar să nu uităm un 
detaliu: înainte de anul 31 dHr, Hristos Însuși nu a avut experiența umană de biruință asupra 
păcatului, ceea ce înseamnă că El NU a avut-o pentru a o putea oferi! După Cincizecime noi 
suntem membrii unei cu totul alte Noi Creații.

Deseori auzim întrebarea: „Dar ce a fost atunci cu Enoh, Moise și Ilie?” Nu au avut acești 
bărbați o experiență tot atât de mare ca cea pe care o avem noi azi? Nu au avut ei aceeași 
viață biruitoare a lui Hristos pe care o avem noi azi? Să nu uităm că fără evenimentul de la 
Golgota, Enoh este un păcătos mort ca și Moise și Ilie. Toți aceștia ar fi fost înlăturați din cer 
și în ziua finală aruncați în iazul de foc! Neprihănirea pe care au avut-o, le-a fost imputată pe 
baza făgăduinței Unui Mântuitor care urma să vină în viitor, ceva ce nu era atunci o realitate. 
Neprihănirea noastră este bazată pe chiar esența neprihănirii: HRISTOS ÎNSUȘI.

„Şi, dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi sunteţi încă în păcatele voastre, şi 
prin urmare, şi cei ce au adormit în Hristos sunt pierduţi. Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus 
nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat 
din morţi, pârga celor adormiţi. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea 
morţilor. Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos...” (1 Corinteni 
15:17-22). ...

Imputat versus împărtășit 
Este o diferență între a avea neprihănirea IMPUTATĂ mie, având păcatele iertate, și un cu 

totul alt lucru să dețin realmente viața biruitoare și înviată a lui Isus Hristos, având păcatele 
îndepărtate! Eroii Vechiului Testament au fost iertați prin credință în FĂGĂDUINȚA 
împlinirii planului lui Dumnezeu. Dar, așa cum ne învață serviciile de la sanctuar, curățarea 
de tot păcatul începe la Golgota, la cruce (altarul de bronz). Serviciul de la sanctuar nu-L 
reprezintă pe Hristos ca angajându-se în vreo lucrarea de a salva omenirea înainte de 
Golgota.

Astfel, înainte de curte (cruce), sistemul ritualurilor și ceremoniilor oferit celor care au trăit 
înainte de Hristos, a fost anulat, căci sângele animalelor nu puteau niciodată curăța, și nici 
ritualurile, regulile, ceremoniile și pedepsele. Noi suntem curățați prin primirea unui NOU D
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Spirit, a unui ALT Mângâietor, prin experiența nașterii din nou. O experiență omenească 
biruitoare.

Această curățare este reală. Suntem curățați de noi înșine, nu o curățare legală, ci 
literalmente ÎNNOIȚI, schimbați, fiindu-ne oferită biruința asupra umanității noastre 
decăzute prin darul Mângâietorului care este Isus într-o formă nevăzută. Prin acest mijloc 
primim biruința asupra oricărei slăbiciuni omenești. Acesta este beneficiul care a fost câștigat 
și cumpărat de Isus prin suferință și prin experiența Sa omenească, o calitate pe care Isus nu a 
avut-o niciodată înainte de întruparea Sa, de suferința, moartea și învierea Sa.

Acesta este spiritul de care avem nevoie!!! Acesta este spiritul care, atunci când îl primim, 
ne inspiră să strigăm „Ava, Tată!”. Cu siguranță putem afirma că deținem biruința în Hristos 
prin chiar spiritul care a obținut biruința asupra slăbiciunilor umanității decăzute! Cu alte 
cuvinte, primind acest Spirit, putem de asemenea să proclamăm: „S-a sfârșit!”, că totul este 
FĂCUT și TERMINAT într-o singură Jertfă.

Acesta este motivul pentru care Ioan a putut afirma cu o asemenea îndrăzneală:
„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).

O lucrare necesară 
Din ceea ce afirmă unii Creștini, concluzionez că Isus nu trebuia să moară. Ei sugerează că 

atunci când Dumnezeu spune că ne oferă o inimă nouă, El se referă la faptul că ne oferă 
aceeași putere prin care El lucrează în toată creația. Dacă primim numai această putere care 
lucrează în toată creația ca naștere din nou și ca inimă nouă, atunci trebuie să întrebăm: chiar 
a trebuit ca Hristos să trăiască și să sufere ca om? De ce a mai devenit El om? Numai pentru a 
satisface o pedeapsă pretinsă de un sistem legal?

Aceasta ne sugerează că tot ceea ce a trebuit Dumnezeu să facă, a fost să pronunțe o inimă 
nouă pentru Abel, apoi să scape de Adam și Eva și totul ar fi fost rezolvat fără jertfa 
biruitoare divino-umană a lui Hristos. Sau Dumnezeu i-ar fi putut oferi pur și simplu lui 
Adam o inimă nouă, fără sacrificiul și învierea lui Hristos!

Această teologie subminează, slăbește și degradează planul de mântuire aproape cu 
desăvârșire. Îl transformă pe Isus într-o ființă care împlinește numai forme seci, fără a aduce 
nicio schimbare reală în noi. Înseamnă că lucrarea Sa nu este cu adevărat necesară pentru ca 
Dumnezeu să împlinească mântuirea noastră. Sugerează că planul a fost pe deplin împlinit în 
veșnicie iar Isus a venit numai pentru a îndeplini formalitățile.

Să nu negăm mărturia Scripturilor. Nu ne putem permite să greșim în acest punct.
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Deseori este ridicată întrebarea: cine a fost Melhisedec? Acest personaj a stârnit mult interes 
deoarece apostolul Pavel a afirmat despre preoția lui Hristos ca fiind „după rânduiala lui 
Melhisedec.”

Melhisedec a fost un om normal care a trăit în aceeași perioadă de timp cu Avraam. El a 
fost regele unei zone numite „Salem”. Acest om era un închinător al adevăratului Dumnezeu 
ca și Balaam, Iov și alții care nu erau din aceeași familie cu Avraam.

Scriptura ne vorbește despre acest om, dar nu ne spune cine i-au fost părinții și nici nu 
afirmă nimic despre moartea lui. De vreme ce a fost un om normal, desigur că trebuie să fi 
avut părinți și trebuie să fi murit.

Dar când citim despre acest om din perspectiva revelației Scripturii, imaginea se schimbă. 
În ceea ce Dumnezeu a descoperit în Scripturi, nu există nicio genealogie și nicio înregistrare 
a morții sale. De aceea, din perspectiva scripturistică, Melhisedec trăiește pentru totdeauna. 
Dumnezeu nu ne-a oferit nicio informație despre acest aspect al vieții lui Melhisedec pentru 
că era în planul lui Dumnezeu de a-l folosi ca un simbol al lui Hristos și de aceea Dumnezeu 
a făcut ca aceste detalii ale vieții sale să nu fie descoperite.

Pavel îl folosește pe Melhisedec ca un reprezentant al lui Hristos, dar el argumentează 
numai pe baza lucrurilor descoperite în Scripturi. Persoana în sine și informațiile pe care le 
avem despre el constituie baza comparației lui Pavel. El nu poate vorbi despre nicio 
genealogie pentru că nu a fost înregistrată niciuna. El nu poate vorbi despre moartea lui 
Melhisedec pentru că nu a fost înregistrată niciuna. Dumnezeu a făcut ca acestea să nu fie 
consemnate. Atunci când Biblia afirmă că lucrarea lui Isus a fost după „rânduiala lui 
Melhisedec”, nu înseamnă că a fost o lucrare de același nivel și cu același efect ca cea a lui 
Melhisedec, ci mai degrabă că modelul a fost similar. Melhisedec nu are nicio genealogie 
(consemnată). Acest lucru seamănă cu Hristos care nu-Și are originea dintr-un tată omenesc 
sau dintr-o mamă omenească. Numele lui Melhisedec înseamnă „regele neprihănirii”, iar 
Hristos este adevăratul Rege al neprihănirii. Melhisedec era regele unui loc numit „Salem” 
care înseamnă „pace”, iar Hristos este adevăratul Rege al păcii, Cel ale Cărui lucrare și 
domnie aduc pacea.

Așadar, în felul acesta Melhisedec este un exemplu despre Hristos. El reprezintă preoția 
care este diferită de cea levitică și este fondată pe principii diferite. Lucrarea lui este mult mai 
potrivită pentru a reprezenta lucrarea lui Hristos pentru motivele pe care le menționează 
Pavel.

Ideea principală este aceasta: Dumnezeu nu afirmă că lucrarea lui Hristos a fost o extensie 
sau un aspect al lucrării lui Melhisedec. Lucrarea lui Hristos a fost cu mult superioară atât 
lucrării lui Levi cât și celei a lui Melhisedec. Evreilor le-a fost dificil să înțeleagă lucrarea lui 
Hristos ca preot în lumina faptului că toți preoții lor proveneau din seminția lui Levi. Pavel 
le-a arătat că au mai existat și alți preoți care nu au provenit din seminția lui Levi (Melhisedec 
fiind unul dintre aceștia) și ale căror istorie și lucrare L-au reprezentat pe Hristos mult mai 
bine decât istoria și lucrarea lui Levi.

Dumnezeu a clarificat deja acest lucru în Psalmi unde a afirmat că lucrarea Fiului Său va fi 
modelată după lucrarea lui Melhisedec mai degrabă decât după cea a lui Levi.

„Domnul a jurat, şi nu-I va părea rău: ,Tu eşti preot în veac, în felul lui Melhisedec.’” (Psalmul 
110:4).
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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).

Mai 2016: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele 

Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră. ... Dacă M-au prigonit pe Mine, şi 

pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de 

milioane de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un 
Creștin este omorât pentru credința lui în Isus.

Împlinire:
Marți, 3. Congo. Un grup islamic extremist a atacat o comunitate de Creștini și a omorât cu 

macetele 17 persoane.
Miercuri, 4. Iran. Comisia Statelor Unite pentru Libertate Religioasă Internațională a afirmat 

că minoritățile religioase, inclusiv Creștinii, sunt în continuare persecutați în ciuda faptului că a 
trecut mai mult de un an de la încheierea acordului istoric privitor la armele nucleare dintre 
Republica Islamică și națiunile din vest.

Miercuri, 4. Congo. Membrii unui grup terorist islamic a atacat și ucis aproape 50 de Creștini 
într-o localitate din estul țării.

Miercuri, 4. Guvernele țărilor din Centrul Asiei votează legi pentru recompensarea 
musulmanilor și persecutarea Creștinilor.

Miercuri, 4. Columbia. Pastorii Creștini sunt deseori uciși iar copiii lor răpiți de militari 
rebeli, în unele cazuri cu concursul liderilor comunităților.

Vineri, 6. India. Un grup de 500 de hinduși extremiști au atacat Creștinii dintr-o Biserică 
Protestantă cu pietre.

Vineri, 6. Tanzania. A treia biserică Creștină a fost incendiată în nord-vestul țării în ultimele 
patru luni.

Joi, 12. Germania. 40.000 de Creștini refugiați au raportat că sunt hărțuiți datorită credinței 
lor.

Joi, 12. Siria. Peste 200 de Creștini (majoritatea femei și copii) au fost uciși în ultima 
săptămână a lunii aprilie în orașul Aleppo.

Sâmbătă, 14. Pakistan. Creștinii sunt persecutați de populația în majoritate musulmană, iar 
politicienii și justiția nu le vine în ajutor.

Miercuri, 18. Germania. 80 de refugiați musulmani au fost botezați în Hristos în Hamburg, în 
ciuda abuzurilor fizice și sexuale la care sunt supuși convertiții la Creștinism.

Vineri, 20. China. Organizație „China Aid” a raportat că în cursul anului 2015, 20.000 de 
Creștini au suferit persecuție religioasă din partea Partidului Comunist Chinez. În ciuda acestui 
fapt, numărul Creștinilor este în continuă creștere.

Luni, 23. Sudan. Un copil de 6 luni a fost ucis și alții răniți după ce forțele aeriene au 
bombardat o zonă locuită de Creștini.

Miercuri, 25. Iran. Un judecător a decis ca cei trei Creștini ținuți ostatici să fie eliberați numai 
dacă se va achita suma de 33.000$ pentru fiecare.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, mai 2016
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Miercuri, 25. India. După ce au decis că zeii le sunt împotrivitori datorită faptului că vecinii 
s-au convertit la Creștinism, mai mulți hinduși au atacat 28 de Creștini și le-au incendiat casele.

Joi, 26. SUA. După ce Secretarul de Stat american John Kerry a numit masacrul Creștinilor 
din Irak și Siria ca fiind „genocid”, Centrul American pentru Legislație și Justiție a cerut 
Statelor Unite să intre în acțiune în vederea opririi acestui genocid.

Luni, 30. Uganda. Musulmanul Awali Kakaire a omorât-o prin ștrangulare pe soția lui de 30 
de ani pentru că s-a convertit la Creștinism.

Profeție: apostazia Creștinismului
„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, 9. Anglia. Pastorul Steve Chalke, fondatorul bisericii Oasis, a cerut dreptul de a oferi 

certificate de căsătorie pentru persoanele de același sex în biserica sa.
Luni, 9. SUA. Mai mult de 100 de clerici din Biserica Metodistă a declarat că sunt 

homosexuali cu puțin timp înainte de Conferința Generală în cadrul căreia aceștia doresc că 
legalizeze căsătoria între persoanele de același sex în cadrul bisericii lor.

Miercuri, 18. Anglia. York Minster, un cleric senior din Biserica Anglicană, a introdus 
meditația Zen în serviciile religioase din biserică.

Sâmbătă, 28. Anglia. Biserica Anglicană s-a reunit cu Biserica Scoției s-au reunit după mai 
bine de 500 de ani, în ciuda faptului că Biserica Scoției practică căsătoria între persoanele de 
același sex.

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, 3. USA. Consulul general în Shanghai Hanscom Smith, s-a căsătorit cu partenerul lui 

Lu Yingzong.
Marți, 3. SUA. Primarul din Boston a arborat drapelul transsexualilor pentru a-și arăta 

sprijinul pentru această categorie.
Marți, 3. SUA. Sistemul școlar din Chicago oferă elevilor libertatea de a folosi toaletele 

potrivit identității lor sexuale.
Miercuri, 4. SUA. Procurorul General al SUA a declarat că drepturile persoanelor 

transsexuale constituie o parte crucială a legilor anti-discriminare.
Luni, 9. Filipine. Geraldine Roman este prima persoană transsexuală care este aleasă ca 

membru în Congres.
Luni, 9. SUA. California a avansat două legi pro LGBT: una care interzice călătoriile plătite 

de stat în statele care au legi împotriva LGBT, iar cealaltă care oferă acces la toalete conform 
fiecărui sex ales.

Luni, 9. Irlanda a adoptat legea care le permite cuplurilor formate din persoane de același sex 
să adopte copii.

Miercuri, 11. Irlanda. Senatoarea independentă Katherine Zappone este prima persoană 
lesbiană care ocupă un post de ministru, anume Ministrul pentru chestiunile legate de copii și 
tineri.

Miercuri, 11. Italia a votat în favoarea legalizării uniunilor civile între persoanele de același 
sex.
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Vineri, 13. USA. Administrația Obama a cerut tuturor școlilor să-i lase pe copiii transsexuali 
să folosească toaletele pe care le doresc.

Vineri, 13. Danemarca a devenit prima țară care a scos transsexualitatea din manualul de 
definiții ale bolilor mentale.

Vineri, 13. UE. Parlamentul a afirmat că legile anti-LBGT din statele Carolina de Nord, 
Tennessee și Mississippi „violează înțelegerea internațională privitoare la drepturile civile.”

Marți, 17. Canada. Primul ministru, Justin Trudeau, a anunțat că de azi vor intra în vigoare 
noi legi care să asigure protecția deplină a drepturilor transsexualilor pe tot teritoriul țării.

Marți, 17. Anglia. Noul ales prim ministru al Londrei, musulmanul Sadiq Khan, a arborat 
drapelul LGBTI în fața clădirii primăriei pentru a celebra ziua internațională împotriva LGBTI.

Marți, 17. SUA. Homosexualul Eric Fanning a fost ai confirmat de Senat în funcția de 
Secretar General al Armatei.

Marți, 17. SUA. Președintele Obama a declarat „adevărul simplu că drepturile LGBT fac 
parte din drepturile omului.”

Miercuri, 18. Anglia. Fostul „Mister Gay 2001”, Carl Austin-Behan, a devenit primarul 
orașului Manchester.

Miercuri, 18. SUA. Cel mai mare grup latin care luptă pentru drepturile omului s-a alăturat 
efortului de a protesta împotriva legilor anti-LGBT din SUA.

Marți, 24. Bolivia. Politicienii au votat legea care le permite transsexualilor să-și schimbe 
numele și identitatea sexuală în documentele oficiale.

Vineri, 27. Israel. O persoană transsexuală a fost nominalizată pentru prima dată Miss Israel.
Vineri, 27. Nauru. Agenția guvernamentală de presă a anunțat că a decriminalizat 

homosexualitatea.
Luni, 30. SUA. Comisia pentru Drepturile Omului din New York a adăugat 31 de identități 

sexuale pe lista persoanelor protejate de drepturile civile.
Luni, 30. Canada. Partidul Conservator a decis să nu se mai opună căsătoriei între 

persoanele de același sex.
Marți, 31. SUA. Președintele Obama a proclamat luna Iunie ca fiind luna dedicată 

persoanelor LGBT.

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 mari 2016 au avut loc 44 de evenimente de moarte în masă a animalelor. 

Din lipsă de spațiu, nu putem reda aici toate detaliile. Iată câteva exemple:
Marți, 3. Indonezia. Sude de tone de pești au murit dintr-o dată în Lacul Toba.
Miercuri, 4. Cambogia. Sute de animale au murit în Kampong Thom datorită unei boli.
Duminică, 8. Italia. 17.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Duminică, 8. India. 2000 de porci au murit datorită unei boli.
Luni, 9. Chile. Mii de creveți morți pe coasta din Arica.
Joi, 12. Chile. 300 de tone de sardine moarte pe coasta de sud.
Duminică, 15. Mexic. 24 de balene au fost descoperite pe plaja Baja.
Marți, 17. Germania. Tone de pești morți au fost descoperiți în apele Claassee.
Joi, 19. Italia. 50.000 de păsări moarte datorită gripei aviare în Emilia-Romagna.
Vineri, 27. Camerun. 35.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
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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:
Marți, 3. Canada. Un incendiu apocaliptic determină evacuarea a mai mult de 80.000 de 

persoane.
Vineri, 6. SUA. Inundații catastrofale în Texas.
Sâmbătă, 7. China. Inundații catastrofale în provinciile Hunan și Jiangxi.
Duminică, 8. Madagascar. 80% din populație este înfometată datorită secetei.
Luni, 9. SUA. 20 de tordane au distrus mai multe clădiri în Oklahoma.
Miercuri, 11. China. Inundații violente lovesc provincia Guangdong. V4 7:03
Miercuri, 18. SUA. Ploile fără precedent au provocat inundații în Florida.
Sâmbătă, 21. Bangladesh. Ciclonul Roanu face zeci de morți și sute de răniți.
Sâmbătă, 21. India. Nivelul record al căldurii a făcut cel puțin 150 de victime.
Duminică, 22. Sri Lanka. Peste 200.000 de persoane au fost evacuate din capitală datorită 

inundațiilor.
Joi, 26. SUA. Milioane de persoane sunt amenințate în centrul țării de tornade.
Luni, 30. Germania și Franța. Inundații catastrofale care au făcut victime al căror număr este 

în creștere.
Luni, 30. Peru declară starea de urgență datorită otrăvirii cu mercur.
Marți, 31. SUA. Criza inundațiilor este în creștere în Texas.
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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
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. 78  Iunie 2016
Tiraj 680 exemplare

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