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Caracteristici fundamentale
Semnul fiarei va fi implementat în fiecare țară, o cerință impusă impusă tuturor oamenilor de
către puterea de stat. De aceea este evident că în acestă criză viitoare, principiile statului trebuie să
contravină principiului religios. De partea statului, va există o decizie de a impune autoritatea
guvernului, în timp ce de partea celor care refuză semnul, va există o determinare de a-și păstra
conștiința curată. Așadar, de partea guvernului, semnul fiarei va avea o conotație politică, în timp
ce de partea Creștinilor va fi o chestiune legată de moralitate.
Trebuie să fie o criză de o asemenea natură, cu implicații atât de importante încât să poată
justifica, în lumea noastră „liberă”, pedeapsa cu moartea pentru cei care nu se supun. Acest gen de
condamnare este normală numai în caz de trădare. Acest lucru sugerează dezvoltarea unui sistem
guvernamental atât de tiran, atât de totalitarist, încât îi va ucide pe cei care i se opun, chiar și
pentru chestiuni relativ minore.
Acesta este o perspectivă uimitoare! Ce poate provoca un guvern să ajungă în acest punct? Ceea
ce determină furia și condamnarea la moarte nu este dimensiunea crimei, ci mai degrabă natura
fundamentală a rezistenței. Nu crima constituie miezul conflictului, ci mai degrabă faptul că
oamenii îndrăznesc să se opună dictatelor guvernului. Așa a fost în țările comuniste în care orice
opoziție era privită ca periculoasă, ca ceva ce trebuie zdrobit.
Va exista o manieră de a înfățișa rezistența ca fiind trădare, ca fiind „crima urii”. Într-un fel, cei
care se opun vor deveni dușmanii statului. O asemenea criză va veni deoarece omenirea ajunge în
punctul în care statul este are autoritate supremă. Nu numai că exercită putere absolută, dar ajunge
să fie privit ca legitim să primească închinare și dedicare absolută.
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Să învățăm din istorie
Trecutul ne arată maniera în care conflictul viitor se va dezvolta. Cezarii Romei au perceput
Creștinismul ca pe un dușman pentru că amenința stabilitatea imperiului. Creștinii nu erau
distructivi, antisociali sau criminali, dar perturbau modul de viață general acceptat, devenind
astfel un fel de stat în stat. Au fost omorâți datorită faptului că ei distrugeau conceptul potrivit
căruia statul reprezintă autoritatea supremă căreia trebuie să-i fie acordat devotament absolut.
Aceasta a fost problema în fiecare caz de persecuție al poporului lui Dumnezeu din trecut.
Acesta va fi modelul și în criza semnului fiarei.
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Conflictul care se dezvoltă
Deja putem observa arii clare de conflict. Există
aspecte din viețile oamenilor în care guvernul a
intervenit și și-a asumat controlul acolo unde nu avea
niciun drept de intervenție. Aceste subiecte constituie
bombe care așteaptă să fie declanșate deoarece crează
arii în care conștiința individuală poate intra în
conflict cu statul. Unele dintre aceste subiecte sunt:
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1. Statul pretinde dreptul exclusiv de a educa copiii.
2. Statul pretinde dreptul exclusiv de a decide ce este acceptabil de a fi predat copiilor (subiecte
ca evoluționismul și homosexualitatea constituie deja rutină în școli, indiferent dacă părinții își dau
acordul sau nu).
3. Statul pretinde dreptul de a dicta dacă copiii trebuie sau nu pedepsiți.
4. Statul pretinde dreptul de a determina ce este sau nu acceptat ca moral.
5. Statul pretinde drepturi asupra trupului tău: vaccinarea, tratamentul medicamentos etc.
6. Statul pretinde dreptul de a decide cu cine te poți întâlni în propria ta casă.
Măsuri mai radicale
În ultimii treizeci de ani, guvernele lumii și-au asumat drepturi din ce în ce mai mari de control
asupra cetățenilor. Guvernele pretind că aceste măsuri sunt necesare și că sunt pentru binele
cetățenilor și, în particular, pentru binele statului. Ceea ce se întâmplă este că individul devine din
ce în ce mai important în timp ce statul devine dumnezeul în fața căruia toată lumea trebuie să se
plece. Acestea sunt condițiile care vor domina scena lumii atunci când va fi impus semnul fiarei.
Următoarele motive sunt folosite ca scuze pentru controlul crescând pe care statul îl exercită
asupra indivizilor:
Controlul imigrației,
Controlul drogurilor,
Siguranța sănătății,
Drepturile omului,
Drepturile civile,
Controlul armelor și al criminalității,
Intervenția în caz de genocid,
Securitatea națională,
Spălarea de bani,
Evaziunea fiscală.
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Niciun factor stabilizant
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Omenirea a trecut prin multe stadii, prin multe crize în ultimii 6000 de ani. Însă, în fiecare veac
al existenței acestei planete, a existat un lucru pe care oamenii l-au recunoscut: prezența și
autoritatea unei autorități mai înalte numite „Dumnezeu”. Cu toate că maniera în care omul L-a
înțeles pe Dumnezeu a fost deseori distorsionată, conștiența unei Ființe supreme a restricționat
mâinile conducătorilor într-o anumită măsură. Chiar dacă conducătorului nu-i păsa câtuși de puțin
de Dumnezeu, faptul că supușii săi se temeau de o ființă divină și-I priveau autoritatea ca fiind
mai mare chiar și decât a regelui, îi determina pe conducători să fie atenți în a nu merge prea
departe.
Astăzi însă am ajuns în final în punctul în care cunoașterea despre Dumnezeu a fost ștearsă
pentru generațiile viitoare. Tinerii de azi manifestă mult mai mult dispreț și lipsă de respect față de
Dumnezeu decât oricare altă generație din trecut. Suntem pe punctul de a vedea pentru prima oară
cum este să trăiești într-o lume în care oamenii nu mai cred în Dumnezeu. Fără de Dumnezeu, tot
ceea ce rămâne să ne guverneze este înțelepciunea omenească. Aceasta este o perspectivă
înfricoșătoare. Omenirea bâjbâie în întuneric, amestecându-se în lucruri despre care nu știe absolut
nimic, inițiind experimente genetice, intervenind în mediul înconjurător, redefinind moralitatea.
Atunci când aceste experimente își vor începe să-și aducă roadele după cum putem vedea deja,
singurul tratament pentru această lume va fi distrugerea totală și un nou început.
Microcipul
Unul din factorii care a făcut mereu criza semnului fiarei să pară o fantezie greu de imaginat,
este faptul că nu a existat niciodată un sistem în care controlul statului să poată atinge
dimensiunile descrise de Biblie. Este scris că fiecare persoană de pe planetă, „bogați și săraci, liberi
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și sclavi, mici și mari” vor fi obligați să primească acest semn al fiarei și că nimeni nu va putea să
cumpere sau să vândă decât dacă are semnul. Cum va putea guvernul-fiară să impună o asemenea
lege? Cum va putea statul să controleze comerțul și să monitorizeze toate formele lui atât de
îndeaproape încât să excludă cu desăvârșire anumite persoane?
Până în urmă cu câțiva ani toate aceste întrebări făceau criza semnului fiarei să pară imposibilă,
însă acum nu mai este cazul. Astăzi tehnologia a explodat dincolo de cele mai îndrăznețe vise ale
omului. Acum guvernele au posibilitatea să monitorizeze activitățile oamenilor aproape fiecare
secundă din zi. O dată cu internetul, cu telefonia celulară, microundele și comunicațiile prin satelit,
este foarte dificil ca cineva să se mai ascundă dacă puterea dorește să-l supravegheze. Majoritatea
țărilor deja pretind ca fiecare cetățean să fie identificat printr-un număr, fie că este numit „număr
social de securitate” sau „număr de identificare” sau „număr de înregistrare a taxelor” („cod
numeric personal” în cazul României - nota traducătorului). Pentru a obține un pașaport sau un
permis de conducere, fiecare cetățean trebuie să fie înregistrat într-o bază de date care, printre
altele, conține informații critice despre identitatea și localizarea sa.
O dată cu inventarea microcipului, în sfârșit a fost dezvoltată tehnologia prin care fiecare
persoană poate fi monitorizată zi și noapte. Majoritatea dintre noi suntem conștienți de faptul că
microcipul este un minuscul cip computerizat, introdus în sticlă ce nu se poate sparge și care are
dimensiunea unui bob de orez. Cererea pentru astfel de microcipuri este în creștere, căci oamenii
doresc să le aibă implantate în trup, posibil undeva în mâna dreaptă.
Microcipul este o invenție uimitoare cu posibilități extraordinare. La prima vedere pare a fi o
idee bună ca fiecare persoană să-l aibă implantat. Microcipul poate conține toate informațiile
necesare pentru a identifica o persoană și pentru a-i facilita orice tranzacție. Gândiți-vă: nu va mai
fi nevoie să purtăm portmonee, carduri de credit, permise de conducere, pașapoarte sau orice altă
formă de identificare. Toate aceste informații vor fi conținute de un singur cip minuscul aflat sub
piele într-un loc convenabil pentru a putea fi scanat oricând o persoană are nevoie de a fi
identificată. Mai mult, va fi atât de ușor de a găsi pe cineva care s-a pierdut, numai cu ajutorul
acestui cip.
Pentru guverne va constitui un vis împlinit. Banii gheață vor deveni inutili. Cei care fac afaceri
nu vor avea altceva de făcut decât să transfere credit de la un cip la altul. Spălarea banilor,
comerțul cu droguri și evaziunea fiscală vor fi foarte dificile. Este ușor de înțeles motivul pentru
care guvernele doresc ca cipul să fie implantat în fiecare persoană. Provocarea este că mulți se
opun cu vehemență ideii unui sistem care să permită guvernului să dețină informații atât de
detaliate despre viețile lor. Însă cerința crescândă pentru o siguranță mai mare, creșterea
criminalității și a terorismului i-a făcut pe oameni să devină din ce în ce mai deschiși ideii de a
renunța la libertăți în numele siguranței. Din ce în ce mai mulți oameni sunt dispuși să creadă că
un control mai mare al guvernului este un lucru bun de vreme ce ei cred că este singura manieră
de a controla crima și terorismul.
Aceasta va deschide calea introducerii obligativității microcipului pentru fiecare persoană de pe
planetă. Dacă nu microcipul, atunci o altă formă tehnologică foarte asemănătoare. Ideea este că
pentru ca semnul fiarei să devină o realitate, trebuie să existe un sistem care oferă guvernelor lumii
control absolut asupra finanțelor, a comerțului, o cale de a monitoriza îndeaproape fiecare
activitate. Tehnologia microcipului oferă un astfel de sistem. În sfârșit, lumea este pregătită din
punct de vedere tehnologic pentru instituirea semnului fiarei.
Trebuie să notăm faptul că microcipul în sine nu ridică nicio problemă morală. În sine însuși,
microcipul este o ideea extraordinară și o invenție uimitoare. Potențialul de a controla viețile
tuturor oamenilor constituie problema. Cu alte cuvinte, implantarea microcipului nu constituie un
păcat. Microcipul NU este semnul fiarei. Însă oferă tehnologia necesară pentru a implementa și
impune semnul fiarei. Nu microcipul este problema, ci maniera în care poate fi folosit.
Un chip fiarei
Ce este „chipul fiarei”? Apocalipsa 13:13-15 ne spune că fiara cu două coarne care a ieșit din
pământ a poruncit celor care locuiesc pe pământ să facă un chip fiarei și că avea putere de a da
viață acestui chip.

Acest lucru indică faptul că în cadrul lumii celei noi reprezentată în mod deosebit de Statele
Unite ale Americii, va fi format un sistem de guvernare care se aseamănă și funcționează potrivit
modelului sistemului de guvernare care există în prima fiară (Europa). Asta nu înseamnă că va fi
impus un sistem de guvernare care are șapte capete și zece coarne, ci mai degrabă acest tablou
sugerează că în America va exista un sistem care va avea următoarele caracteristici:
1. Un guvern secular, fără de Dumnezeu.
2. Un stat în care moralitatea nu mai există.
Acestea sunt caracteristicile sistemului de guvernare al primei fiare care a fost predominant în
Europa în ultimul timp. Un sistem de guvernare secular, ateist și totalitar. Potrivit profeției,
America va face o imagine a acestui sistem. Ne putem aștepta să vedem dezvoltându-se același fel
de guvernare ca în Europa.
Închinarea este problema
Cartea Apocalipsa ne spune că toți trebuie să se închine imaginii, sau vor fi omorâți. Este
interesant faptul că este folosit cuvântul „închinare”. Închinarea este o experiență unică care
sugerează o dedicare fără rezervă a trupului, sufletului și spiritului. Asta se cere ca toți să ofere
acestei imagini a fiarei. Este o condiție în care statul Îl înlocuiește pe Dumnezeu (ca în comunism).
Toți cei care trăiesc în lumea cea nouă trebuie să se supună sistemul de guvernare și, sub
amenințarea cu moartea, trebuie să-i accepte filozofia indiferent de conștiință. Asta, de fapt, se
numește închinare.
Semnul, numele sau numărul
„Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul
numelui ei.” (Apocalipsa 13:17).
Se pare că nu toată lumea va trebui să primească semnul. Fiecare persoană primește semnul,
SAU numele SAU numărul fiarei. Nu va fi necesar ca toți să primească semnul, dar trebuie să
deține o altă caracteristică care dovedește loialitate fiarei: fie numărul, fie numele. Care este
diferența dintre aceste trei lucruri: semnul, numărul și numele?
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Semnul
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Un semn în acest context se referă la identificare (Ezechiel 9:4-6). Este un mijloc de a deosebi un
grup de persoane de un altul. Atunci când citim cartea Apocalipsei trebuie să fim conștienți de
faptul că aceasta este o carte plină cu simboluri. Imaginile pe care le vedem nu trebuie luate literal
(în cea mai mare parte), ci trebuie interpretate prin aplicarea însemnătății fiecărui simbol. În sensul
acesta, semnul nu înseamnă în mod necesar un semn literal, un simbol exterior, un tatuaj sau o
ștampilă așa cum cred mulți. Ci mai degrabă un mijloc pentru care un grup de oameni poate fi
diferențiat de un altul.
Dumnezeu condamnă primirea semnului fiare. În Apocalipsa 14:9-12 este scris că mânia Sa va fi
turnată neamestecată peste cei care primesc acest semn. Acest lucru ne arată că cei care primesc
semnul fiarei se vor găsi într-o condiție care este foarte ofensatoare la adresa lui Dumnezeu. În plus
este sugerat faptul că cei care îl primesc, s-au decis să-L sfideze în mod deliberat pe Dumnezeu,
motiv pentru care pedeapsa este atât de aspră. Așadar, putem fi siguri de faptul că acest semn nu
este ceva atât de superficial ca un tatuaj sau o ștampilă pe corpul cuiva. Trebuie să implice
conștiința sau inima. Trebuie să implice un comportament, o decizie în favoarea a ceva ce este în
mod clar un păcat fățiș, ceva ce este în mod evident greșit, dar care este îmbrățișat de cei care
primesc acest semn.
Acest semn este primit fie pe frunte, fie pe mâna dreaptă. Ce înseamnă acesta? Se sugerează
faptul că această caracteristică deosebită poate fi văzută fie în modul în care cineva gândește
(frunte), fie în lucrurile pe care le face(mâna dreaptă). Așadar, trebuie să existe un sistem care va
face cu putință demonstrarea a ceea ce toți fie gândesc, fie fac.

Semnul în Romani
Atunci când comparăm Romani capitolul 1 cu criza semnului fiarei așa cum este descrisă în
Apocalipsa 13 și 14, descoperim ceva foarte interesant. Romani capitolul 1 pare să fie o explicație a
ceea ce este semnul fiarei. Tabelul de mai jos va demonstra similaritatea uimitoare. În Romani
capitolul 1 apostolul Pavel vorbește despre ceea ce se întâmplă atunci când oamenii Îl resping în
mod deliberat pe Dumnezeu. Primul rezultat, potrivit celor scrise de Pavel, este că asemenea
oameni se întorc către comportamentul Sodomei. Citiți capitolul cu atenție și veți vedea acest lucru
foarte clar. Este un comentariu uimitor asupra lucrurilor care se petrec azi.
Așa cum am mai scris într-un articol anterior, solia îngerului al treilea din Apocalipsa 13 indică
de asemenea către distrugerea Sodomei într-o manieră uimitoare și cu neputință de confundat.
Dacă ascultăm, vom descoperi că Dumnezeu ne spune ceva. Pare clar faptul că semnul fiarei și
criza pe care o va declanșa va fi centrată în jurul discuției provocate de sodomie. După cum vedem
promovarea nenaturală și plină de zel a acestei perversiuni în lumea de azi și acceptarea ei
generală de către majoritatea națiunilor, devine clar faptul că suntem la timpul sfârșitului și că
ultima criză este pe punctul de a erupe în lume.
Solia îngerului al treilea$$
$
1. Evanghelia veșnică.$ $
$
2. Îi dau slavă Lui.$$
$
$
3. A venit ceasul judecății Lui.$ $
4. Închinați-vă Celui ce a făcut.$ $
5. Cer, pământ și mare.$ $
$
6. S-au închinat fiarei.$ $
$
7. Au făcut o imagine fiarei.$
$
8. Semnul pe frunte.$
$
$
9. Semnul pe mână.$
$
$
10. Mânia lui Dumnezeu turnată.$
11. Încheierea timpului de probă.$
12. Credința lui Isus.$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Romani capitolul 1
Fără rușine de Evanghelie (15, 16).
Nu L-au proslăvit ca Dumnezeu (21).
Știind judecata lui Dumnezeu.
Nu s-au închinat Creatorului (25).
Lucrurile create arată puterea Lui (20).
S-au închinat și au slujit creaturii (25).
Au făcut un chip lucrurilor create (23).
Au găsit plăcere în cei care le fac (32).
Ei fac aceste lucruri (32).
Mânia lui Dumnezeu descoperită (18).
Dumnezeu i-a lăsat (26, 28).
Dreptul trăiește prin credință (17).
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Timp îndelungat nu am avut nici cea mai mică idee care este numele fiarei. Am citit diverse
teorii, dar recent am studiat acest aspect din nou iar concluzia la care am ajuns a fost atât de simplă
încât părea comică. Pare uimitor că nu-mi pot aminti să fi auzit acest răspuns vreodată:
„Apoi am stat pe nisipul mării. Şi am văzut ridicându-se din mare o fiară cu zece coarne şi şapte capete; pe
coarne avea zece cununi împărăteşti şi pe capete avea nume de hulă.” (Apocalipsa 13:1).
Iată: pe capetele fiarei sunt nume de „blasfemie”. Același lucru este afirmat și în Apocalipsa 17:3.
Acolo, în fața noastră, este numele fiarei. Numele ei este „blasfemie”.
Un nume este folosit deseori în Biblie pentru a exprima caracterul individului care-l poartă. De
mai multe ori în Biblie întâlnim persoane care au primit un nume nou atunci când caracterul li s-a
schimbat în urma unei experiențe neobișnuite pe care au avut-o. Două exemple în acest sens sunt
Avram al cărui nume a fost schimbat în Avraam, și Iacov al cărui nume a fost schimbat în Israel.
Așadar, atunci când Biblia vorbește despre numele fiarei, se referă la caracterul, la natura
acesteia. Natura acestei fiare este putere nelegiuită care are ca și caracteristică principală atitudinea
de blasfemie. Nu toți vor primi semnul fiarei; unii vor primi numele sau numărul ei. Acest lucru ne
sugerează faptul că vor exista oameni care vor avea aceeași natură și caracter ca cel al fiarei, și
anume, vor manifesta aceeași nepăsare față de Dumnezeu ca și fiara, și astfel vor avea același
nume. Cei care vor avea această caracteristică vor fi scutiți evident de persecuția fiarei.
Să mai observăm în trecere faptul că numele de blasfemie aparține fiarei căci este găsit pe capul
acestei atât în Apocalipsa 13 când și în 17. Nu este numele femeii care călărește fiara, căci numele
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acesteia este „Babilon”. Numele blasfemiei aparține fiarei și nu este asociat cu.o putere religioasă,
și cu una seculară.
Numărul
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Ce simbolizează numerele în Biblie? Două numere care-mi vin în minte sunt numerele șapte și
doisprezece. Aceste numere apar deseori în legătura cu lucrările lui Dumnezeu. Cea de-a șaptea zi,
a șaptea lună a celui de-al șaptelea an, șapte plăgi, șapte trâmbițe, șapte sigilii, șapte biserici etc. De
asemenea descoperim doisprezece seminții, doisprezece apostoli și multiplii acestui număr ca cei
24 de bătrâni (12x2) și 144.000 (12x12). Ceea ce putem vedea este că numerele șapte și doisprezece
reprezintă modelul lui Dumnezeu de operare. Reprezintă principiul după care Dumnezeu Își
desfășoară activitățile pe pământ și cu poporul Său. Pare evident faptul că numerele sunt folosite
într-o manieră simbolică pentru a simboliza un model de operare sau un principiu fundamental
din spatele manierei în care Dumnezeu sau altcineva operează. Nu privim la însemnătatea literală
a numărului, ci mai degrabă la caracteristica sugerată de acesta. Spre exemplu, numărul șapte
simbolizează întregul sau desăvârșirea, în timp ce numărul doisprezece indică spre împărăția lui
Dumnezeu.
Atunci când aplicăm această idee numărului fiarei, descoperim că numărul 666 reprezintă
modelul de operare al fiarei. Acest număr descrie principiul din spatele căruia fiara operează pe
pământ.
Așa cum am menționat deja, atunci când studiem cartea Apocalipsei descoperim multe indicii
uitându-ne în pasajele din Vechiul Testament care folosesc același limbaj și care vorbesc despre
aceleași lucruri. Cartea Apocalipsei este scrisă în limbajul și simbolismul Vechiului Testament.
Atunci când aplicăm această regulă numărului fiarei, descoperim ceva interesant. Potrivit
pasajului din Apocalipsa 13:18, numărul fiarei este un număr de om, și anume „șase sute șaizeci și
șase”. Atunci când căutăm prin Biblie pentru a găsi exact aceeași expresie, o descoperim astfel:
„Greutatea aurului care-i venea lui Solomon pe fiecare an era de şase sute şaizeci şi şase de talanţi de
aur.” (1 Regi 10:14).
Este foarte interesant. În zilele lui Solomon, Israel a atins culmea gloriei. Era cel mai înalt punct
pe care omul îl putea atinge în ceea ce privește slava lumească, iar Biblia a măsurat-o în aur, sau în
finanțe. Semnul fiarei ca fi impus prin controlarea finanțelor întregii planete. Celor care nu vor fi în
armonie cu sistemul nu li se va îngădui să cumpere sau să vândă.
Sistemul financiar reprezintă așadar „numărul omului” sau principiul fundamental după care
operează omul. El simbolizează cel mai înalt punct pe care omenirea îl poate atinge, despărțită de
Dumnezeu. Scoteți-L pe Dumnezeu din ecuație și atunci ce mai rămâne ca factor motivațional
pentru oameni? Întotdeauna este dorința după avere, slavă și putere. Aceasta este ținta cea mai
înaltă a omenirii; omul nu se poate ridica mai sus fără de Dumnezeu.
Astăzi, ateismul evoluționist a reușit să înlăture cunoașterea de Dumnezeu din societatea
modernă. Evoluționismul este predat în școli ca fiind realitate, în timp ce este interzisă rugăciunea
sau chiar numai menționarea Numelui lui Dumnezeu. Odată cu această schimbare, a fost introdus
un alt sistem de valori decât cel care a existat cu o sută de ani în urmă. Astăzi, banii reprezintă
totul. Orice este justificat în numele câștigului financiar.
Așadar, cei care primesc numărul fiarei sunt aceia care au ajuns vrăjiți de sistemul financiar
controlat de fiară, cei care sunt conduși de aceeași motivație a câștigului bănesc. Din acest motiv, ei
îmbrățișează filozofiile și ideile fiarei și astfel, se spune despre ei că au primit numărul fiarei.
De la persecuție la execuție
Atunci când semnul fiarei va fi implementat, vom vedea o procedură pașnică. Asemenea
adoptării tuturor celorlalte legi, și aceasta va trece prin procesul discuțiilor, evaluării și în final
implementării. Atunci încep problemele. De ce va escalada până la punctul persecuției, arestărilor
și în final al unui decret de moarte?
Trebuie că va exista o opoziție de o asemenea natură încât va amenința și va submina statul.
Guvernele nu persecută oamenii decât dacă se simt amenințate. De obicei, guvernele se simt
amenințate când există pericolul rebeliunii și a insurecției.

Această rezistență a Creștinilor provine din faptul că ei apără anumite principii Creștine care
sunt diametral opuse politicii guvernamentale, atrăgând astfel mânia guvernului. Așadar,
guvernul trebuie să promoveze cu forța și să legifereze o practică care va fi acceptată de toți
cetățenii, dar care va fi cu vehemență respinsă de Creștini.
Mai mult decât atât, trebuie să fie o practică de o asemenea natură încât mulți pretinși Creștini
(cei care nu-L cunosc cu adevărat pe Hristos) se vor simți liberi să coopereze cu guvernul și să
respingă sfatul lui Dumnezeu în această chestiune. Trebuie să fie vorba despre ceva care, cu toate
că este clar alb și negru, este de o asemenea natură încăt negrul este prezentat ca fiind alb iar albul
ca fiind negru și este astfel acceptat de vasta majoritate a populației globului. Poate fi de asemenea
o chestiune de o asemenea natură încât să producă un atac asupra Bibliei și chiar să conducă la
scoaterea Bibliei în afara legii ca fiind literatură ce instigă la ură.
Autoritatea este problema
Evident, statul va impune cu agresivitate. Comunitatea Creștină va rezista. Consecința este că
forța irezistibilă întâlnește obiectul cu neputință de nemișcat. Cineva trebuie să cedeze. Natura
statului este de a se asigura că autoritatea sa nu poate fi contestată și această caracteristică este și
mai marcantă atunci când principiile ateismului și comunismului au infectat națiunile.
Comunismul a masacrat deja zeci de milioane pentru crima de a se opune statului. Acesta este
spiritul care guvernează comunismul ateist.
Ce fel de sistem guvernamental vedem în chipul fiarei? Aceasta este ideea. Atunci când sistemul
devine ateist și comunist, atunci opoziția față de stat nu va fi tolerată. Dezacordul cu statul va fi
tratat ca rebeliune împotriva statului, ca „război împotriva fiarei” și va fi tratat ca trădare,
pedepsită cu moartea.
Uitându-ne la ce se întâmplă în lume astăzi este clar că acel timp este foarte aproape.

Cum am descoperit Vestea cea Bună
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David Clayton, martie 2017
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Primii 29 de ani din viața mea de Creștin, am fost cu desăvârșire centrat pe lege, întotdeauna
încercând să-mi îmbunătățesc comportamentul, mereu străduindu-mă să fiu mai bun, dar totul era
în legătură cu legea pentru că centrul lumii mele morale era legea. Asta învățasem și asta credeam.
Legea dicta stadiul relației mele cu Dumnezeu.
În urmă cu unsprezece ani, mă aflam în bucătărie și mă rugam. Era întuneric, înainte de răsăritul
soarelui iar eu plângeam din nou înaintea lui Dumnezeu. Am spus: Oh, Doamne, când voi deveni
oare ceea ce trebuie să fiu? Când voi putea oare să experimentez acea biruință desăvârșită? Când
mă voi schimba?
Atunci, în acel întuneric, Domnul a vorbit minții mele. L-am auzit spunându-mi: Nu ai nevoie să
te schimbi. Nu te vei schimba niciodată, nu vei deveni niciodată mai bun. Ceea ce ai nevoie este să
intri într-o nouă viață, una care este deja desăvârșită! Trebuie să devii o altă persoană!
În acea clipă, în întunericul acela, mintea mea s-a luminat. În acel moment am înțeles de ce Isus
este Cel de-al Doilea Adam. Am înțeles că viața primului Adam este viața care-mi aparține prin
naștere și mi-am dat seama că această viață nu se poate schimba și nu se va schimba niciodată.
Singurul destin pentru o asemenea viață este moartea. Eu, ca mulți alții, am încercat toată viața să
schimb această viață prin supunere față de lege, dar nu a funcționat. Această persoană adamică
este cea pentru care a fost concepută legea, deoarece fără lege o asemenea persoană nu a fi avut
nimic care să-i înfrâneze natura cea rea. Dar problema este că în timp ce legea impunea restricții
naturii firești, nu avea putere s-o schimbe iar acest lucru nu făcea nimic altceva decât să mă
frustreze.

Am văzut că problema nu era felul în care mă comportam și nici dacă împlineam sau nu în mod
desăvârșit legea, ci natura vieții pe care o aveam! Nu era vorba despre comportament, ci despre
viață! Aveam viața primului Adam, sau viața Celui de-al Doilea Adam?
Atunci am văzut cu Dumnezeu pregătise o altă viață pentru mine. Fiul Lui fusese trimis pe
pământ pentru a fi un alt Adam, pentru a crea o altă viață omenească pe care eu o puteam obține
tot la fel de sigur pe cât am opținut viața primului Adam prin naștere. Această viață poate fi
obținută ca un DAR, pur și simplu prin a fi născut din nou. Am văzut că nu fusese niciodată vorba
despre supunerea mea și nici despre reușita mea de a împlini legea. Nu era vorba despre lege, ci
despre VIAȚĂ! Răspunsul tuturor problemelor mele nu a fost împlinirea legii, ci obținerea VIEȚII.
Aceasta a fost o descoperire minunată. Mi-a schimbat perspectiva pentru totdeauna. M-am
întors la cuvântul lui dumnezeu și am citit cu ochii luminați, și totul s-a schimbat. A fost uimitor să
văd cum Evanghelia a devenit vie și toată confuzia din mintea mea a dispărut. Aceasta a fost baza
predicării mele din ultimii unsprezece ani și multe adevăruri uimitoare au ieșit la iveală din
această manieră minunată de a înțelege Evanghelia.

Anunțuri
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Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în perioada 4
– 9 iulie 2017. Prezentatorii din acest an vor fi David Clayton și Howard Williams din Jamaica.
Subiectele prezentate cu această ocazie vor constitui o provocare pentru credința fiecăruia dintre
noi. Pentru orice Creștin care veghează, cu fiecare an care trece devine din ce în ce mai evident
faptul că revenirea Domnului Isus este foarte aproape, motiv pentru care și cu această ocazie dorim
să urmăm sfatului Scripturii de a ne „încerca pe noi înșine.”
Această întâlnire va avea loc în localitatea Sovata, județul Mureș. Cazarea se va face la Pensiunea
„Robika”, loc în care se vor desfășura și întâlnirile propriu-zise. Din păcate, la data publicării
acestui anunț, toate locurile rezervate de noi sunt deja ocupate. Fiind însă o stațiune turistică, în
Sovata există multe alternative. Persoanele care se vor caza la alte pensiuni vor plăti o taxă de 5
lei / persoană / zi pentru sala de conferințe.
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Spre deosebire de anii precedenți, cu această ocazie nu vom mai putea oferi un meniu zilnic.
Aceia dintre dumneavoastră care doresc, își pot aduce propria mâncare. Pentru ceilalți, în Sovata
există atât firme care servesc la cerere meniu vegetarian, cât și restaurante. Prețul estimativ pentru
două mese principale pe zi este între 40 și 50 de lei.
În seara zilei de marţi, 4 iulie, vom începe cu prima prezentare, iar ultima prezentare va avea loc
duminică, 9 iulie dimineața. Pe parcursul acestor zile vom organiza programe speciale pentru copii
care vor cuprinde jocuri și experimente din seria „Lecții cu Obiecte”.
Pensiunea oferă sală de conferință, acces gratuit la internet, loc amenajat pentru foc de tabără,
loc amenajat pentru parcare, leagăne, și spațiu de joacă securizat pentru copii.
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 pentru ultimul act din marea
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controversă. Din ce în ce mai multe persoane ridică întrebarea: „Unde este Dumnezeul lui Ilie?” (2
Regi 2:14). Provocarea pentru fiecare dintre noi este însă o altă întrebare: „Unde este Ilie al lui
Dumnezeu?”. Când Ilie va apărea din nou, și Dumnezeul lui se va arăta împreună cu el.
Vă așteptăm cu inimile deschise!
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Cel de-al doilea anunț vizează debutul unui proiect special conceput pentru părinți și copii.
Acest proiect se intitulează „Lecții cu Obiecte” și s-a născut din nevoia acută de materiale Creștine
de calitate în limba română pentru copii. Departe de a avea vreo afiliere bisericească sau
denominațională, proiectul își propune să le ofere atât copiilor cât și părinților resurse ce pot fi
folosite cu succes pentru a menține privirea celor mici ațintită către Domnul Isus. Toate aceste
materiale vor fi disponibile în exclusivitate online, motiv pentru care am debutat un nou website
intitulat www.lectiicuobiecte.ro De asemenea, materialele vor fi disponibile pe pagina noastră
YouTube și pe cea Facebook motiv pentru care vă încurajăm să vă înscrieți la toate acestea spre a
primi notificările pentru toate materialele noi publicate.
Secțiunea „Lecții cu Obiecte” a site-ului conține scurte prezentări video pentru copii. Fiecare
prezentare în parte folosește jocul sau experimentul pentru a oferi copiilor o învățătură
fundamentală Creștină. Dorința noastră este de a pune la dispoziția copiilor câte o astfel de
înregistrare în fiecare dimineață, în așa fel încât aceștia să-și poată începe ziua cu gândul la
Dumnezeu.
Secțiunea „Unde ești tu?” a site-ului este adresată părinților și reprezintă efortul nostru de a ieși
în întâmpinarea celor ce doresc să ofere o educație Creștină copiilor lor și a izvorât din
conștientizarea importanței implicării personale a părinților în procesul de educație. Datorită
presiunilor crescânde exercitate de stilul de viață modern asupra părinților, deseori aceștia nu mai
au nici timpul și nici energia necesare implicării personale, motiv pentru care apelează la diverși
substituenți: sistemul public de educație, rude apropiate, lumea virtuală etc. „Unde ești
tu?” (Facerea 3:9) este însă întrebarea pe care Dumnezeu o adresează fiecărui părinte în parte și
asta pentru că această stare prezentă are un efect devastator pe termen lung asupra relației dintre
copii și părinții lor.
Astfel, în cadrul acestei secțiuni ne-am propus să oferim părinților un material săptămânal,
material pe care-l vor putea parcurge împreună cu copiii la sfârșitul săptămânii. Acest material va
fi compus din documente .pdf și unul video. Lecțiile au drept scop dezvoltarea caracterului și sunt
compuse dintr-o introducere în subiect, urmată apoi de o poveste, un scurt filmuleț, o istorie
Biblică și un verset de memorat. Toate acestea sunt prezentate în formă de slide-uri în documentul
video. Primul document .pdf conține materialul pe care părintele îl lecturează copiilor, cel de-al
doilea sugestiile noastre pentru părinți, iar cel de-al treilea una sau mai multe imagini legate de
povestirea și istoria Biblică folosite în cadrul materialului și care pot fi colorate de copiii pasionați
de culori.
Aceste materiale vor fi publicate în fiecare zi de luni a săptămânii, în așa fel încât până la
sfârșitul acesteia prinții să se familiarizeze cu subiectul și să-i aducă îmbunătățiri. În vederea
acestui lucru, vă invităm în camera de discuție de pe Facebook pentru a împărtăși opiniile
dumneavoastră întregii comunități astfel încât toți ceilalți părinți să beneficieze de ideile tuturor.
După parcurgerea materialului împreună cu copiii, vă invităm în aceeași cameră de discuție pentru
a împărtăși tuturor întreaga experiență avută cu proprii copii, dificultățile întâmpinate etc. astfel
încât să învățăm toți de la toți.
Sperăm ca de toate aceste eforturi să beneficieze cât mai multe familii. La aceasta poți participa și
tu prin recomandarea acestor resurse tuturor cunoscuților tăi.

Sfârșitul este aproape
Ardeiaș Vlad, martie 2017
LA UȘI!
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„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
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Martie 2017: 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 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:
Joi, 2. Franța. La inițiativa părinților, un profesor a fost suspendat pentru că le-a citit elevilor săi
din Biblie.
Joi, 2. Anglia. Doi predicatori au fost acuzați datorită predicării pe stradă.
Luni, 6. Somalia. Extremiști islamici au ucis o Creștină, pe fiul ei și l-au rănit pe soțul acesteia.
Luni, 6. Vietnam. Doi misionari au fost răpiți, dezbrăcați, jefuiți și bătuți cu bare de metal.
Marți, 7. China. 80 de Creștini au fost arestați pentru că se închinau în case particulare.
Miercuri, 8. SUA. O grădiniță Creștină și-a închis porțile de teamă că va fi forțată să-și altereze
principiile datorită presiunilor guvernamentale pentru acceptarea politicii cu privire la copiii
transsexuali.
Duminică, 12. Egipt. Un Creștin a fost bătut de autorități pentru a protestat pentru eliberarea
unei fete răpite de musulmani.
Duminică, 12. SUA. Casa unui pastor a fost vandalizată de mai multe ori pentru că s-a opus
construirii unei moschei pentru care nu este eliberată autorizație de construcție.
Luni, 13. Spania. Sute a fișe au fost lipite într-o zonă dominată de musulmani, prin care aceștia
sunt încurajați să se căsătorească cu Creștine pentru a le învăța religia islamului.
Luni, 13. Argentina. Un grup de feminiști au simulat un avort al fecioarei Maria în fața unei
catedrale.
Marți, 14. SUA. Fostul guvernator al statului Carolina de Nord care a fost eliberat din funcție
datorită poziției anti-gay, nu-și poate găsi de lucru datorită activiștilor LGBT.
Miercuri, 15. China. Doi pastori Creștini nord coreeni au fost arestați de oficialități.
Miercuri, 15. Nigeria. La un an după masacrul de la Agatu, Creștinii continuă a fie măcelăriți de
musulmanii Fulani.
Sâmbătă, 18. Myanmar. Mii de Creștini fug din țară datorită amenințării persecuției declanșată
de conflictul armat dintre grupările rebele.
Miercuri, 22. SUA. Un judecător din Texas a fost dat în judecată pentru că-și începe sesiunile în
curte cu o rugăciune.
Miercuri, 22. Nigeria. Alături de persecuția la care sunt supuși din partea Boko Haram și Fulani,
Creștinii se găsesc sub o continuă presiune socială în special în zonele ce se găsesc sub Sharia.
Luni, 27. SUA. Un student Creștin a fost suspendat pentru că a protestat împotriva afirmației
unui profesor musulman care a spus că răstignirea lui Isus este un mit.
Luni, 27. SUA. În ce postări jihadiste și pornografice sunt îngăduite, Vimeo a suspendat un
videoclip care conținea mărturia unui fost homosexual care s-a convertit la Creștinism.
Marți, 28. India. Actele de violență împotriva Creștinilor înregistrate în primele două luni ale
acestui an au fost de 193, comparativ cu 443 în tot anul trecut. Partidul hindus BJP a câștigat
alegerile în statul Uttar Pradesh, ceea ce oferă motive de îngrijorare și mai mare pentru Creștini.
Marți, 28. Nigeria. Mai mult de 200 de Creștini au fost uciși de musulmanii Fulani în regiunea
Nasarawa în acest an.
Miercuri, 29. Pakistan. Reprezentanții Facebook au asigurat guvernul că vor oferi informații
referitoare la persoanele care posteză materiale considerate blasfemiatoare pentru religia islamică.

Miercuri, 29. SUA. Un Colonel Creștin care a servit în aviația SUA timp de 26 de ani, a fost
deferit curții marțiale pentru afirmații legate de crezul său Creștin tradițional despre căsătorie și
homosexualitate.
Vineri, 31. Pakistan. Un Creștin a fost împușcat mortal de un musulman pentru că a refuzat să
muncească duminica.
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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:
Miercuri, 1. Benin. „Doamna Perfect” Vicentia Tadagbe Tchranvoukinni afirmă că este
Dumnezeu și că va învinge răul.
Luni, 6. Biserica Anglicană sprijină inițiativa guvernului de a implementa educație sexuală în
școli.
Joi, 9. SUA. În apărarea „legii toaletelor”, un pastor transsexual al Bisericii Agape din Forth
Worth a afirmat că „Dumnezeu este transsexual.”
Marți, 14. Anglia. Un cleric al Bisericii Anglicane a pledat pentru introducerea ceremoniei
religioase pentru uniunile homosexualilor.
Marți, 21. SUA. Studenții de la Universitatea Evanghelică din Pennsylvania au găzduit
„săptămâna solidarității LGBT”.
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Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma ... Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul
omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Miercuri, 1. Slovenia a înregistrat prima căsătorie homosexuală.
Miercuri, 1. SUA. Disney a înfățișat pentru prima dată o scenă homosexuală într-un desen
animat pentru copii.
Miercuri, 1. Finlanda debutează de azi căsătoriile între persoanele de același sex.
Joi, 2. Anglia. Potrivit unei noi directive, copiii de 4 ani vor primi de acum educație sexuală
explicită.
Vineri, 3. Anglia. Părinții nu vor avea dreptul de a refuza cursurile de sexualitate pentru copiii.
Duminică, 5. Italia recunoaște doi homosexuali ca părinți legali ai copiilor lor.
Luni, 13. SUA. Un procuror homosexual a afirmat că scena homosexuală din filmul „Frumoasa
și bestia” este prea mult pentru copii care nu ar trebui expuși la asemenea scene.
Marți, 14. SUA. 731 de locuitori ai New York și-au schimbat sexul în certificatele de naștere în
ultimii 2 ani, cel mai tânăr fiind în vârstă de 5 ani.
Miercuri, 15. SUA. O mamă a 5 copii și schimbat sexul în bărbat, unul dintre fiii ei în fată iar
soțul a spus că nu vede nicio problemă în asta.
Vineri, 17. Columbia. Directorul Biroului pentru Drepturile Omului din Medellin a afirmat că
orașul a înțeles ce înseamnă diversitatea.
Vineri, 17. Japonia a ales primul transsexual într-o poziție publică, consilier al orașului Iruma.
Marți, 21. Parlamentul UE a adoptat un nou raport în care a cerut tuturor statelor membre un
efort mai susținut pentru a asigura drepturile persoanelor LGBTI.
Marți, 21. SUA. Universitatea A&M din Texas și-a ales în premieră un homosexual ca
președinte-student.
Joi, 23. SUA. Un trib de indieni din Oklahoma a votat pentru legalizarea căsătoriilor între
persoanele de același sex.
Luni, 27. Taiwanul a legalizat căsătoria între persoanele de același sex.
Joi, 30. Australia. Pentru a ieși în întâmpinarea transsexualilor, o școală privată din Sydney
implementează uniforme unisex.
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).
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„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna martie 2017 au avut loc 37 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
Iată câteva exemple:
Vineri, 3. Anglia. 55.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Luni, 6. SUA. Zeci de mii de păsări au murit datorită gripei aviare în Tennessee.
Miercuri, 8. Vietnam. 23.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Miercuri, 8. SUA. Sute de vite au murit datorită incendiilor de vegetație în Colorado.
Joi, 9. SUA. Mii de vite au murit datorită incendiilor de vegetație în Kansas.
Joi, 9. Taiwan. 650.000 de păsări au murit din ianuarie datorită gripei aviare.
Luni, 13. Vietnam. Peste 4000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Luni, 13. Nepal. 6200 de găini au murit datorită gripei aviare.
Marți, 14. Australia. 5000 de pești aurii au murit într-o lagună.
Miercuri, 15. Malaezia. 25.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Joi, 16. SUA. 55.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Tennessee.
Vineri, 17. Noua Zeelandă. Milioane de crustacee au fost descoperite în Waihi Beach.
Sâmbătă, 18. Malaezia. Mase de moluște moarte, pești morți și un delfin morți au fost
descoperiți în Miri.
Marți, 21. SUA. 30.000 de pești morți au fost descoperiți într-un lac din Idaho.
Miercuri, 22. SUA. 22.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Miercuri, 22. Australia. Mii de pești morți au fost descoperiți pe plajele din Victoria și NSW.
Miercuri, 22. Brazilia. Mii de maimuțe au murit într-un eveniment fără precedent în Minas
Gerais.
Joi, 23. Argentina. Mii de pești morți au fost descoperiți într-o lagună din San Luis.
Duminică, 26. Japonia. 270.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Miyagi și Chiba.
Luni, 27. SUA. 18.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Georgia.
Luni, 27. Peste un milion de păsări au murit în Taiwan de la începutul anului acestuia.
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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:
Joi, 2. SUA. Peste 20 de tornade au devastat centrul țării, lăsând victime și importante pagube
materiale.
Joi, 2. Turcia a fost lovită de un cutremur de 5,5 grade.
Joi, 2. Antarctica a atins un nou record de temperatură: 17.5 Celsius.
Marți, 7. Vestul SUA a fost lovit de multiple tornade.
Marți, 7. Anglia. Mai mult de 9000 de persoane mor anual în Londra datorită poluării.
Marți, 7. Insula Maui este lovită de inundații catastrofale.
Marți, 7. Madagascar. Mai mult de 1 milion de persoane sunt afectate de Ciclonul Enawo, cel
puțin 38 au murit.
Miercuri, 8. SUA. Masive incendii de vegetație au ieșit de sub control în patru state.
Joi, 9. SUA. Mai multe state au fost devastate de furtuni puternici.
Duminică, 12. Noua Zeelandă este lovită de inundații catastrofale.
Luni, 13. Peru este lovit de inundații catastrofale.
Vineri, 17. Namibia este lovită de inundații catastrofale.
Luni, 27. SUA. Sudul țării este lovit de furtuni de grindină.
Marți 28. Australia este lovită de ciclonul Debbie.
Miercuri, 29. Argentina este lovită de inundații catastrofale.
Vineri, 31. SUA. Las Vegas este lovit de furtuni puternice.

Vă invităm să vizitați și site-ul www.lectiicuobiecte.ro, loc de unde veți putea
parcurge materiale special concepute de noi pentru copii și părinți. Efortul nostru este
de a pune la dispoziție noi materiale în fiecare zi.
Vă invităm să vizitați și site-ul www.edy.hu, loc în care am debutat un proiect care
este numai în fază de început. Pentru moment acolo puteți asculta și descărca în mod
gratuit înregistrări audio ale unor cărți creștine pentru copii. În decursul timpului, pe
saitul www.edy.hu vor fi disponibile tot mai multe materiale pentru cei mai mici și
pentru cei mai măricei. Dacă doriți să primiți notificări despre materialele noi pe măsură
ce vor fi disponibile, vă rugăm să ne scrieți la adresaedi@gmail.com pentru a ne
comunica adresa dumneavoastră și orice alte gânduri și sugestii legate de acest proiect.
Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.
La secțiunea Revista puteți găsi toate numerele revistei Divina Vindecare,
de la primul număr din ianuarie 2010, până în prezent. Vă încurajăm să le
descărcați pe computerul personal sau să le citiți online pe toate pentru a vă
bucura de articole ce tratează doctrinele fundamentale ale creștinismului
numai în lumina Sfintei Scripturi având ca scop unic acela de a înțelege
care este calea practică prin care putem avea o relație personală cu
Dumnezeu Tatăl și cu Singurul Său Fiu născut, Domnul Isus Hristos.
La secțiunea Cărți puteți găsi, pe lângă Sfânta Scriptură în format electronic,
peste 30 de titluri ale unora dintre cele mai utile și profunde lucrări creștine. Printre
subiectele analizate în aceste lucrări se numără cel al neprihănirii lui
Hristos care se poate obține în mod practic de fiecare dintre noi prin
credința în Cuvântul lui Dumnezeu, cel al Bisericii lui Dumnezeu în
lumina Sfintei Scripturi, și altele. Cărțile pot fi descărcate gratuit.
La secțiunea Media puteți găsi diverse studii și prezentări în format video și
audio, prezentări care abordează unele dintre cele mai importante aspecte ale
Evangheliei Domnului Isus Hristos. Toate aceste studii pot fi descărcate gratuit.
Secțiunea Visteria este scrisă de voi, cititorii noștri. Această secțiune reprezintă
visteria saitului nostru; aici colectăm cei doi bănuţi ai văduvei sărace, talantul
robului care a decis să nu-l mai ţină îngropat, paharul cu apă rece pentru micuţii
Domnului, pâinile şi peştii copiilor care doresc să le ofere Domnului Isus sub forma
experiențelor personale pentru ca El, binecuvântându-le, să le transforme în
mijloace pentru a potoli setea şi foamea multor suflete. Trimite-ne experienţa ta,
descoperirea pe care Dumnezeu ţi-a făcut-o în studiul personal, o speranţă pe care o
ai în inimă, versuri sau o cerere de ajutor la adresa divinavindecare@gmail.com iar
noi o vom publica acolo pentru a sluji ca ajutor altor suflete aflate în nevoie.

Linkuri utile

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

Restoration Ministry
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Tiraj 650 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.
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