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Majoritatea celor ce se țin strâns de doctrinele bisericilor pe care le frecventează, fac lucrul acesta 
pentru că asta au învățat de la alții. Au studiat scrierile înaintașilor lor, au cercetat cărți, literatură, 
au ascultat predici și în felul acesta și-au format concluziile. Asta nu înseamnă că ei nu citesc Biblia; 
o fac, însă mințile lor au fost direcționate pe o anumită cale de către biserica lor, iar aceasta este 
singura perspectivă din care privesc Scriptura.

În cazul adventiștilor este și mai rău pentru că ei nu numai că dețin învățăturile pionierilor 
adventiști, dar pe lângă asta se adaugă și cele privite ca având autoritate infailibilă. Scrierile lui 
Ellen White sunt privite ca reprezentând adevăr absolut în fiecare aspect și astfel, adventiștii au 
această aură a infailibilității care-i face extrem de încrezători în faptul că nimic din ceea ce cred nu 
poate fi greșit.

Când am început să fac un efort de a accepta ceea ce afirmă Scriptura și de a ignora ce am învățat 
anterior, am început să văd lucruri pe care nu le văzusem înainte. Am început să-mi revizuiesc 
perspectiva despre identitatea fiarei din Apocalipsa când am studiat capitolul 19. Înainte de a avea 
această experiență, am studiat capitolul 17 timp de mulți ani, nereușind însă să potrivesc toate 
piesele. Am fost încurcat chiar de detaliul despre capete: „cinci au căzut, unul este, celălalt n-a venit 
încă şi, când va veni, el va rămâne puţină vreme.” (Apocalipsa 17:10), dar și de fiară în sine care „a fost 
și nu este, dar este,” și care se va ridica din groapa fără fund. Acest limbaj era misterios și nu-l 
puteam înțelege. Am citit diferitele interpretări, dar în toate acestea erau detalii care nu se 
potriveau.

Am decis în final să iau numai Scriptura fără niciun alt gând predefinit sau idee preconcepută 
(așa cum am făcut și când am studiat despre trinitate), și atunci am început să văd lucruri pe care 
nu le văzusem înainte. La un anumit moment dat, în timp ce citeam capitolul 19 (ultimele trei 
versete), am descoperit că fiara era în viață chiar la sfârșit, luptând împotriva lui Hristos la 
revenirea Sa.

„Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare 
pe cal şi cu oastea Lui. Şi fiara a fost prinsă. Şi, împreună cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care făcuse 
înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei şi se închinaseră icoanei ei. Amândoi 
aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.” (Apocalipsa 19:19, 20).

În timp ce citeam acest pasaj, mi-am amintit că în capitolul 17 scrie că împărații pământului, 
reprezentați de cele 10 coarne de pe capul fiarei, o vor urî pe femeia Babilon, o vor ataca, o vor 
dezbrăca și o vor arde:

„Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi fiara vor urî pe curvă, o vor pustii şi o vor lăsa goală. Carnea i-o 
vor mânca şi o vor arde cu foc.” (Apocalipsa 17:16).

Descoperim împlinirea acestei profeții în capitolul 18 
și este clar faptul că acest eveniment are loc înainte de 
revenirea lui Hristos. Așadar am fost încurcat pe 
măsură ce citeam capitolul 19. Am fost învățat că fiara 
din capitolul 13 reprezintă Papalitatea 9sistemul 
biserică / stat Romano-Catolic), dar că în capitolul 17 
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În căutarea dovezilor



partea politică este reprezentată ca fiară, în timp ce partea religioasă a aceleiași Biserici Catolice, 
este reprezentată de femeia care călărește fiara. Dacă femeia a fost dezbrăcată și arsă, cum poate ca 
fiara să rămână vie și sănătoasă? Fiara este aruncată de vie în lacul de foc la revenirea lui Isus în 
timp ce femeia este arsă cu foc, carnea ei este consumată și ea este dezbrăcată înainte de revenirea 
lui Isus.

Acest lucru m-a ajutat să înțeleg că în ciuda faptului că femeia călărește fiara în prezent, fiara și 
femeia reprezintă două entități distincte care într-o zi se vor dușmăni. Cele zece coarne de pe capul 
fiarei sunt în mod clar legate într-un fel de fiară, căci sunt o parte din ea. Ele sunt subdiviziuni sau 
sub-regate din cadrul imperiului fiarei iar profeția afirmă că ele îi vor oferi fiarei propria lor putere 
și tărie, motiv pentru care devine evident faptul că sunt într-o strânsă legătură cu fiara. Aceste 
coarne o vor urî pe prostituată, o vor dezbrăca, îi vor consuma carnea și o vor arde. Este imposibil 
ca aceste coarne să facă această lucrare dacă fiara și femeia reprezintă doua aspecte ale aceleiași 
puteri. Cum ar putea coarnele să fie parte din fiară și să distrugă o parte din ele însele? Acest 
scenariu nu are niciun sens.

Acest lucru m-a condus la concluzia că fiara nu este papalitatea și m-a ajutat să înțeleg că ar 
trebui să reexaminez modul de înțelegere al semnului fiarei. Mi-am dat seama că dacă greșisem în 
identificarea fiarei, atunci sigur aș fi putut fi în eroare și în ceea ce privește semnul fiarei.

O putere ateistă, seculară 
Un alt lucru pe care l-am înțeles a fost faptul că fiara din Apocalipsa 17 apare în opoziție cu 

Dumnezeu și cu toate religiile. Există două lucruri care m-au condus către această concluzie: în 
primul rând faptul că fiara se luptă împotriva lui Hristos și poporului Său, deci, evident, fiara este 
împotriva adevăratei religii. Dar și faptul că fiara, prin intermediul celor zece coarne, va ataca 
femeia Babilon, de unde concluzia evidentă este că în final fiara va declara război și religiei false. 
Îmi pare clar atunci faptul că fiara nu va fi o entitate religioasă, cu toate că unii au sugerat că ar 
putea avea legătură cu religia papală, iar aceasta este într-adevăr o alternativă.

Groapa fără fund 
Însă faptul că fiara se ridică din groapa fără fund este un alt factor care trebuie considerat. Inițial, 

fiara se ridică din mare, dar pare să dispară pentru un timp și „nu mai este”. La final reapare, iar de 
data aceasta se ridică din „groapa fără fund”. Această expresie „groapa fără fund” apare în Apocalipsa 
de patru ori. Unii au interpretat această expresie ca însemnând o condiție fizică a planetei pustiite, 
însă această interpretare nu face niciun sens. Fiara reprezintă o împărăție, un imperiu. Nu poate să 
se ridice dintr-un loc pustiu de pe pământ. Pare evident că expresia se referă mai degrabă la 
condiția spirituală, motiv pentru care concluzionăm că este mai degrabă o groapă fără fund 
spirituală decât una fizică. Nu este vorba despre un loc fizic pustiit, ci mai degrabă despre o 
condiție spirituală.

Această descriere a unei gropi fără fund sugerează o stare de totală lipsă de speranță. Ce s-ar 
întâmpla dacă cineva ar cădea într-o groapă fără fund? Ce șansă de recuperare ar mai exista? 
Absolut niciuna. Așadar, această groapă fără fund indică spre o condiție în care nu există nicio 
speranță spirituală. Acest lucru sugerează o condiție a plantei în care majoritatea oamenilor s-au 
întors împotriva lui Dumnezeu și L-au respins cu desăvârșire, motiv pentru care ateismul este 
predominant.

Sodomia și ateismul
După ce am început să înțeleg toate aceste lucruri, purtam diverse discuții pe internet despre 

subiectul homosexualității și despre răspândirea fenomenului acestuia în lume. Am discutat acest 
subiect pe mai multe forumuri. După un timp am început să observ faptul că toate aceste discuții 
urmau unui singur model: cei care erau cei mai vocali și mai înverșunați apărători ai 
homosexualității pe de o parte, și cei mai furioși opozanți față de orice obiecție adusă împotriva 
acestui fenomen, erau ateii. Curând după aceea mi-am amintit de capitolul 1 din epistola către 
Romani, loc în care apostolul Pavel vorbește despre cei care-L resping pe Dumnezeu. El se referă la 
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cei care-L cunosc pe Dumnezeu, care dețin toate dovezile despre existența Sa, dar care în mod voit 
resping aceste dovezi. Apostolul Pavel afirmă că una din consecințele unei astfel de atitudini este 
apariția comportamentului homosexual. Bărbații abandonează femeile și se aprind în plăceri unul 
pentru altul, iar femeile devin lesbiene.

„fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulţumit, ci 
s-au dedat la gândiri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat.” (Romani 1:21).

„Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat 
întrebuinţarea firească a lor într-una care este împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au părăsit întrebuinţarea 
firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte 
bărbătească lucruri scârboase şi au primit în ei înşişi plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat 
să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă 
lucruri neîngăduite.” (Romani 1:26-28).

La acest punct am început să văd legătura dintre creșterea puterii ateismului în lume și 
răspândirea rapidă a homosexualității. Potrivit spuselor lui Pavel, există o legătura între cele două. 
Dar dacă fiara este o putere ateistă, atunci semnul acestei fiare, practica predominantă care ia 
naștere din chiar existența acesteia, va fi practica universală și acceptarea comportamentului 
homosexual. Aceasta îmi pare o concluzie logică.

Următorul lucru care s-a întâmplat a fost că, citind cu atenție solia îngerului al treilea, am fost 
uimit să descopăr faptul că în cadrul acestei solii există o trimitere clară la distrugerea Sodomei și 
Gomorei. Dacă nu este o trimitere clară la distrugerea acestor două cetăți, atunci avem de-a face cu 
o coincidență uimitoare, dar atunci când vine vorba despre cuvântul lui Dumnezeu, eu nu cred în 
coincidențe. Cel de-al treilea înger avertizează că cei care se închină fiarei și primesc semnul ei, vor 
primi aceeași pedeapsă pe care au primit-o locuitorii Sodomei și Gomorei. Ei vor

Fi chinuiți în foc şi în pucioasă
În prezența sfinților îngeri
În prezența Mielului
Fumul chinului lor se va ridica.
Această descriere este luată din istoria distrugerii Sodomei. Toate aceste caracteristici sunt 

menționate cu ocazia distrugerii Sodomei (vezi Geneza 19).
Așadar, am început să cercetez pentru a vedea dacă există dovezi clare în această direcție. Alte 

câteva lucruri au început să apară. Am observat că nu au existat decât două ocazii în istorie în care 
Dumnezeu Însuși a intervenit pentru a distruge în mod deliberat o întreagă civilizație. Prima 
ocazie a fost în timpul potopului, iar cea de-a doua în distrugerea cetăților Sodoma și Gomora. 
Toată lumea știe ce s-a întâmplat în Sodoma, dar nu se cunosc multe detalii despre condițiile care 
au existat pe pământ înainte de potop. Ceea ce am descoperit a fi foarte interesant este faptul că 
scrierile evreiești sugerează faptul că în zilele lui Noe, chiar înainte de potop, bărbații se căsătoreau 
între ei, semnând contracte de căsătorie!

„Generația potopului nu a fost ștearsă de pe pământ până când nu au început să scrie imnuri 
nupțiale pentru căsătoriile dintre bărbați sau dintre oameni și animale.” (Genesis Rabbah 26:5:4).

Acestea sunt cele treizeci de porunci pe care fiii lui Noe și le-au asumat, însă nu au păzit decât 
trei dintre ele, și anume (i) nu a scris kethubah (certificat de căsătorie) între bărbați, (ii) nu au 
cântărit carnea (oamenilor) morți în piață și (iii) au respectat Torah.” (Talmudul Babilonian, 
Chullin 92a-b).

Aceea a fost singura perioadă din istorie în care un asemenea comportament este menționat, cu 
excepția societății moderne! Aceasta a fost o informație uimitoare, dar s-a potrivit perfect cu ceea 
ce descoperisem. Cu alte cuvinte, singurele două ocazii din istorie în care Dumnezeu a văzut ca 
imperativă intervenția personală în vederea distrugerii civilizației umane, au fost societățile a căror 
semn distinctiv a fost practica agresivă a homosexualității. De fapt, scrierile evreiești sugerează că 
înainte de potop existau chiar căsătorii homosexuale.

Multe detalii au început să se lege, formând astfel încetul cu încetul o imagine coerentă. Un alt 
lucru pe care doresc să-l menționez este în legătură cu capitolul 11 din Apocalipsa unde se afirmă 
faptul că fiara din groapa fără fund - aceeași fiară din capitolul 17, va porni război împotriva celor 
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doi martori ai lui Dumnezeu și-i va omorî pe străzile marelui oraș care, spiritual se numește 
Sodoma și Egipt. Aici, pe lângă Sodoma, este menționat și Egiptul. Sodoma, desigur, reprezintă o 
referință clară la sodomie și la imoralitatea fățișă, dar ce reprezintă Egiptul?

Atunci când ne gândim la Egipt din perspectiva biblică, ceea ce ne vine în minte aproape 
instantaneu este înrobirea poporului Israel, dar în mod deosebit atitudinea Egiptului față de 
Dumnezeul evreilor la momentul exodului. Egiptul L-a sfidat pe Dumnezeul cerului; de fapt 
faraonul a afirmat clar: „Cine este Domnul Dumnezeu pentru a mă supune glasului Lui? Eu nu-L cunosc 
pe Domnul și nici nu mă voi supune Lui.”. Așadar, pare clar faptul că ceea ce Scriptura afirmă este că 
pe pământ va fi o stare de sfidare fățișă față de autoritatea lui Dumnezeu și o manifestare violentă 
a comportamentului homosexual. Asta este ceea ce este implicat prin cuvintele „Sodoma și Egipt”.

Sunt conștient de faptul că unii dintre noi interpretează acest pasaj din Apocalipsa 11 ca 
referindu-se la revoluția franceză. Însă, din nou: când îndepărtez ochelarii învățăturii tradiționale 
și accept numai ceea ce afirmă Scriptura, concluzionez că această interpretare nu reprezintă 
înțelesul principal al profeției din Apocalipsa 11. Fiara este o entitate, are o identitate. Dumnezeu 
nu încearcă să ne încurce. Fiara de aici este identificată ca fiind „fiara din groapa fără fund.” Este 
aceeași fiară pe care o descoperim în Apocalipsa 17 și care se ridică din groapa fără fund. Da, dacă 
privim astfel, vom ajunge la o altă concluzie decât cea tradițională în ceea ce privește capitolul 11, 
concluzie care va așeza această profeție într-un cu totul alt timp, dar dacă acesta este adevărul, 
atunci ar trebui să-l acceptăm. Este trist dacă ne agățăm de ideile tradiționale numai pentru că 
mereu am crezut astfel. Cei dinaintea noastră au studiat profețiile, dar ei nu au reprezentat glasul 
infailibil al lui Dumnezeu, iar noi beneficiem de călăuzirea spiritului sfânt cel puțin în aceeași 
măsură ca și ei. Avem datoria de a studia la fel cum au făcut și ei și să ajungem la o concluzie 
diferită decât a lor dacă descoperim incoerențe în înțelegerea lor.

Această cale m-a condus la înțelegerea pe care o am în prezent. Am continuat să spun că ideile 
mele nu sunt bătute în cuie. Nu sunt atât de prost ca să cred că sunt infailibil, dar cred că ceea ce 
am descoperit este rațional și logic și, mai mult decât atât, fundamentat pe Scriptură. Cred că avem 
suficiente motive pentru a ajunge la concluziile acestea.

Semnul și sigiliul
Se crede în general faptul că sigiliul lui Dumnezeu este celebrarea Sabatului zilei a șaptea. Însă 

Pavel afirmă (Efeseni 4:30) că Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu ne sigilează în ziua răscumpărării. 
Așadar, știm că în final sigiliul lui Dumnezeu este Spiritul Sfânt. Prin asta nu negăm că există un 
comportament exterior care va constitui modalitatea de identificare pentru a demonstra că o 
persoană are sigiliul lui Dumnezeu. Însă este important să înțelegem faptul că sigiliul însuși este în 
esență Spiritul Sfânt, iar când o persoană este sigilată, înseamnă că spiritul lui Dumnezeu a fost 
unit cu spiritul său. Asta este ceea ce așează numele sau caracterului Tatălui pe frunțile noastre.

În același fel, sau într-o manieră asemănătoare, primirea semnului fiarei este în realitate o 
condiție în care o persoană este despărțită de spiritul lui Dumnezeu. Este legat cu respingerea 
definitivă a lui Dumnezeu și a căii Sale. Însă, la fel ca și în cazul sigiliului lui Dumnezeu, poate 
există un comportament exterior care să indice că o persoană L-a respins definitiv pe Dumnezeu. 
Acest comportament exterior va constitui de fapt semnul fiarei. Așadar, întrebarea este: care va fi 
semnul exterior care va indica faptul că o persoană a primit sigiliul lui Dumnezeu și care va fi  
semnul exterior care va indica faptul că o persoană a primit semnul fiarei? Dar înainte de a 
considera această întrebare este benefic și chiar necesar să ne amintim că ceea ce căutăm sunt 
caracteristicile principale ale posedării caracterului lui Dumnezeu sau al posedării unui caracter 
care este în totală rebeliune împotriva lui Dumnezeu.

Acceptarea practicii sodomiei, fie prin îngăduire, fie prin apărarea sau promovarea ei, reprezintă 
o cale simplă prin care o persoană poate indica faptul că nu are nicio considerație pentru 
înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru cuvântul lui Dumnezeu sau pentru autoritatea lui Dumnezeu. 
Aversiunea lui Dumnezeu față de sodomie este o învățătură a Scripturii clară și de necontestat. De 
fapt, majoritatea religiilor și în mod deosebit religiile avraamice, se opun categoric acestei practici. 
În societățile din țările care au fost influențate de aceste religii, sodomia.a fost întotdeauna respinsă 
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și declarată în afara legii timp de multe secole. Numai în timpurile moderne, prin răspândirea 
teoriei evoluției și a influenței ateismului care domină universitățile și centrele de învățământ, 
sodomia a devenit general acceptată până la punctul în care este acum privită ca o componentă 
firească a societății în care cei care obiectează împotriva ei sunt priviți ca bigoți, înguști la mine și 
reduși.

Dar acum, odată cu legalizarea căsătoriei dintre homosexuali, lucrurile evoluează într-o direcție 
uimitoare. Acum se pare că bisericile și alte grupuri religioase care sunt implicați în ceremoniile de 
căsătorie, sunt serios amenințate. Creștinii au fost deja trimiți în judecată, amendați și pedepsiți 
sever pentru că au refuzat să coopereze în procesul căsătoriilor dintre homosexuali. Într-unul 
dintre cele mai cunoscute astfel de cazuri, un ofițer de stare civilă din Statele Unite ale Americii a 
fost arestat timp de cinci zile pentru că refuzat să autorizeze căsătoria dintre doi homosexuali. 
Unele denominațiuni Creștine s-au aplecat deja în fața presiunii și și-au deschis brațele practicii 
homosexuale, având falsa impresie că, datorită dragostei lui Dumnezeu pentru homosexuali, El îi 
acceptă așa cum sunt. Acest lucru rezultă, evident, într-o și mai mare presiune asupra acelor 
biserici care nu au capitulat. Unii pretinși Creștini au început să manipuleze și să sucească acele 
pasaje ale Scripturii care vorbesc despre homosexualitate pentru a le face să afirme exact ceea ce 
acestea nu afirmă. Nu este nicio îndoială asupra faptului că această abominațiune, din multe 
puncte de vedere, se potrivește condițiilor descrise de Scriptură din jurul semnului fiarei.

Sodomia reprezintă unul dintre comportamentele de care toată omenirea este conștientă că este 
împotriva voinței lui Dumnezeu. Pentru a accepta acest comportament ca fiind normal, o persoană 
trebuie ca mai întâi fie să-L respingă pe Dumnezeu, fie să se convingă pe sine că Dumnezeu nu știe 
despre ce vorbește. Asta este de fapt ceea ce se petrece în societatea de azi în care știința modernă a 
devenit dumnezeul veacului prezent. Pretenția ridicolă că oamenii se nasc homosexuali a prins 
imaginația maselor credule și ceea ce nu are decât un fragil fundament în cercetarea științifică, a 
devenit acceptat ca adevăr infailibil. Nimeni nu poate pretinde cu sinceritate că sodomia este 
acceptată de Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care înainte ca o persoană să promoveze 
această abominațiune, trebuie ca mai întâi să ajungă în locul în care să-L respingă pe Dumnezeu și 
sfatul Său. Ca urmare, aceasta este starea în care o persoană se găsește atunci când primește 
semnul fiarei. Acest gând m-a condus la a mă întreba dacă nu cumva legile care promovează și 
apără sodomia și care au fost pretutindeni și rapid votate, nu au de-a face cu semnul fiarei.

Dar rămâne întrebarea: care este deci semnul exterior al unei persoane care a primit sigiliul 
viului Dumnezeu? La început pare evident faptul că primirea sigiliului lui Dumnezeu trebuie să fie 
urmat de o practică exterioară ca și în cazul semnului fiarei. Însă, când am cercetat mai atent am 
descoperit ceva uimitor: semnul fiarei poate fi primit fie pe frunte, fie pe mână. Cu alte cuvinte, 
poate fi ceva ce o persoană crede dar nu practică, fie ceva ce o persoană practică, dar nu crede. 
Însă, în cazul sigiliului lui Dumnezeu, acesta este primit în exclusivitate pe frunte; nu poate fi 
primit pe mână!

Acest lucru sugerează că acest sigiliu nu este afiliat cu un anumit tip de comportament, ci mai 
degrabă constă într-un anumit tip de mentalitate, o natură, un caracter care este format după chiar 
cel al lui Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care despre cei care sunt sigilați este scris că au 
Numele Tatălui scris pe frunțile lor (Apocalipsa 14:1). Desigur, dacă o persoană are mintea lui 
Hristos, se va comporta ca Hristos nu numai într-un anumit aspect al vieții, ci în toate. O asemenea 
persoană va fi observată ca având sigiliul lui Dumnezeu pentru că nu va susține semnul fiarei nici 
prin stilul său de viață și nici prin cuvintele sale, nici chiar cu riscul de a-și pierde slujba, afacerea, 
prietenii, poziția și, în final, viața. În mod implicit, dacă o persoană nu se conformează la 
comportamentul pretins prin impunerea semnului fiarei, va fi în mod automat văzut ca având 
sigiliul lui Dumnezeu.

Cu fiecare zi care trece devine din ce în ce mai evident faptul că majoritatea celor care păzesc 
sabatul zilei a șaptea știu foarte puțin din ceea ce înseamnă cu adevărat a fi Creștin. Am crezut 
întotdeauna că celebrarea exterioară a sabatului zilei a șaptea este semnul exterior al sigiliului lui 
Dumnezeu, dar cu cât înțeleg mai mult, cu atât mai provocat este acest gând. Avem sigiliul lui 
Dumnezeu pentru că păzim sabatul? Suntem mai buni decât sutele de mii de alți Creștini sinceri 
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care-L iubesc și-L slujesc pe Domnul, chiar dacă nu păzesc sabatul? Păzirea exterioară a unei 
porunci îi face pe unii Creștini mai favorizați decât alții, chiar dacă avem cu toții spiritul lui 
Hristos?

Acest tip de mentalitate i-a determinat pe cei care celebrează sabatul să se simtă foarte 
confortabili în timp ce trăiesc într-o stare descrisă prin cuvintele „ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol.” 
Credința falsă că păzirea sabatului îi face poporul deosebit al lui Dumnezeu, nu i-a ajutat și, în 
consecință, același spirit care a dominat gândirea evreilor în timpul în care Isus a fost răstignit, este 
încă viu astăzi.

Să nu mă înțelegeți greșit: și eu celebrez sabatul zilei a șaptea. Cred că Dumnezeu a binecuvântat 
această zi și a pus-o deoparte de la început și că nimeni nu poate anula această binecuvântare. Însă, 
ceea ce pun sub semnul întrebării este dacă criza finală care va veni asupra lumii va fi despre ziua 
în care o persoană se închină. Am descoperit că atunci când studiez Biblia și numai Biblia, dovezile 
pentru o asemenea afirmație nu sunt atât de convingătoare pe cât cred unii, iar săgeata este 
îndreptată către o altă direcție.
Știu că trăim timpul sfârșitului iar evenimentele care se petrec vor dovedi curând dacă ceea ce 

spun este adevăr sau nu. Eu cred că este adevărat însă, între timp, simt că este de datoria mea să vă 
spun ceea ce am descoperit, chiar dacă rezultatul va fi o furtună de acuze și opoziție, și chiar dacă 
voi pierde chiar câțiva prieteni.

Fie ca Dumnezeu să ne ajute să îmbrățișăm ceea ce este scris în cuvântul adevărului și nimic 
altceva.
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David Clayton, mai 2017

Solia celor trei îngeri

Capitolul 13 din cartea Apocalipsa descrie ultima mare criză pe care copiii lui Dumnezeu o 
vor confrunta pe pământ. Criza se învârte în jurul semnului fiarei iar Scriptura afirmă clar faptul 
că autoritățile pământești vor cere fiecărei persoane și instituții să accepte pretențiile fiarei și să 
primească semnul acesteia.

Imediat după descrierea acestei crize, ajungem la capitolul 14 din aceeași carte. Acest capitol 
reprezintă o continuare clară a descrierii crizei cauzate de fiară și semnul acesteia. Oamenii sunt 
cei care au împărțit Scriptura în capitole pentru a putea găsi pasajele mai ușor. Acest lucru este 
de ajutor uneori, însă poate cauza în același timp și confuzie și, în cazul de față, nu ar trebui să 
îngăduim ca modificarea făcută prin introducerea capitolelor să ne determine să credem că 
subiectul a fost schimbat.

Primul lucru pe care-l observăm sunt cei 144.000 stând pe Muntele Sionului. Am discutat deja 
despre acest grup în comentariul făcut la capitolul 7 al cărții Apocalipsa, motiv pentru care nu 
vom reveni acum. Să observăm însă că acest grup apare la momentul acesta dintr-un anume 
motiv. Motivul este că ei reprezintă un grup care trec prin această criză a semnului fiarei și care-I 
rămân credincioși lui Dumnezeu și adevărului Său, în ciuda presiunii sub care sunt puși de către 
fiară și de către cei care i se supun. Dumnezeu ne arată că în ciuda amenințărilor cu moartea, în 
ciuda faptului că tot sprijinul pământesc le este înlăturat, vor exista cei care-I vor fi credincioși 
lui Dumnezeu indiferent de condiții și consecințe. Acest grup de persoane este reprezentat de cei 
144.000. Așa cum am observat că comentariile la capitolul 7 al Apocalipsei, aceștia sunt cei care 
trec prin „necazul cel mare” și care-și spală hainele, albindu-le în sângele Mielului (Apocalipsa 
7:14).
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Imediat după ce ne este prezentat acest grup biruitor, Dumnezeu ne conduce înapoi la 
evenimente. Ioan vede un înger care zboară prin mijlocul cerului, înger care are Evanghelia cea 
veșnică pentru a o prezenta tuturor locuitorilor pământului.

„Şi am văzut un alt înger, care zbura  prin mijlocul cerului cu o  Evanghelie veşnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui 
norod.” (Apocalipsa 14:6).

Aș vrea să repet: ar trebui să ne reamintim faptul că Apocalipsa nu a fost scrisă cu împărțirea 
pe capitole. Capitolele și versetele au fost adăugate la sute de ani după compilarea Scripturii. Ori 
de câte ori citim Scriptura, pentru a înțelege contextul, trebuie uneori să ignorăm împărțirea pe 
capitole. Ceea ce trebuie să înțelegem este faptul că solia acestui înger constituie un răspuns la 
criza semnului fiarei pe care am descoperit-o descrisă în capitolul 13. La momentul acesta, când 
întreaga planetă a ajuns sub controlul fiarei și a chipului ei, când aproape întreaga planetă a 
îmbrățișat aceste principii ale răului, când se pare că nimeni nu mai poate supraviețui fără să 
adopte calea lui Satan, o solia deosebită de la Dumnezeu este prezentată întregii lumi. Această 
solie este descrisă ca fiind „Evanghelia cea veșnică”.

Ceea ce putem vedea în mod clar este că solia lui Dumnezeu pentru omenire în toate veacurile 
a fost întotdeauna aceeași. Acea solie este Evanghelia, aici numită „Evanghelia cea veșnică”. Isus a 
spus:

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14).

Isus a spus că înainte de revenirea Sa, ultimul lucru care se va întâmpla va fi predicarea 
Evangheliei întregii planete. Aici în Apocalipsa 14 descoperim împlinirea acestei făgăduințe. 
Când va debuta pă pământ criza semnului fiarei, în acest cel mai întunecat moment al istoriei 
planetei, Evanghelia va fi predicată întregii lumi, chiar în acest răstimp foarte scurt.

Trei îngeri 
Să observăm că Apocalipsa 14 vorbește despre trei îngeri care zboară în mijlocul cerului, 

având trei solii de predicat întregii planete. Este clar că acești îngeri îi reprezintă pe copiii lui 
Dumnezeu care duc solii deosebite. Nu îngerilor le-a fost încredințată predicarea Evangheliei, ci 
copiilor lui Dumnezeu, motiv pentru care este clar faptul că acești îngeri îi reprezintă pe copiii 
lui Dumnezeu care duc soliile Sale la timpul sfârșitului.

Primul înger spune:
„Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă Celui ce a 

făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele apelor!” (Apocalipsa 14:7).
Al doilea înger spune:
„A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei 

ei!” (Apocalipsa 14:8).
Al treilea înger spune:
„Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din 

vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat  neamestecat în  paharul mâniei Lui, şi va fi chinuit   în foc   şi în 
pucioasă înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.” (Apocalipsa 14:9, 10).

Adventiștii de ziua a șaptea au crezut mereu că aceste trei solii se aplică în mod deosebit 
mișcării advente. Ei cred că prima solie a început să fie vestită în anul 1844 când adventiștii au 
început să vestească judecata de cercetare. Ei cred că Babilonul reprezintă bisericile protestante 
care au respins învățăturile mișcării advente în anul 1844. Ei cred că semnul fiarei este semnul 
Bisericii Romano-Catolice și anume celebrarea duminicii. Adventiștii cred că ei au început să 
predice aceste solii din anul 1844.

Însă, atunci când considerăm contextul soliilor celor trei îngeri, descoperim că predicarea 
acestor trei solii vine imediat după capitolul 13 unde descoperim criza semnului fiarei. Cu alte 
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cuvinte, vestirea celor trei solii îngerești are loc după impunerea semnului fiarei întregii omeniri, 
și nu înainte. Nu se poate nega faptul că adventiștii de ziua a șaptea au atras atenția omenirii 
asupra celor trei solii îngerești însă, este de asemenea clar faptul că predicarea acestor solii 
descrisă în capitolul 14 nu are loc până când criza semnului fiarei nu devine o realitate.

Trei fețe ale unei singure crize
Aceste trei solii sunt de fapt trei aspecte ale aceleiași crize. Prima afirmă că a sosit ceasul 

judecății lui Dumnezeu. Criza semnului fiarei care trebuie să judece omenirea trebuie să 
constituie testul care va despărți grâul de pleavă. În capitolul 3 din Apocalipsa, când Isus 
vorbește despre criza care va urma, iată ce spune bisericii Filadelfia:

„Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării Mele, te voi păzi şi Eu de ceasul încercării care are să vină peste 
lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului.” (Apocalipsa 3:10).

El afirmă că ceasul ispitirii va veni peste tot pământul pentru a încerca, testa, dovedi sau 
judeca pe cei care locuiesc pe pământ. Așadar, ceasul judecății lui Dumnezeu vine în adevăratul 
sens atunci când criza semnului fiarei vine peste lume. Aceasta este ceasul judecății lui 
Dumnezeu, este mijlocul prin care El va despărți grâul de pleavă pe toată suprafața pământului.

Cel de-al doilea înger spune că Babilonul a căzut. Babilonul reprezintă acel sistem religios fals 
care domină întreaga planetă și care este constituit din organizațiile religioase care au intrat în 
relații ilicite cu sistemele politice ale lumii. Aici sunt incluse aproape toate, dacă nu chiar toate 
denominațiunile care există în lume astăzi, Biserica Romano-Catolică fiind în fruntea tuturor. 
Babilonul a căzut în sensul că a devenit pe deplin corupt. Acest lucru este adevărat în mod 
deosebit în acel moment din timp pentru că aceste denominațiuni care au constituit Babilonul 
vor fi acceptat deja semnul fiarei. Au devenit atât de orbi din punct de vedere spiritual prin 
asocierea cu lumea, încât sunt incapabili de a mai recunoaște că semnul este simbolul rebeliunii 
față de Dumnezeu și, în orbia lor, l-au acceptat.

Această cădere spirituală va fi urmată curând de o cădere fizică. Babilonul însuși va fi pe 
deplin distrus. În capitolul 18 din Apocalipsa descoperim distrugerea ei definitivă, iar copiii lui 
Dumnezeu sunt avertizați să iară afară din ea până nu este prea târziu. Dar ideea principală este 
că această cădere a Babilonului are loc pentru că a acceptat semnul fiarei. Așadar, din nou 
descoperim că cea de-a doua solie îngerească reprezintă un aspect al crizei fiarei, la fel ca prima 
solie.

Nu este necesar să comentăm cea de-a treia solie pentru că este foarte clar faptul că această 
solie este predicată ca avertisment împotriva primirii semnului fiarei. Această solie nu este nicio 
relevanță, niciun impact până când semnul fiarei nu devine o realitate. Putem predica despre ea 
și-i putem avertiza pe oamenii de astăzi, dar predicarea noastră va avea un efect foarte mic 
pentru că nu reprezintă un adevăr prezent până când criza nu va deveni o realitate. Atunci când 
semnul fiarei vine asupra omenirii, predicarea celei de-a treia solii va fi „adevăr prezent”, va 
avea un impact foarte mare asupra celor ce vor fi atunci în viață pentru că toți vor putea vedea 
despre ce este vorba de fapt în această solie. Acesta este motivul pentru care această solie va 
deveni un mijloc de despărțire între oi și capre. Toți vor demonstra dacă-I slujesc sau nu lui 
Dumnezeu prin răspunsul pe care-l vor oferi semnului fiarei. Cei care-I aparțin lui Dumnezeu îl 
vor respinge indiferent de consecințe, în timp cei aceia care-L resping pe Dumnezeu, vor primi 
acest semn. Acesta este modul prin care oile vor fi despărțite de capre.

Numai o singură Evanghelie
Ar trebui să observăm faptul că în ciuda faptului că sunt trei solii îngerești, Evanghelia este 

una singură. Evanghelia este, și va fi mereu adevăru la ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi în 
Hristos Isus. În esență, Evanghelia este „Hristos în voi”. Însă, criza semnului fiarei ne oferă 
contextul în care această solie va fi predicată pe pământ pentru ultima oară cu cea mai mare 
putere. În timpul judecății, când religia populară a căzut la un nivel fără precedent, când puterile D
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pământului caută să constrângă pe toată lumea să se închine fiarei, atunci Evanghelia va fi 
predicată cu putere și slavă. Atunci Hristos va fi proslăvit ca niciodată înainte ca singura 
speranță a omenirii, ca singurul răspuns la criza semnului fiarei, ca singură apărare în judecată, 
ca singurul refugiu atunci când Babilonul cade. Solia nu se schimbă niciodată; ea este și va fi 
mereu Evanghelia veșnică, Evanghelia Împărăției.

Este important să înțelegem ce sunt cu adevărat soliile celor trei îngeri. Însă este mult mai 
important să înțelegem unde putem fi în siguranță atunci când vine criza așa cum este descrisă 
de acești trei îngeri.cel care înțelege cele trei solii îngerești dar nu înțelege și nici nu acceptă 
Evanghelia, este pierdut. Acesta este motivul pentru care, chiar dacă avem nevoie să înțelegem 
solia celor trei îngeri, solia pentru timpul acela este de fapt Evanghelia cea veșnică.

Imediat după cele trei solii îngerești, Ioan L-a văzut pe Hristos stând pe un nor cu o seceră în 
mână:

„Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care semăna cu un fiu al omului; pe cap 
avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită.” (Apocalipsa 14:14).

Nu putem greși în interpretarea acestui pasaj. Secera este instrumentul folosit pentru 
strângerea recoltei. Ceea ce vedem aici este strângerea recoltei de pe pământ și, din nou, trebuie 
să observăm că această strângere a recoltei are loc la acel moment deoarece criza semnului fiarei 
a divizat deja omenirea în două tabere. Isus este reprezentând stând pe un nor, dar asta nu 
indică spre revenirea Sa. Observați următoarele două versete:

„Şi un alt înger a ieşit din Templu şi striga cu glas tare Celui ce şedea pe nor: ,Pune secera Ta şi seceră, 
pentru că a venit ceasul să seceri şi secerişul pământului  este copt.’ Atunci, Cel ce şedea pe nor Şi-a 
aruncat secera pe pământ. Şi pământul a fost secerat.” (Apocalipsa 14:15, 16).

Recolta de pe pământ este coaptă, dar este nu înseamnă decât că copiii lui Dumnezeu au fost 
identificați, au fost sigilați și nu mai există posibilitatea ca ei să fie pierduți. Următoarele versete 
clarifică faptul că Hristos nu a revenit încă la momentul acela:

„Şi un alt înger, care avea stăpânire asupra focului, a ieşit din altar şi a strigat cu glas tare către cel ce 
avea cosorul cel ascuţit: ,Pune cosorul tău cel ascuţit şi culege strugurii viei pământului, căci strugurii ei 
sunt copţi.’ Şi îngerul şi-a aruncat cosorul pe pământ, a cules via pământului şi a aruncat strugurii în 
teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 14:18, 19).

După ce recolta de pe pământ este coaptă, se coc și strugurii. Recolta de struguri de aici îi 
reprezintă pe cei care L-au respins pe Hristos. Observați că ei sunt cei aruncați în teascul mâniei 
lui Dumnezeu. În capitolul următor ni se spune că mânia lui Dumnezeu este împlinită în 
ultimele șapte plăgi.

„Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte urgii, cele din urmă, 
căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.” (Apocalipsa 15:1).

Așadar, în primul rând avem strângerea recoltei de pe pământ, apoi coacerea strugurilor de pe 
pământ care sunt aruncați în teascul lui Dumnezeu care sunt cele șapte plăgi. Isus nu revine 
până după cele șapte plăgi. Este clar așadar că această recoltare nu reprezintă revenirea lui Isus, 
ci mai degrabă un punct în timp când destinul omenirii este decis pentru veșnicie.

La asta se referă de fapt soliile celor trei îngeri: reprezintă mijlocul prin care Dumnezeu va 
despărți omenirea în două grupe: cei care sunt pierduți și cei care sunt mântuiți. Acesta este 
motivul pentru care este foarte important să înțelegem ce înseamnă aceste solii, să le interpretăm 
corect și, cel mai important, să înțelegem și să primim singura protecție care ne poate apăra în 
acea criză. Acea protecție este Hristos și neprihănirea Sa.
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Una dintre cele mai dificile întrebări adresate Creștinilor este legată de uciderile brutale, 
uneori lipsite de milă din Vechiul Testament. Unele dintre aceste evenimente sunt dificil de 
explicat, mai ales atunci când Scriptura declară că au fost duse la îndeplinire de Dumnezeu 
Însuși, sau au fost poruncite de El. De fapt, aceasta este una dintre cele mai puternice obiecții pe 
care ateii le ridică împotriva Creștinismului și a Scripturii. Ei întreabă: „Cum putem împăca 
aceste istorii cu ideea că Dumnezeu este plin de iubire și milostiv?”. Fie Scriptura nu spune 
adevărul, fie Dumnezeu nu este în realitate o Ființă iubitoare.

Într-adevăr, aceasta este o întrebare dificilă iar Creștinii au încercat de obicei să-i răspundă 
afirmând că Dumnezeu este Atotștiutor și Atotînțelept și că nu ar trebui să punem la îndoială 
acțiunile Sale. Alții au sugerat că toți cei care au fost omorâți erau deja pierduți, dincolo de orice 
speranță de a fi salvați. Erau persoane atât de rele și de depravate încât nu mai exista nicio 
speranță pentru ei motiv pentru care Dumnezeu i-a judecat ștergându-i de pe fața pământului.

Însă niciunul dintre aceste răspunsuri nu sunt satisfăcătoare. Dumnezeu se așteaptă să-L 
urmăm din dragoste, dorește să vedem dragostea Sa în toate lucrurile pe care le-a făcut. 
Scriptura este plină de declarații că Dumnezeu este bun, drept, milostiv și iubitor. Nu este 
rațional să spunem „ignoră aceste acte teribile și crede în dragostea lui Dumnezeu în ciuda 
tuturor acestora.” Și aceste fapte constituie parte din dovezi.

De asemenea, nu face niciun sens afirmația că „toți acești oameni erau oricum pierduți, motiv 
pentru care Dumnezeu i-a judecat și i-a pedepsit înainte de vreme.” Este asta corect? Este drept? 
Ar trebui o persoană să fie judecată și pedepsită pe baza a ceea ce o altă persoană știe că se va 
întâmpla în viitor? Este corect a judeca o persoană înainte de a fi avut șansa de a demonstra 
adevărul despre sine? Poate un Dumnezeu drept să opereze pe baza cunoștințelor Sale personale 
atunci când are de-a face cu oamenii? Cum ar putea atunci Dumnezeu să fie transparent și cum 
ar putea corectitudinea Sa să fie văzută de toți?

Două feluri de legi 
Nu! Există un alt răspuns pentru ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament, ceva ce 

armonizează realitatea faptului că Dumnezeu a poruncit într-adevăr și a acționat în acele timpuri 
străvechi, și care  este coerent cu realitatea înțelepciunii uimitoare, dragostei și milei lui 
Dumnezeu.

În primul rând să ne reamintim adevărul pe care deseori îl accentuăm: există două feluri de 
legi: legea legală și legea naturală. Legea naturală se referă la legile naturii, la acele principii 
eterne pe care Dumnezeu le-a așezat fundament al modului de operare al universului. Aceste 
legi există atât pe tărâmul fizic, cât și pe cel spiritual. Acestea sunt adevăratele legi ale vieții. Pe 
de altă parte, legea legală se referă la legi care sunt stabilite de o autoritate guvernatoare. Legea 
legală nu funcționează în mod automat; cineva trebuie s-o conceapă și de asemenea să 
stabilească pedepse pentru a se asigura că legea va fi respectată.

Scriptura spune:
„Nu   vă înşelaţi: ,Dumnezeu   nu Se lasă să fie batjocorit.’ Ce   seamănă omul, aceea va şi 

secera.” (Galateni 6:7).
Aici descoperim principiul vieții. Ceea ce semănăm, aceea vom secera. Acest principiu nu este 

valabil numai pe tărâmul fizic, ci și pe cel spiritual. Să observăm faptul că aceasta este o lege 
naturală. Faptul că vom secera ceea ce semănăm nu este o lege legală, ci așa funcționează natura. 
Însă descoperim faptul că legea legală a fost stabilită de Dumnezeu Însuși ca o reflexie a legii 
naturale. Spre exemplu:

„Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea.” (Exodul 21:12).
Dacă o persoană seamănă moartea, în timp va secera moartea. Însă regula legală spune că nu 

vom aștepta până când acest lucru se va întâmpla în mod natural și persoanele cu autoritate, îl 
vor executa pe criminal.
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Cea mai mare pildă
David Clayton, mai 2017
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Instrumentele de predare ale lui Dumnezeu
Următorul lucru pe care trebuie să-l considerăm este faptul că întregul Vechi Testament a fost 

conceput de Dumnezeu ca un instrument de învățare, ceva gândit să reprezinte realități mai 
înalte:

„Astfel, Legea   ne-a fost un îndrumător   spre Hristos, ca   să fim socotiţi neprihăniţi prin 
credinţă.” (Galateni 3:24).

Pavel vorbește de asemenea și despre evenimentele din Vechiul Testament afirmând că acestea 
li s-au întâmplat pentru a fi exemple.

„Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde şi au   fost scrise pentru învăţătura 
noastră, peste care au venit sfârşiturile veacurilor.” (1 Corinteni 10:11).

Cu alte cuvinte, sistemul care a existat înainte de Hristos a constituit un mijloc de învățare pe 
care Dumnezeu l-a folosit pentru a ilustra lecții și mai importante.

Unul dintre cele mai eficiente mijloace de învățare pe care Dumnezeu le-a folosit au fost 
pildele. O pildă este o poveste sau un fel de eveniment folosit pentru a ilustra un adevăr mai 
înalt. Uneori pildele sunt simple povestiri, dar uneori ele sunt interpretate în realitate. Iată un 
exemplu:

„în vremea aceea, Domnul a vorbit lui Isaia, fiul lui Amoţ şi i-a zis: ,Du-te, dezleagă-ţi sacul de pe 
coapse   şi scoate-ţi încălţămintea din picioare!’ El a făcut aşa, a umblat  gol şi desculţ. Şi Domnul a 
zis: ,După cum robul meu Isaia umblă gol şi desculţ, trei ani de zile, ca semn şi înştiinţare pentru Egipt şi 
pentru Etiopia, tot aşa şi împăratul Asiriei va lua din Egipt şi din Etiopia prinşi de război şi surghiuniţi, 
tineri şi bătrâni, goi şi desculţi, şi cu spinarea descoperită, spre ruşinea Egiptului.’” (Isaia 20:2-4).

Dintr-un anumit punct de vedere, timp de trei ani viața lui Isaia nu a fost conformă cu 
realitatea. El juca un rol pentru a ilustra ceea ce avea să li se întâmple asirienilor.

De asemenea este important să ne amintim faptul că o pildă nu este în mod necesar adevărată 
în ea însăși; ceea ce este important este adevărul către care indică, nu povestea sau pilda în sine. 
Spre exemplu, când Isus a povestit pilda despre bogatul care a murit și a mers în iad, este clar că 
aceea nu a fost o istorie reală (Luca 16:19-31). Lecturând povestea, trebuie să fim atenți la ideea 
pe care vrea s-o sublinieze și nu la detaliile poveștii, căci dacă nu, vom ajunge să credem tot felul 
de învățături false.

Cea mai mare pildă
Vechiul Testament devine ușor de înțeles când înțelegem că aceasta este cea mai mare pildă 

dintre toate. Ceea ce vedem citind Vechiul Testament nu este adevărul despre Dumnezeu. 
Vechiul Testament este o pildă, dar nu o pildă asemănătoare unei povești, ci o pildă trăită, 
similară cu experiența lui Isaia când a umblat gol și desculț.

Primul lucru pe care avem nevoie să-l înțelegem este că esențialul este lecția predată. 
Evenimentele relatate au avut loc în realitate exact așa cum au fost relatate, dar aceste istorii nu 
explică motivele din spatele acțiunilor lui Dumnezeu.

Vechiul Testament este o reprezentare legală a modului în care funcționează legea naturală. Cu 
alte cuvinte, Dumnezeu a stabilit un sistem legal care a fost o ilustrare a modului în care 
operează păcatul. Legea naturală a vieții este că păcatul îi va ucide pe cei care au de-a face cu el 
chiar și în cea mai mică măsură. Însă atunci când Dumnezeu a decis să-i învețe pe oameni 
această lecție, a trebuit s-o facă într-o manieră desăvârșită pentru că dacă ar fi reprezentat în 
mod greșit adevărul, atunci oamenii n-ar fi înțeles realitatea.

Așadar, atunci când citim Vechiul Testament, descoperim oameni care au fost uciși de 
Dumnezeu sau de slujitorii Lui pentru motive ce par nesemnificative. Pare că Dumnezeu este 
dur, nemilos și perfecționist. Aceasta nu este o reprezentare a caracterului lui Dumnezeu, ci una 
a modului în care funcționează legea naturală. Natura nu are milă, nu are sentimente, nu-i pasă 
dacă ești tânăr sau bătrân, dacă ai călcat legea deliberat sau din greșeală. Spre exemplu, dacă o 
femeie contactează o boală conștient sau inconștient, ea tot va suferi. Ar putea transmite acea 
boală unui copil încă nenăscut. Așa funcționează natura atât pe tărâmul fizic, cât și pe cel 
spiritual. Așa operează păcatul: lipsit de milă, fără compromis, dur și brutal.
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Orice lecție trebuie să fie clară
Atunci când Dumnezeu a stabilit un sistem care să reprezinte pericolul păcatului, a trebuit să-l 

facă perfect; în caz contrar ar fi predat o minciună. El Însuși a reprezentat legea consecinței: 
sentințele pe care le-a pronunțat și judecățile pe care le-a rostit era expresii ale modului în care 
păcatul va reacționa în viața unei persoane. Așadar, pentru a preda lecția într-un mod desăvârșit, 
Dumnezeu a trebuit să fie corect în pronunțarea sentințelor, de vreme ce acestea erau o expresie 
sau o pildă a legii consecințelor.

Cineva poate întreba: dar ce se va întâmpla cu cei care au murit sub acest sistem? Să 
concluzionăm că sunt pierduți? Atunci când vizionăm un film sau o piesă de teatru, putem 
vedea oameni murind, dar după final îi descoperim în viață. Înțelegem că ceea ce am vizionat nu 
a fost adevărul chiar dacă poate a reprezentat ceva adevărat. Cam așa a fost Vechiul Testament. 
Mulți dintre cei pe care i-am văzut murind, chiar sub judecata lui Dumnezeu, nu sunt pierduți 
pentru veșnicie. Nu vreau să spun că lucrul acesta este adevărat pentru fiecare persoană în parte, 
dar este adevărat în ceea ce-i privește pe mulți dintre ei. Sub sistemul legii, în acea pildă, ei au 
trebuit să moară pentru că Dumnezeu trebuia să fie consecvent în fiecare lecție pe care a predat-
o. Însă, la final, se va vedea că prin sistemul harului mulți dintre aceștia vor fi mântuiți. Au făcut 
greșeli sau, uneori, mici călcări de lege pentru care au fost uciși. Istoria lui Uza este un astfel de 
exemplu:

„Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a întins mâna spre chivotul lui Dumnezeu şi l-a apucat, pentru 
că erau să-l răstoarne boii. Domnul S-a aprins de mânie împotriva lui Uza şi Dumnezeu l-a lovit pe loc 
pentru păcatul lui şi a murit acolo, lângă chivotul lui Dumnezeu.” (2 Samuel 6:6, 7).

Un alt exemplu este cel al profetului neascultător care a fost amăgit să mănânce în Samaria 
împotriva instrucțiunii lui Dumnezeu de a nu o face (1 Regi 13:7-30). Cu toate că a fost amăgit, el 
a murit pentru că a ascultat de un om atunci când Dumnezeu îi oferise deja instrucțiuni precise. 
Cred că lecția este că cei care privesc la oameni pentru călăuzire atunci când Dumnezeu a vorbit 
deja, vor introduce moartea în experiența lor. Așa funcționează legea naturală și, sub sistemul 
legii legale, Dumnezeu a trebuit să fie exact în ilustrarea acestei realități. Păcatele mărunte, chiar 
păcatele din neștiință vor aduce prejudicii mari și, în final, vor distruge acea persoană, motiv 
pentru care lecția trebuia învățată.

Istoria nu s-a încheiat
Însă ar trebui să ne amintim că sub har, Hristos ne-a eliberat de consecințele păcatului și astfel, 

toți cei care au credință în Hristos vor scăpa de efectele cauzate de păcat, indiferent dacă au fost 
făcute cu știință sau din neștiință, indiferent dacă au fost mici sau mari. Așadar, în realitatea 
veșnică, mulți dintre cei care au murit sub judecată, sub sistemul legii, vor primi viața veșnică. 
Se va vedea faptul că ei nu au fost decât actori într-o piesă, persoane care au murit într-un film, 
dar care vor reveni la viață în final, în adevăratul sistem al vieții.

Un exemplu uimitor al acestui fapt este Moise. Moise nu a murit de bătrânețe. Scriptura ne 
spune că atunci când a murit, ochii nu-i slăbiseră și nici puterea naturală (Deuteronomul 34:7). Și 
totuși s-a urcat la Dumnezeu pe Muntele Nebo și a murit acolo. Este clar că Dumnezeu a fost Cel 
care i-a luat viața. De ce l-a omorât Dumnezeu? Moise a murit sub judecata lui Dumnezeu din 
cauza păcatului lui la fel ca alte mii de persoane care au murit sub judecata lui Dumnezeu în 
perioada Vechiului Testament. Moise a trebuit să moară pentru că Dumnezeu trebuia să fie 
consecvent lecției pe care o preda. Lecția este că cea mai mică legătură cu păcatul va distruge în 
final persoana respectivă. Aceasta este maniera în care funcționează natura și aceasta este lecția 
pe care o preda Dumnezeu în acel sistem al legii. Dar știm că sub sistemul harului, Moise a 
primit viața veșnică! Acum că filmul s-a terminat, pilda s-a încheiat, putem vedea adevărul, cum 
stau lucrurile de fapt, și-l descoperim pe Moise în viață.

Așadar, iată care este ideea: toate uciderile pe care le vedem în Vechiul Testament, poruncite 
sau întreprinse de Dumnezeu, nu arată adevărul despre caracterul lui Dumnezeu, ci adevărul 
despre caracterul păcatului. Totul este o lecție și anume, că dacă avem de-a face cu păcatul în 
orice manieră, acesta ne va ucide în final. În Noul Testament nu mai avem de-a face cu o pildă, ci 
cu realitatea: descoperim caracterul lui Dumnezeu în culori vii și netulburate pentru că nu-L mai 
vedem prin pilda legii, ci prin realitatea lui Isus Hristos, Calea, Adevărul și Viața.
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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 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:
Marți, 2. SUA. Un student a fost dat afară din clasă pentru că  a refuzat să renunțe la lectura Biblică 

personală dinaintea orelor de curs.
Miercuri, 3. Sudanul de Sud. 16.000 de Creștini s-au refugiat într-un campus catolic datorită 

genocidului și foametei.
Vineri, 5. Egipt. ISIS a avertizat musulmanii să evite întâlnirile Creștinilor pentru a evita să cadă 

victime următoarelor atentate.
Luni, 8. Coreea de Nord. Un profesor american care s-a identificat ca fiind Creștin, a fost arestat.
Marți, 9. India. Un pastor Creștin și-a pierdut auzul după ce a fost bătut de extremiști hinduși.
Marți, 9. Indonezia a regresat în reputație după ce a condamnat guvernatorul Creștin din Jakarta la 

2 ani închisoare pentru blasfemie.
Miercuri, 17. India. Un grup de hinduși au incendiat o biserica și casa unui pastor Creștin.
Marți, 23. SUA. O profesoară  Creștină  a fost amenințată cu desfacerea contractului de muncă 

pentru că folosește expresii ca „mă rog pentru tine” sau „ești în rugăciunile mele”.
Sâmbătă, 25. Persecuția Creștinilor în Coreea de Nord a ajuns comparabilă  cu cea din vremea lui 

Nero.
Vineri, 26. Egipt. Persoane mascate și înarmate au ucis 29 de Creștini și au rănit 26 după ce au fost 

întrebați fiecare în parte dacă renunță la Credința Creștină pentru cea islamică.
Luni, 29. Filipine. 16 trupuri moarte au fost descoperite în ceea ce pare a fi un masacru semnat de 

ISIS. În total, 100 de Creștini au fost omorâți în ultimele 6 zile.
Marți, 30. India. Autoritățile au arestat 11 Creștini pentru că transportau mai mulți copii la o tabără 

Creștină.
Miercuri, 31. India. Autoritățile au forțat identitate hindusă a unui număr de 711 de copii, refuzând 

să recunoască declarația Creștină a părinților lor.
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:
Vineri, 5. Cuba. Fiica președintelui declară că tatăl ei sprijină efortul de intrare în normalitate a 

homosexualilor.
Luni, 8. SUA. Emma Watson este prima persoană care este nominalizată cu trofeul non-sexual 

pentru rolul jucat în „Frumoasa și bestia”.
Marți, 9. SUA. 92% din cazurile de HIV sunt înregistrate în rândul bărbaților și tinerilor cu vârste 

cuprinse între 13 și 24 de ani care se declară a fi homosexuali și bisexuali.
Vineri, 12. SUA. Cuplurile de homosexuali o pot chema în judecată pe Creștina Kim Davis pentru 

că a refuzat să le semneze contractele de căsătorie.
Sâmbătă, 13. Lituania. Primăria orașului Vilnius a fost luminată în culorile curcubeului pentru a 

celebra Ziua Internațională împotriva Homofobiei și Transfobiei.
Luni, 15. Anglia. 120 de școli au adoptat uniforme neutre din punct de vedere al sexului.
Joi, 18. Smirnoff a scos pe piață o serie limitată de sticle de votcă care celebrează cuplurile LGBT.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, mai 2017

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
90

  I
un

ie
 2

01
7



Joi, 18. Clădirea parlamentului din Chile a fost luminată în culorile curcubeului pentru a comemora 
Ziua Internațională împotriva Homofobiei și Transfobiei.

Joi, 18. SUA. Singura guvernatoare bisexuală din America a semnat o lege care simplifică  procesul 
de obținere a unui nou certificat de naștere pentru transsexualii din Oregon.

Marți, 23. Steagul curcubeu a fost arborat pentru prima dată în Nepal pentru a comemora Ziua 
Internațională împotriva Homofobiei și Transfobiei.

Miercuri, 24. Taiwanul devine prima țară din Asia care legalizează căsătoriile dintre persoanele de 
același sex.

Vineri, 26. Nike a scos pe piață o ediție limitată de pantofi care celebrează homosexualitatea.
Vineri, 26. Soțul primului ministru din Luxemburg a pozat în fotografia de grup a soțiilor 

președinților țărilor membre NATO.
Duminică, 28. Icelandair a publicat o nouă reclamă în care apare un cuplu de homosexuali.
Luni, 29. SUA. Fostul secretar general Joe Biden a oficiat o căsătorie dintre doi homosexuali.

Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; 

chiar şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna mai 2017 au avut loc 42 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Iată 

câteva exemple:
Luni, 1. Rusia. 100 de tone de pește mort în lacul Kunashak.
Sâmbătă, 6. SUA. Sute de rechini leopard au fost descoperiți morți în golful San Francisco.
Joi, 11. Irlanda. Sute de meduze moarte au fost descoperite pe o plajă.
Marți, 16. Rusia. 103 delfini morți au fost descoperiți pe coasta Mării Negre din luna aprilie.
Miercuri, 31. Congo. 12.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Miercuri, 31. China. 20.000 de găini au murit datorită gripei aviare în Shaanxi.
Miercuri, 31. SUA. Sude de păsări marine și de lei de mare au fost descoperiți morți pe plajele din 

California.

14
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Heilung in Christus

15

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. 90 Iunie 2017
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.

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 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.

##

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
90

  I
un

ie
 2

01
7

http://www.divinavindecare.ro
http://www.divinavindecare.ro
mailto:divinavindecare@gmail.com
mailto:divinavindecare@gmail.com
http://restorationministry.com/
http://restorationministry.com/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://revelation1412.org/
http://hitbol.hu/
http://hitbol.hu/
http://www.lectiicuobiecte.ro
http://www.lectiicuobiecte.ro
http://www.edy.hu
http://www.edy.hu
http://www.edy.hu
http://www.edy.hu
mailto:adresaedi@gmail.com
mailto:adresaedi@gmail.com
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014309915614
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014309915614
https://twitter.com/DVindecare
https://twitter.com/DVindecare

