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Scriptura descrie multe evenimente memorabile, evenimente care au schimbat nu numai 
cursul istoriei acestei planete, dar chiar a întregului univers. Nefiind însă un zeu (vezi revista 
„Divina Vindecare” nr. 79 din 2016, articolul „,Dumnezeu’ nu există”), Creatorul universului se 
angajează în dialoguri cu omul înaintea fiecărei acțiuni și interacțiuni cu acesta. Omul de vorbă 
cu Dumnezeu reprezintă nu numai una dintre cele mai mari provocări adresate umanității, dar și 
un nesecat izvor de inspirație. Acesta este motivul pentru care vă propun ca în următoarele 
numere ale revistei să studiem câteva dintre cele mai memorabile dialoguri cu Dumnezeu.

Aceste dialoguri nu vor fi abordate în ordine cronologică deoarece cronologia lor este 
irelevantă. După cum vom vedea, fiecare dialog în parte are o valoare inestimabilă nu numai 
pentru umanitate în general, dar și pentru fiecare individ în parte, fiind relevant în diferitele 
stadii ale dezvoltării personale. Acesta este motivul pentru care ordinea abordării va considera 
mai degrabă o cronologie a dezvoltării individuale.

Începutul - găsirea propriei identități 
Primele două ispite adresate Domnului Hristos în pustiu au vizat identitatea Sa: „Dacă eşti 

Fiul lui Dumnezeu ...” (Matei 4:3, 6). Motivul este unul lesne de înțeles: o persoană care-și pierde 
identitatea devine prada ușoară a oricărui manipulator. Mai mult decât atât, o persoană care este 
împuternicită de o autoritate, își va pierde puterea dacă își pierde identitatea.

Problema identității personale este una de extremă importanță. Cu toții avem multiple 
identități în același timp: copii, părinți, frați, surori, bunici. Acestea sunt identități obținute într-
un mod natural. Există însă identități pe care le putem obține de la diverse instituții sau 
persoane: tutore, dirigintele unei clase de elevi, sergent în forțele de poliție, colonel în forțele 
militare, directorul unei instituții etc. Fiecare dintre aceste identități implică autoritate pentru 
îndeplinirea responsabilităților specifice. Desigur, succesul depinde de seriozitatea exercității 
autorității și a asumării responsabilităților, însă, înainte de aceasta, succesul depinde de 
conștientizarea propriei identități și a implicațiilor ce rezultă din aceasta.

Într-un timp de negură 
Perioada judecătorilor a fost una foarte întunecată. Iosua, cel care-i condusese pe evrei în 

memorabilele războaie de cucerire a Canaanului trecuse la odihnă, iar generațiile care au urmat 
n-au mai trăit în realitatea prezenței Dumnezeului lor și a identității personale ce rezultă de aici, 
confundându-se încet cu identitățile popoarelor 
învecinate. Părăsind astfel lumina prezenței lui 
Dumnezeu, evreii s-au adâncit în bezna idolilor, 
împrumutându-le caracterul imaginar.

Dumnezeu care este dragoste, găsindu-se la polul 
opus caracterului zeilor plăsmuiți de imaginația 
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omenească, acționează în sens contrar impulsului omenesc: „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul 
s-a înmulţit şi mai mult” (Romani 5:20). Acesta este motivul pentru care biruințele celor ca s-au 
încrezut în Dumnezeu în negura perioadei judecătorilor, au fost direct proporționale cu bezna în 
care se afundaseră.

Ghedeon apare pe scenă într-o perioadă în care evreii nu numai că erau periodic jefuiți de 
madianiți, dar își și acceptaseră identitatea de robi ai acestora. Întreaga recoltă de pe urma trudei 
unui sezon întreg le era constant confiscată de stăpânii mult mai puternici și, pentru a 
supraviețui, trebuiau să „fure” din propriile bunuri și să le ascundă împreună cu propriile 
familii „în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.” (Judecători 6:2). Într-adevăr, aceasta 
este una dintre cele mai degradante stări.

Ori de câte ori însă „au strigat către Domnul” (Judecători 6:7) asemenea unui copil neajutorat 
care a dat de necaz, Tatăl nu a întârziat să răspundă nu numai pentru eliberarea lor (rezolvarea 
problemei de moment), dar și pentru descoperirea cauzelor profunde ale acestor situații. Dar 
pentru că „gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele” (Isaia 55:8), 
deseori modul de a răspunde al lui Dumnezeu a fost cu totul surprinzător, descoperind nu 
numai caracterul Său, dar și adevăratele valori universale.

Ghedeon - lupta acceptării unei noi identități
„Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui 

Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului i S-a arătat 
şi i-a zis: ,Domnul este cu tine, viteazule!’ Ghedeon I-a zis: ,Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu 
noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le 
istorisesc părinţii noştri când spun: Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăseşte şi 
ne dă în mâinile lui Madian!’ Domnul S-a uitat la el şi a zis: ,Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi 
izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?’ Ghedeon I-a zis: ,Rogu-te, domnul meu, 
cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din 
casa tatălui meu.’ Domnul i-a zis: ,Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur 
om.’” (Judecători 6:11-16).

Deseori, cititorii Scripturii sunt derutați atunci când întâlnesc acest personaj prezentat prin 
cuvintele „Îngerul Domnului”. Pentru că nu face subiectul articolului de față, mă voi limita a 
spune că există suficiente dovezi (Exodul 3:2, 6; Judecători 2:1-4 etc.) pentru a concluziona că 
Această Persoană nu este nimeni altcineva decât Fiul lui Dumnezeu, Cel născut din veșnicii.

Așadar, Fiul lui Dumnezeu „a venit ... și S-a așezat sub stejarul din Ofra”. (Judecători 6:11). 
„Yashab” (יָשַׁב) înseamnă „a sta jos”. Un moment de răgaz înainte de angajarea într-una dintre 
cele mai mari bătălii duse vreodată: lupta de a schimba un om.

Evident, Dumnezeu îl alesese pe Ghedeon pentru a-l împuternici să conducă lupta de eliberare 
a poporului evreu. Însă pentru ca acest plan să poată fi realizat, Ghedeon trebuia să-și accepte 
noua identitate. Pe parcursul dialogului, observăm trei propoziții paralele de tipul afirmație - 
replică. Vă invit să le observăm îndeaproape:

1. „Domnul este cu tine ....” // „Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
2. „... viteazule!” // „Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din 

casa tatălui meu.”
3. „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel ...” // „Rogu-te, domnul meu, cu ce să 

izbăvesc pe Israel?”
Evident, avem de-a face cu descrierea a două realități:
Prima realitate este cea propusă de Fiul lui Dumnezeu omului Ghedeon: Dumnezeu este cu 

tine; tu ești viteaz și puterea pe care o ai este suficientă pentru a elibera poporul. Observați că 
toate verbele sunt la timpul prezent; nu avem de-a face cu un viitor, nici măcar cu unul 
condiționat. Fiul lui Dumnezeu afirmă că realitatea în ceea ce-l privește pe omul Ghedeon ESTE 
aceea că prezența lui Dumnezeu îl înconjoară, că inima lui este neînfricată și că întreaga lui ființă 
este plină de putere divină.
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Această descriere a realității îl uimește în asemenea măsură pe omul Ghedeon, încât, spre 
fericirea și beneficiul nostru, acesta se angajează într-un dialog cu Divinitatea. Realitatea pe care 
o descrie omul Ghedeon este aceea că prezența lui Dumnezeu i-a părăsit, că el personal este cel 
mai mic din cea mai săracă familie a unei seminții care nu era nici măcar întreagă (fiind uneori 
numită „jumătatea lui Manase”) și că, în consecință, nu avea absolut nimic.

Trebuie să observăm că aceste afirmații ale omului Ghedeon erau pertinente și că ele se bazau 
pe faptele observabile prin simțurile omenești. Într-adevăr, madianiții dispuneau după bunul 
plac de poporul evreu, iar aceasta era o dovadă de netăgăduit a faptului că Dumnezeu nu-i 
putea ajuta. Certificatul de naștere a lui Ghedeon afirma într-adevăr că el era ultimul născut în 
familia sa, iar extrasul contului bancar al tatălui său dovedea fără tăgadă că erau cei mai săraci 
din seminția de care aparțineau, seminție care, la rândul ei, nu era nici măcar întreagă. Așadar, 
realitatea descrisă de omul Ghedeon corespundea faptelor ce puteau fi verificate de rigoarea 
omenească.

Confruntarea acestor două perspective însumează lupta de milenii a omului, aceea de a trăi 
prin încredere în cuvântul lui Dumnezeu. Întrebarea nu este nicidecum „Care era realitatea?”, 
deoarece realitatea nu exista la momentul acela. Conflictul făuririi realității viitoare se ducea 
chiar în acele clipe în mintea omului Ghedeon. Propria identitate, propria statură și cursul 
ulterior al propriei vieți erau atunci decise de chiar omul Ghedeon. Provocarea adresată de 
Dumnezeu era aceea de a crede că autoritatea cuvântului creator al lui Dumnezeu este suficientă 
pentru a schimba într-o clipă tot ceea ce ochiul vedea și sufletul simțea.

Fiul lui Dumnezeu face un pas mai departe și-i descrie viitorul omului Ghedeon: „Eu voi fi cu 
tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.” (Judecători 6:16). Acesta era destinul lui Dumnezeu 
pentru omul Ghedeon, predestinarea pe care Părintele o făurise pentru propriul Său copil. 
Împlinirea lui stătea însă acum numai în mâinile omului Ghedeon.

Un dialog actual
Am asistat de câteva ori la o confruntare similară în inimile și mințile oamenilor. Un vorbitor 

adresează audienței Creștine întrebarea: „Cine dintre dumneavoastră este păcătos?”. Invariabil, 
aproape toată lumea ridică mâna. Apoi când întrebarea „Cine dumneavoastră este sfânt?”, o 
tăcere apăsătoare se așterne, o tensiune provocată de aflarea omului la granița cu blasfemia. 
Majoritatea Creștinilor care sunt întrebați „Cine ți-a spus că ești păcătos?”, vor răspunde 
„Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu.” și vor indica spre capitolul 7 din epistola lui Pavel către 
romani.

Vă propun să actualizăm dialogul dintre Fiul lui Dumnezeu (Cuvântul întrupat) și Ghedeon 
(omul), așezând în paralel alte două pasaje din același cuvânt inspirat, Sfânta Scriptură:

„Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Căci nu 
ştiu ce fac: nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc. ... Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în 
firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci 
binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac! ... Găsesc dar în mine 
legea aceasta: când vreau să fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă după omul dinăuntru îmi place 
Legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de 
mintea mea şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele. O, nenorocitul de mine! Cine mă 
va izbăvi de acest trup de moarte?…” (Romani 7:14-24).

Observați realitatea descrisă de această persoană și sursele pe care se bazează. În primul rând, 
este clar faptul că avem de-a face cu o persoană care nu numai că L-a descoperit pe Dumnezeu, 
dar s-a și îndrăgostit de Acesta: „după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu” (Romani 
7:22). Una din primele consecințe ale acestui fapt este detestarea condiției în care se găsește: „fac 
ce urăsc” (Romani 7:15). De aceea, decizia sa categorică este aceea de a-L urma pe Dumnezeu, 
voința fiindu-i așadar la locul potrivit: „am voinţa să fac binele”, „vreau să fac binele” (Romani 7:18, 
21). În ciuda acestor pași însă, experiența sa este una diametral opusă deciziei voinței Sale: „... 
binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac!” (Romani 7:19). 
Această experiență pe care o observă și o evaluează cu propriile-i simțuri, îl conduc la concluzia 
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realității în care se găsește: „Știu ... eu sunt pământesc, vândut rob păcatului ... „rob legii 
păcatului” (Romani 7:14; 18).

Iată-l așadar pe omul Ghedeon: tânjind după libertate, după Calea lui Dumnezeu, rob însă 
propriei naturi pe care n-o poate depăși. Pentru el, libertatea este numai un vis frumos, efemer, o 
utopie în fața puterii zdrobitoare a stăpânului lipsit de milă: propria sa natură. Cunoașterea 
teoretică a binelui, disprețul față de rău și decizia de a face binele nu sunt așadar suficiente 
pentru a intra în experiența libertății. Aceasta este o lecție pe care bine ar face prietenii mei atei și 
agnostici să n-o învețe din experiența proprie.
Și totuși, asemenea lui Ghedeon, majoritatea Creștinilor se complac în această stare, muncind 

din greu pentru stăpâni și încercând mereu să fure ceva și pentru sine: poate o clipă de liniște cu 
Dumnezeu, un moment de răgaz în intimitatea propriei cămăruțe, clipe ce sunt imediat 
vandalizate și profanate de propriul lor eu.

Prieteni, este adevărat că Sfânta Scriptură ne descoperă această condiție în care ne-am născut; 
bine facem însă dacă o citim până la capăt și, mai mult decât atât, dacă credem nu numai această 
parte a ei, ci tot ceea ce Fiul lui Dumnezeu ne vorbește prin ea. Spun asta pentru că pasajul citat 
mai sus nu constituie finalul epistolei apostolului Pavel către romani, cu toate că acela este 
finalul capitolului 7. Să reținem însă că împărțirea pe versete și capitole a Sfintei Scripturi nu a 
fost făcută de scriitorii cărților, ci mult mai târziu, de scribi și traducători. Epistola către romani 
este așadar un tot unitar și ar trebui citită ca atare.

Capitolului 7 îi urmează capitolul 8 cu următoarele cuvinte, cu descrierea unei alte realități:
„Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile 

firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a 
izbăvit de legea păcatului şi a morţii. ... Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul 
lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui. Şi dacă 
Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii din pricina păcatului, dar duhul vostru este viu 
din pricina neprihănirii. Şi dacă Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi locuieşte în voi, Cel ce a 
înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său, care 
locuieşte în voi.” (Romani 8:1, 2, 9-11).

Observați că această descriere folosește verbe la timpul trecut, prezent și viitor.

Ce a fost realizat în trecut?
Am fost eliberați de legea păcatului și a morții. (Romani 8: 2). Această eliberare a fost realizată 

de Dumnezeu prin Fiul Său pentru întreaga omenire, pentru fiecare individ în parte:
„atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său” (Romani 5:10).
„Dumnezeu   era   în  Hristos,   împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor.” (2 

Corinteni 5:19).
Cine ți-a spus că Dumnezeu este supărat pe tine? De ce crezi asta? Scriptura afirmă că noi am 

avut nevoie de împăcare, nu El. Amintește-ți că noi am fugit și ne-am ascuns de El, nu invers.
Cine ți-a spus că păcătoșii nu au fost împăcați cu Dumnezeu? De ce crezi asta? Scriptura 

afirmă că „lumea” nu se mai confruntă cu niciun zid de separare de Dumnezeu.
Cine ți-a spus că păcatele tale formează un zid de separare între Dumnezeu și tine? De ce crezi 

asta? Scriptura afirmă că Dumnezeu nu ține socoteală de păcatele tale, că nu-L interesează ce ai 
făcut, ce ai spus și ce ai gândit, ci, asemenea oricărui părinte, este interesat numai să te întorci 
Acasă. Atât.

Când a fost realizată această realitate?
„măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos” (Efeseni 2:5)
În Fiul Său, Dumnezeu a făurit o nouă natură umană, una care este unită cu Sine, motiv 

pentru care oricine, tot prin naștere, poate primi o nouă natură în dar. În viața, moartea, învierea 
și proslăvirea Fiului Său, Dumnezeu a asigurat un nou Părinte omului, un al doilea Adam din 
care oricine se poate renaște la o nouă viață.
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Care este consecința la timpul prezent?
„Acum dar nu este nicio osândire” pentru că „voi ... nu mai sunteţi pământeşti, ci 

duhovniceşti,” „duhul vostru este viu din pricina neprihănirii ... din pricina Duhului Său, care locuieşte 
în voi.” (Romani 8: 1, 9-11).

În acest moment începe lupta din omul Ghedeon. Care este realitatea prezentă?  Este el eliberat 
de orice condamnare pentru că Dumnezeu este nu CU el, ci mult mai aproape, ÎN el de data 
aceasta?  Uitându-se la faptele de netăgăduit din trecutul său îndepărtat și foarte apropiat, omul 
Ghedeon spune: „Dumnezeu m-a părăsit și m-a dat în mâna păcatului care mă stăpânește iar eu 
sunt cel mai nenorocit dintre nenorociți; îmi cunosc bine trecutul.” Însă, ca și în cazul eroului din 
istoria Biblică, și în cazul prezent al fiecăruia dintre noi, realitatea nu există; ea urmează să fie 
făurită prin decizia credinței fiecăruia dintre noi. Condiția pentru intrarea în această experiență 
este descrisă de apostolul Pavel prin cuvintele „dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. 
Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.” (Romani 8:9). Realitatea aceasta poate fi 
accesată de oricine nu prin înrolarea în vreo organizație sau denominațiune religioasă, nici prin 
acordul față de un set de reguli, dogme sau crezuri, nu! Ci prin încrederea în Cuvântul lui 
Dumnezeu, în faptul că ceea ce „zice, ... se face; ... şi ce porunceşte ia fiinţă.” (Psalmul 33:9).

Viitorul acestei identități
Identitatea Creștinului reprezintă cea mai înaltă poziție pe care o ființă creată o poate avea 

vreodată: „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.” (1 
Ioan 3:1). Infinit mai mult decât a fi copilul lui Dumnezeu prin creație asemenea celorlalte ființe 
create (îngeri, serafimi, heruvimi etc.), omul este fiul născut din Dumnezeu prin Omul Isus 
Hristos, Singurul Fiu născut al lui Dumnezeu. „Şi, dacă suntem copii, suntem şi  moştenitori: 
moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori cu Hristos” (Romani 8:17), ceea ce înseamnă că 
tot ceea ce are Hristos ne aparține și mai mult decât atât, tot ceea ce este Hristos suntem și noi. 
De aceea, „Cel ce a înviat pe Hristos Isus din morţi va învia şi trupurile voastre muritoare” (Romani 
8:11), acesta fiind viitorul sigur al acestei identități.

Predestinarea lui Ghedeon reprezintă o umbră, un simbol al predestinării lui Dumnezeu 
pentru rasa umană:

„Căci, pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a şi hotărât (predestinat) mai dinainte să fie 
asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie Cel Întâi Născut dintre mai mulţi fraţi. Şi pe aceia pe 
care i-a hotărât (predestinat) mai dinainte, i-a şi chemat, şi pe aceia pe care i-a chemat, i-a şi socotit 
neprihăniţi, iar pe aceia pe care i-a socotit neprihăniţi, i-a şi proslăvit. Deci ce vom zice noi în faţa tuturor 
acestor lucruri? ... Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i 
socoteşte (declară) neprihăniţi!” (Romani 8:29-33 - cuvintele din paranteză reprezintă cele folosite 
în traducerea în limba engleză KJV).

Nimeni nu-i poate acuza de nimic pe cei ce trăiesc prin încrederea în declarațiile Cuvântului 
lui Dumnezeu datorită faptului că, asemenea lui Ghedeon, ei au intrat în această experiență 
glorioasă prin acceptarea realității și identității oferite de Fiul lui Dumnezeu. Acesta este motivul 
pentru care singura cale de a-i reține pe oameni de a intra în această experiență și de a-și asuma 
această identitate, este prin a-i convinge că nu sunt reale.

Care ar fi fost istoria lui Ghedeon dacă, după dialogul cu Fiul lui Dumnezeu, și-ar fi spus: 
„Este prea frumos ca să fie adevărat. Îmi doresc atât de mult libertatea, că am început să visez. 
Probabil că și munca peste măsură în soarele ăsta arzător m-a făcut să am vedenii cu glasuri 
care-mi vorbesc.”? Cel mai probabil n-am fi auzit nimic despre el, căci ar fi murit ca toți ceilalți 
evrei care n-au crezut vestea ce le-a fost adusă: niște robi anonimi. Probabil că istoria lui ar fi fost 
istoria noastră de până acum.

Desigur, Ghedeon nu a avut puterea de a crede de la bun început niște afirmații atât de 
extraordinare. După consumarea dialogului redat mai sus, i-a cerut Fiului lui Dumnezeu de trei 
ori câte un semn extraordinar pentru a-i ajuta credința. Răspunsul pe care l-a primit constituie 
partea de final a dialogului omului Ghedeon cu Dumnezeu, final prin care Dumnezeu îl asigură 
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din nou pe om nu numai de faptul că-i înțelege slăbiciunile, dar mai ales de faptul că-l iubește 
așa cum este: „Voi rămâne până te vei întoarce.” (Judecători 6:18).

Asemenea lui Ghedeon, este foarte posibil să te descoperi și tu „cel mai mic din casa tatălui 
meu”. Nu uita însă „că dintre cei născuţi din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan 
Botezătorul. Totuşi cel mai mic în Împărăţia cerurilor este mai mare decât el.” (Matei 11:11). Asemenea 
părintelui fiului risipitor (Luca 15:11-32), Tatăl tău te așteaptă și te întâmpină exact în locul în 
care te găsești acum. Ai curajul de a-ți asuma identitatea Creștină.

6

Ardeiaș Vlad, iulie 2017

Profeția pentru timpul sfârșitului

Scriptura alocă spații extinse profețiilor. Profețiile au fost dintotdeauna unul dintre mijloacele 
prin care Dumnezeu a dovedit atât faptul că El este, cât și identitatea celor trimiși de El. Și 
pentru că timpul sfârșitului, alături de întruparea Fiului lui Dumnezeu, constituie un eveniment 
de maximă importanță pentru copiii Lui, spațiul dedicat profețiilor despre timpul sfârșitului este 
generos. Domnul Hristos Însuși a expus diverse aspecte ale societății civile și religioase de la 
timpul sfârșitului, în așa fel încât niciunul dintre căutătorii sinceri să nu fie nepregătit înaintea 
evenimentului unic în istoria universului.

De obicei, atunci când discută despre profeții în general și despre profețiile care vizează 
timpul sfârșitului în special, Creștinii se gândesc la simboluri și entități politice și religioase: 
fiare, coarne, America, Papa, Europa etc. Interesant este însă faptul că mai mereu întreaga atenție 
este îndreptată către orice altceva și altcineva decât către noi înșine: Creștinii. Există însă cel 
puțin o profeție a timpului sfârșitului care se referă în exclusivitate la Creștini, iar această 
profeție constituie subiectul articolului de față.

Pildele profeții 
Metoda cea mai des folosită prin care Domnul Hristos a transmis învățăturile, este pilda sau 

parabola. Aceste pilde constituie o sursă absolut suficientă de învățătură și interesant este faptul 
că aproape toate pildele încep prin cuvintele „Împărăția cerurilor se aseamănă cu” „un om care a 
semănat o sămânţă bună” (Matei 13:24), „cu un grăunte de muştar” (Matei 13:31), „un aluat” (Matei 
13:33), „o comoară ascunsă” (Matei 13:44), „un negustor” (Matei 13:45), „un năvod aruncat în 
mare” (Matei 13:47), „un gospodar care scoate din vistieria lui lucruri noi  şi lucruri vechi.” (Matei 
13:52), „un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi” (Matei 18:23), „un gospodar care a ieşit dis-
de-dimineaţă să-şi tocmească lucrători la vie” (Matei 20:1), „un împărat care a făcut nuntă fiului 
său” (Matei 22:2). Așadar, subiectul principal al pildelor Sale a fost Împărăția cerurilor și asta 
pentru că solia pe care o ducea tuturor oamenilor era chiar solia cu care Ioan Botezătorul și-a 
început misiunea: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.” (Matei 3:2).

Împărăția cerurilor fiind de natură spirituală (Luca 17:21), a venit în timpul acelei generații 
așa cum a fost profețit (Luca 9:27; Matei 16:28), iar acest eveniment s-a consumat cu ocazia zilei 
Cincizecimii așa cum este relatat în capitolul 2 din cartea Faptelor Apostolilor. Aceea a fost ziua 
în care s-a născut Biserica Creștină, aceasta fiind Împărăția Cerurilor coborâtă pe pământ. Atunci 
când înțelegem că subiectul marii controverse dintre Dumnezeu și Satan nu este un teritoriu, ci 
mai degrabă mințile și inimile ființelor create, ne este ușor să vedem că venirea Împărăției 
Cerurilor profețită de Ioan Botezătorul, Domnul Hristos și ucenicii Săi s-a împlinit într-adevăr 
atunci când, pentru întâia oară de la căderea omului în păcat, Dumnezeu a redevenit una cu 
acesta prin Fiul Său. Atunci când Domnul Hristos S-a coborât prin spiritul Său la ziua 
Cincizecimii în toți cei ce au crezut, ei au devenit Împărăția Sa, Biserica Creștină.
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Concluzionăm așadar că Împărăția Cerurilor despre care Domnul Hristos a vorbit atât de 
mult, este Biserica Creștină, iar pildele Sale care o vizau nu sunt decât profeții despre aceasta. Și 
este normal să fie așa din moment ce scopul misiunii Sale era tocmai acela de a înființa această 
Biserică Cerească pe pământ.

Înainte de a discuta despre profeția la care am făcut referire la începutul articolului, vă 
propun să trecem în revistă câteva dintre aceste pilde-profeții despre Biserica Creștină pentru a 
vedea dacă acestea au vizat (și) timpul prezent.

Candele fără untdelemn 
„Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn.” (Matei 25:3).
Fecioarele din această pildă sunt în așteptarea revenirii Mirelui în vederea consumării 

evenimentului unic: nunta. Paralela este ușor de înțeles pentru noi, cei de astăzi. Întreaga 
Creștinătate așteaptă revenirea Mântuitorului pentru consumarea ultimului act din salvarea 
omului: plecarea din vechea casă părintească, în casa Mirelui.

Domnul Hristos atrage însă atenția prin această pildă asupra unei stări în care Creștinii urmau 
să ajungă, o stare atât de periculoasă încât rezultatul ei urma să fie mortal: o parte dintre Creștini 
nu vor ajunge în casa Mirelui. Astfel, ca de obicei, protagoniștii pildelor Domnului Hristos sunt 
împărțiți în două: în cazul de față cei ce intră în fericita experiență și cei care vor suferi cea mai 
dureroasă dezamăgire.

Ceea ce face diferența dintre aceste două categorii în acest caz, este lipsa uleiului. Pilda ne 
relatează că la momentul critic, când mult așteptata întâlnire urma să se consume, unii Creștini 
descoperă că nu au ulei. Se pare că uleiul reprezintă un ingredient indispensabil, unul fără de 
care această întâlnire nu poate avea loc. Așadar, iată ce preconiza Domnul Hristos că se va 
întâmpla în Biserica Creștină chiar la timpul sfârșitului, chiar înainte de revenirea Sa: unii 
Creștini vor avea candele și ulei, în timp ce alții vor avea numai candele. Limbajul fiind unul 
profetic, alegoric, avem nevoie de interpretarea corectă a simbolurilor pentru a înțelege adevărul 
transmis. Iar pentru înțelegerea simbolurilor folosite, cel mai sigur este să-L lăsăm pe Același 
Autor să ni le descifreze:

„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105).
Cuvântul lui Dumnezeu ne este prezentat în două forme: cuvântul scris, Sfânta Scriptură, și 

Cuvântul viu, Fiul lui Dumnezeu. Este oare posibil să deținem cuvântul scris și să înțelegem 
adevărurile pe care acesta le conține, fără a avea Cuvântul viu, pe Fiul lui Dumnezeu? Oare nu 
asta este ceea ce vedem astăzi peste tot în jurul nostru? Creștinii dețin deseori mai multe copii 
ale Scripturii în casele lor, ascultă predicarea cuvântului în biserici, mărturisesc adevărurile 
conținute de cuvântul scris, însă sunt lipsiți de prezența Cuvântului Celui viu în inimile lor. 
Această profeție se împlinește astăzi mai mult ca oricând altădată în istoria Bisericii Creștine 
pentru că trăim într-o eră a abundenței informaționale, un timp în care mulți dintre noi avem nu 
numai Scripturile, ci întreaga bibliotecă universală în buzunar. Accesul mobil la internet a 
deschis posibilitatea de a accesa orice informație oricând, iar răspândirea telefoanelor mobile 
inteligente au făcut ca o copie a Scripturii alături de mii de alte volume să cântărească numai 100 
de grame. Și totuși, în ciuda perfecționării candelelor, a uimitoarei evoluții tehnologice din 
ultimele câteva decenii a acestora, lipsa de relevanță a Bisericii Creștine din timpurile moderne 
mărturisește despre nevoia acută de ulei.

Viclean și leneș
„Rob viclean şi leneş! ... se cădea ca tu să-mi fi dat banii la zarafi, şi, la venirea mea, eu mi-aş fi luat 

înapoi cu dobândă ce este al meu!” (Matei 25:26, 27).
Următoarea pildă profetică despre o parte din Creștini pătrunde mai adânc, spre rădăcinile 

stării prezente, discutând despre motivele profunde ale acesteia. Dacă cei cărora li s-a încredințat 
cinci și respectiv doi talanți, „îndată” (Matei 25:16) au pornit în direcția dezvoltării și valorificării 
talentelor oferite, instinctul dovedind interesele profunde ale inimilor lor, cel de-al treilea s-a 
așezat pentru a-și face un calcul „înțelept”: ce pot face pentru a-mi păstra cu siguranță poziția la D
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revenirea Stăpânului? Viclenia consta în dibăcia cu care și-a calculat decizia și răspunsul, centrul 
întregii expuneri fiind în realitate el însuși. Iscusința minții lui nu-l recomandă ca fiind un leneș, 
însă cuvintele „viclean și leneș” nu indică spre interesul și efortul depuse în afacerile personale, ci 
mai degrabă în cele ale Stăpânului. Implicarea în misiunea Stăpânului presupunea cheltuirea de 
timp și efort fără un beneficiu bănesc personal, acesta fiind motivul pentru care robul a inventat 
un alt plan care să nu presupună nicio investiție personală pentru Stăpân, dar în același timp să-i 
închidă Acestuia gura.

Robul viclean și leneș reprezintă o treime din personajele pildei profetice ale Domnului 
Hristos. Privind însă la Biserica Creștină din zilele noastre, descoperim faptul că această 
proporție a fost de mult timp depășită. Acum când Creștinii sunt atât de mult implicați în 
afacerile personale încât plătesc alte persoane pentru a-i educa pe proprii copii, acum când 
Creștinii acceptă cea de-a două slujbă pentru a-și asigura un confort sporit, cine mai are timp și 
interes pentru lucrarea Mântuitorului de salvare de suflete și de ajutorare a celor aflați în nevoie? 
Unde sunt Creștinii care se întâlnesc zilnic pentru a se ruga împreună pentru cei care pier? Unde 
sunt cei care nu mai pot dormi noaptea de grija vecinilor care nu sunt mântuiți? Unde sunt aceia 
care organizează acțiuni de ajutorare a văduvelor și a orfanilor cel puțin la fiecare sfârșit de 
săptămână? Unde? Unde?

Lucrătorii „cu experiență”
„După ce au primit banii, cârteau împotriva gospodarului şi ziceau: ‘Aceştia de pe urmă n-au lucrat 

decât un ceas, şi la plată i-ai făcut deopotrivă cu noi, care am suferit greul şi zăduful zilei.’” (Matei 20:11, 
12).

Însă chiar și printre aceia care se implică în lucrarea Stăpânului se dezvoltă un spirit străin. 
Odată cu trecerea timpului, atitudinea de superioritate începe să fie vădită nu numai în relația 
dintre clerici și laici, dar chiar și dintre laici. În ciuda îndemnului Domnului Hristos „Voi să nu vă 
numiţi ‘Rabbi’. Fiindcă Unul  singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi  toţi  sunteţi  fraţi.” (Matei 
23:8), în Biserica Creștină s-a dezvoltat sentimentul de superioritate bazat pe considerente de 
vechime în biserică, rang, volum de cunoștință etc. Aproape în orice biserică ai intra, vei fi în 
mod inevitabil lovit de atitudinea de superioritate, de privirile care-ți vor spune „noi ... am suferit 
greul și zăduful zilei.” Această atitudine conduce în mod inevitabil la nașterea acelor

Vieri criminali
„Dar vierii, când au văzut pe fiul, au zis între ei: ‘Iată moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi să punem 

stăpânire pe moştenirea lui.’” (Matei 21:38).
Așa cum a fost profețit de Domnul Hristos și în această pildă a vierilor, biserica se va închide 

față de orice nouă descoperire din partea lui Dumnezeu, persecutându-i pe toți cei care 
îndrăznesc să afirme că Biserica nu le aparține lor. În felul acesta, biserica devine o enclavă, total 
ruptă de societate și, în consecință, irelevantă pentru aceasta, o organizație condusă într-un stil 
mafiot care trăiește numai pentru sine. Pregătiți să folosească orice mijloace pentru a-și asigura 
supremația, conducătorii bisericii resping orice avertisment și orice descoperire divină, atingând 
astfel apogeul răzvrătirii, asemenea iudeilor care L-au răstignit pe Însuși Fiul Dumnezeului lor.

Profeția pentru timpul sfârșitului
Toată această stare profețită despre Biserica Creștină care se împlinește în timpul prezent, 

timpul sfârșitului, are o singură cauză:
„Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.” (Matei 24:12).
Evident, pasajul se referă la cei care au avut odinioară o dragoste fierbinte în inimile lor, căci 

altfel n-ar fi avut ce să se răcească. Desigur, este vorba despre Creștini. Această profeție despre 
Creștinii timpului din urmă a fost rostită de Domnul Hristos chiar înainte de cuvintele 
„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor 
neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14).
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Cu toate că presupune existența sentimentelor, dragostea nu este un sentiment. Dragostea este 
o Persoană, și anume Persoana lui Dumnezeu: „Cine nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru 
că Dumnezeu este  dragoste.” (1 Ioan 4:8). Iată așadar că, având lămpi, având biserici, având 
ceremonii, având cunoștință, Creștinii timpului de pe urmă au rămas fără de Dumnezeu. Bogat 
în știință și forme, Creștinul este în realitate „ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol” (Apocalipsa 3:17). 
Lipsită de prezența propriului Dumnezeu pe care L-a alungat din viața sa, Biserica a dezvoltat 
un caracter opus celui al Domnului Hristos, devenind astfel un paradox în sine, fiica ipocriților 
care L-au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu în Numele Acestuia.

Desigur, pentru vindecarea acestei boli cumplite, este necesar să identificăm în mod corect 
cauzele.

Răscumpărarea gunoaielor
Creștinismul vine cu un preț. Domnul Hristos a spus:
„oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are nu poate fi ucenicul Meu.” (Luca 14:33).
Creștinismul nu este o religie, o dogmă sau o organizație, ci este Viață. Acesta este motivul 

pentru care este imposibil ca o persoană să devină Creștin și în același timp să-și trăiască vechea 
experiență. Întreaga viață de până atunci este abandonată în asemenea măsură, încât Scriptura 
numește convertirea „moarte”. Apostolul Pavel își descrie experiența convertirii în următoarele 
cuvinte:

„Dar lucrurile care pentru mine erau câştiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba 
încă şi acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, faţă de preţul nespus de mare al cunoaşterii lui 
Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi, ca să câştig pe 
Hristos.” (Filipeni 3:7, 8).

Ilustrând aceeași experiență a convertirii, Domnul Hristos ne-a lăsat următoarele două pilde:
„Împărăţia cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o ţarină. Omul care o găseşte o 

ascunde şi, de bucuria ei, se duce şi vinde tot ce are şi cumpără ţarina aceea. Împărăţia cerurilor se mai 
aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Şi, când găseşte un mărgăritar de mare preţ, 
se duce de vinde tot ce are şi-l cumpără.” (Matei 13:44-46).

Cel care-L descoperă pe Mântuitorul și darul fără de seamăn al vieții veșnice, renunță cu 
bucurie la tot ceea ce a agonisit până atunci, la întreaga viață care nu i-a adus decât frustrare și 
insatisfacție, pentru a o primi pe cea nouă.

Fenomenul către care indică Domnul Hristos în toate pildele despre care am discutat anterior, 
este însă unul revers: după un timp, atrași de sclipirea tinichelelor fără de valoare de care s-au 
descotorosit pentru a-L primi pe Domnul Hristos, Creștinii încearcă să recâștige gunoaiele și în 
același timp să păstreze Numele și experiența de Creștin.

„Vom mânca pâinea noastră înşine şi ne vom îmbrăca în hainele noastre înşine; numai fă-ne să-
ţi purtăm numele şi ia ocara de peste noi!” (Isaia 4:1).

Domnul Hristos a avertizat împotriva acestui pericol prin cuvintele:
„Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură 

şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Căci ziua aceea va 
veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului. Vegheaţi dar în tot timpul şi rugaţi-vă, ca 
să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla şi să staţi în picioare înaintea 
Fiului omului.” (Luca 21:34-36).

Pasajul descrie o situație paradoxală: ce legătură poate avea „mâncarea și băutura” cu „inima”?  
Cum poate satisface materialul latura spirituală a omului? Însă tocmai aceasta este capcana către 
care Domnul Hristos indică: îndreptarea atenției către material pentru împlinirea sufletească și 
spirituală. Vrăjiți de mirajul filozofiei timpului prezent, mulți Creștini au impresia că 
„îngrijorările vieţii acesteia” pot fi rezolvate cu „mâncare și băutură”. Îngrijorarea sau stresul, în 
limbaj modern, pare să-i fi afectat și infectat chiar și pe cei cărora li s-a făcut promisiunea „Vă las 
pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să  nu vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte.” (Ioan 14:27). Având inimile înspăimântate, îngrozite de-a dreptul de amenințările 
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vieții moderne, Creștinii au căzut în capcana de a căuta răspunsurile în gunoaiele de care s-au 
debarasat pentru a găsi vindecarea și pacea divină.

Concluzii
Starea prezentă a Bisericii Creștine, cu toate că este dureroasă, trebuie să ne și încurajeze 

deoarece ea este o dovadă în plus a faptului că revenirea Domnului Hristos este foarte aproape. 
La momentul în care citești aceste rânduri, este irelevant dacă experiența ta de până acum se 
potrivește acestei triste descrieri. Relevant este faptul că „mărgăritarul de mare preț”, experiența 
Creștină care întrece de departe orice altă experiență pe care omul o poate avea, este încă 
disponibilă. Trecerea timpului nu va schimba gunoaiele în valori și asta pentru că adevăratele 
valori sunt eterne.  Probabil că fiecare dintre noi am trecut prin experiența în care spinii și 
mărăcinii buruienilor au sugrumat planta gingașă și firavă a dragostei din inimile noastre, însă 
Cel ce a creat legile universului este mereu pregătit să intervină pentru a curăța din nou grădina.

„Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiţi. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.” (1 Ioan 2:1).

Cuvintele „Iată, Eu stau la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi 
cina cu el, şi el, cu Mine.” (Apocalipsa 3:20) nu sunt adresate celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu 
(cu toate că de cele mai multe ori sunt folosite pe nedrept în direcția aceea), ci mai degrabă celor 
care au clocotit datorită dragostei, dar care cu trecerea timpului au devenit căldicei, o stare de 
neacceptat într-o relație de dragoste.

Însă, dacă asemenea lui Ghedeon, îți vei însuși identitatea Creștină prin renașterea din Hristos, 
vei deveni unul dintre aceia prin care Dumnezeu își va elibera copiii de sub robie.

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, iulie 2017

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

Iunie 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, 1. Filipine. 19 persoane dintre care 8 Creștini au fost uciși de un grup de musulmani pentru că 

au refuzat să recite crezul islamic.
Joi, 1. China. Un avocat Creștin care a fost arestat, a povestit că torturile l-au adus în pragul 

sinuciderii și că numai credința l-a ajutat să reziste.
Miercuri, 7. Australia. Legenda tenisului M. Court este criticată pentru comentariile și decizia de a 

nu mai călători cu linia aeriană Quantas pentru că și-a arătat sprijinul pentru căsătoria între 
persoanele de același sex.

Duminică, 11. Coreea de Nord. Un cetățean care s-a întors dintr-o vizită din China, a fost arestat 
pentru că și-a contactat rudele Creștine din acea țară.

Luni, 12. Egipt. O tânără  Creștină a dispărut într-o zonă în care musulmanii îi atacă frecvent pe 
Creștini.
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Luni, 12. SUA. Franklin Graham avertizează împotriva legii votate în cea mai mare provincie a 
Canadei, lege care decade din drepturi pe părinții ce se opun tranziției copiilor lor de la un sex la 
altul.

Marți, 13. Pakistan. Doi misionari Creștini chinezi au fost executați de militanți ISIS.
Miercuri, 14. Kenya. O profesoară Creștină a fost împușcată mortal de un grup de musulmani.
Marți, 20. Burma. Pastorul Creștin de 65 de ani care a fost arestat în urmă cu 8 luni, suferă cumplit 

în detenție și este în pragul morții.
Joi, 22. Canada. O școală din Alberta a fost avertizată  să nu mai citeze nicio porțiune din Scriptură 

care constituie ofensă pentru persoanele LGBT.
Joi, 22. Pakistan. Un Creștin din Coreea de Sud a fost expulzat pentru că predica Evanghelia.
Vineri, 23. Suedia. Primul ministru a declarat că toți preoții ar trebui forțați să  oficieze căsătorii 

între persoanele de același sex.
Luni, 26. Myanmar. Cinci Creștini au fost arestați pentru că s-au rugat în public.
Miercuri, 28. Filipine. Militanții ISIS torturează Creștinii, îi decapitează și le aruncă capetele în 

stradă.
Miercuri, 28. Liban. Orașul Creștin Qaa rezită în fața multiplelor atacuri ISIS.
Joi, 29. Nigeria. Conducătorul grupului islamic terorist Boko Haram, a apărut într-o nouă 

înregistrare video în care afirmă că nu există loc pentru Creștini împreună cu musulmanii.
Joi, 29. Vietnam. Creștinii sunt în mod deosebit persecutați pentru că nu practică poligamia, 

închinarea la spirite și consumul excesiv de alcool.
Joi, 29. Suedia. Preșcolarilor dintr-o școală Creștină li s-a interzis să se roage înainte de mâncare, să 

spună „Amin” și să vorbească despre Biblie.

Profeție: apostazia Creștinismului.
„Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de 

duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...” (1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Marți, 6. SUA. Biserica Metodistă a hirotonisit ca diacon un transsexual care nu se identifică nici ca 

bărbat, nici ca femeie.
Vineri, 9. Scoția. Biserica Episcopală a aprobat căsătoriile dintre persoanele de același sex.
Joi, 15. SUA. Jurisdicția Metodistă a respins hotărârea curții supreme a bisericii de înlăturare a unei 

episcop lesbiană.
Luni, 19. SUA. După ce a fost liderul unei biserici conservatoare timp de mai mult de 20 de ani, 

pastorul P. Williams s-a declarat femeie.
Marți, 27. Anglia. Arhiepiscopul de Cantebury a oferit o medalie cântăreței lesbiană V. Beeching 

pentru serviciile aduse bisericii.

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, 2. Irlanda va avea ca prim ministru un homosexual.
Vineri, 2. Gigantul Google afișează simbolul curcubeului ca omagiu adus comunității LGBT.
Luni, 5. Canada va introduce ce-a de-a treia opțiune de identificare sexuală pe pașapoarte.
Marți, 6. SUA. Senatul statului California a aprobat legea prin care sunt recunoscuți în mod oficial 

cetățenii non-binari.
Miercuri, 7. Malta. Primul ministru a afirmat că este hotărât să legalizeze căsătoria între persoanele 

de același sex până la sfârșitul lunii iulie.
Joi, 8. Chile. Președintele a afirmat că va introduce legea pentru căsătoria persoanelor de același sex 

în următoarele luni.
Marți, 13. Cambodgia. Elevii începând cu clasa a 1a și până  într-a 12a, vor primi educație sexuală în 

ceea ce privește stilul de viață LGBT, iar începând din clasa a 5a vor participa și la ateliere practice.
Joi, 15. Spania. În Madrid au fost instalate semafoare ce înfățișează persoane de același sex.
Vineri, 16. SUA. Statul Oregon a aprobat introducerea celui de-al treilea sex pe permisele de 

conducere și alte documente.
Sâmbătă, 17. Serbia are ca prim ministru o lesbiană.
Joi, 19. Lituania. Doi transsexuali obțin recunoaștere oficială.
Joi, 19. SUA. Refuzul profesorilor de a se adresa elevilor transsexuali cu pronumele ales de aceștia, 

va fi investigat de autorități.D
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Vineri, 20. Danemarca legalizează căsătoria între persoanele de același sex în Insulele Feroe.
Vineri, 20. Scoția. Cel mai puternic sindicat al profesorilor a votat ca toți copiii să participe 

obligatoriu la cursuri despre familiile homosexuale și istoria LGBT.
Sâmbătă, 21. Anglia. În cadrul discursului în fața Parlamentului, Regina Elisabeta a jurat să  lupte 

împotriva discriminării împotriva persoanelor LGBT.
Vineri, 23. SUA. Statul California interzice călătoriile plătite de autorități în statele care nu 

recunosc drepturile persoanelor LGBT.
Luni, 26. Canada. Primul ministru a participat împreună cu soția și copiii săi la parada LGBT.
Luni, 26. SUA. Curtea supremă obligă statul Arkansas să recunoască cuplurile formate din 

persoane de același sex pe certificatele de naștere.
Luni, 26. SUA. Cea mai înaltă  curte a statului New York are acum în componență primul 

homosexual.
Marți, 27. SUA. Districtul Columbia legalizează sexul neutru pe permisele de conducere.
Miercuri, 28. Franța a legiferat dreptul lesbienelor de a avea copii prin reproducere asistată.
Vineri, 30. Germania a legalizat căsătoria între persoanele de același sex.

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 iunie 2017 au avut loc 44 de evenimente de moarte în masă a animalelor. Iată 

câteva exemple:
Joi, 1. Kazahstan. 243 de foci au murit în Mangystau în ultimele 2 luni.
Vineri, 2. Brazilia. 50 de tone de pește a murit într-o crescătorie din Ceara.
Joi, 6. China. 18 tone de pește mort a fost descoperit într-o crescătorie.
Joi, 6. Zimbabwe. 140.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Vineri, 7. Mexic. Peste 600 de vite au murit datorită secetei în Quintana Roo.
Vineri, 7. Coreea de Sud. 190000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Marți, 25. Canada. 6 balene moarte au fost descoperite în golful din Saint Lawrence.
Miercuri, 26. Vietnam. Sute de rațe și pești au fost descoperiți morți în Quang Nam.
Joi, 27. Spania. 4.5 tone de pește mort a fost descoperit în râul Guadalquivir.
Joi, 27. Africa de Sud. 150.000 de păsări au murit datorită gripei aviare.
Joi, 27. SUA. Zeci de pescăruși morți au fost descoperiți pe o plajă din Buffalo.
Sâmbătă, 29. Rusia. 167 de delfini morți au fost descoperiți morți în Marea Neagră în ultimele 4 

luni.
Sâmbătă, 29. SUA. 76 de păsări maritime au fost descoperite moarte pe plajele Long Islands.

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).
„Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al 

valurilor.” (Luca 21:25).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Joi, 1. Myanmar și Bangladesh. Peste 500.000 de persoane și-au părăsit casele pentru a se salva din 

fața Ciclonului Mora.
Luni, 11. Africa de Sud. Mii de persoane și-au părăsit casele pentru a fugi din calea incendiilor.
Vineri, 16. Inundațiile din India și Bangladesh au provocat alunecări de teren ce au făcut peste 150 

de victime.
Marți, 20. Portugalia este cuprinsă de flăcări care fac cel puțin 64 de victime.
Luni, 26. SUA. Temperaturile de până la 50 grade C din Arizona au făcut ca semnele rutiere și 

cutiile poștale să se topească.
Miercuri, 28. China. Două alunecări de teren au distrus peste 60 de case și un hotel. Mai multe zeci 

de persoane și-au pierdut viața.
Vineri, 30. Germania. Berlinul este inundat în așa măsură încât în unele locuri oamenii înoată pe 

străzi.
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Heilung in Christus
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Vă așteptăm să ne vizitați și pe saitul www.divinavindecare.ro,
un loc în care veți găsi multe resurse creștine.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr. 91 Iulie 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.
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