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Așa cum aminteam în introducerea articolului anterior din seria „Dialoguri cu Dumnezeu”, 
abordarea lor nu se face în ordinea cronologiei datorită faptului că scopul acestor articole nu este 
acela de a studia istoria acestor evenimente, ci mai degrabă de a ne însuși cât mai multe 
învățături. De aceea, ordinea în care dialogurile vor fi prezentate reprezintă mai degrabă o 
cronologiei a experienței omului cu Dumnezeu, urmărind diferite pietre de hotar ale creșterii în 
Hristos. Parcurgând împreună toate aceste dialoguri ale omului cu Dumnezeu, ne vom cunoaște 
mai bine pe noi înșine, învățând în același timp cum să evităm sau să biruim obstacolele care ne 
stau în față.

Începutul 
După cum am văzut, totul începe cu Darul lui Dumnezeu pentru om. Identitatea oferită de 

Dumnezeu omului constituie și astăzi un subiect de aprinsă dezbatere chiar în sânul 
Creștinismului iar motivul pentru această frământare este locul incredibil în care ne-a așezat 
Dumnezeu. Afirmațiile Scripturii sunt uimitoare:

„Voi sunteți desăvârșiți în El...” (Coloseni 2:10 KJV).
„El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus.” (Efeseni 

2:6).
„Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu şi împreună-moştenitori 

cu Hristos...” (Romani 8:17).
Atunci când Dumnezeu afirmă această realitate, omului îi vine foarte greu să accepte. 

Asemenea lui Ghedeon, omul contraargumentează afirmându-și trecutul și starea prezentă. 
Dumnezeu însă afirmă că motivul pentru haina cea mai bună, inelul, încălțămintele și vițelul cel 
îngrășat pentru ospăț nu are nimic de-a face cu trecutul sau prezentul omului, ci în exclusivitate 
cu dragostea incredibilă a Tatălui pentru copilul Său. Lupta lui Dumnezeu cu omul constă în 
efortul constant de a-l convinge de faptul că Dumnezeu nu-i reproșează nimic, ci îl iubește 
necondiționat.

Construirea ambientului 
Gândindu-se la decizia omului de a se despărți de Dumnezeu, mulți se întreabă nedumeriți 

cum a fost posibil așa ceva. De ce a luat omul această decizie când era evident faptul că 
Dumnezeu dorea numai binele acestuia?

Trebuie să facem însă efortul de a „uita” tot ceea ce 
știm despre Dumnezeu prin întruparea Fiului Său și 
să ne așezăm în locul omului care tocmai ce 
deschisese ochii la viață. Cu excepția faptului că 
primii oameni și-au început viața fiind maturi, nu 
exista nicio diferență între ei și un copil nou-născut. 
Nu aveau nicio informație, nicio experiență, motiv 
pentru care la fiecare pas învățau totul despre totul. 
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Dialoguri cu Dumnezeu
2. Fuga de Dumnezeu



Ceea ce era însă cel mai important era ceea ce învățau despre Această Ființă care-i crease. Ei bine, 
în primul rând le devenea din ce în ce mai clar faptul că El avea putere absolută. Fiecare element 
din natură I se supunea iar lucrul acesta începuse să fie exersat și de om, motiv pentru care omul 
începuse să învețe despre suveranitatea lui Dumnezeu din propria experiență. La fiecare pas, 
Dumnezeu îi descoperea omului lucruri noi și, în lumina acestui fapt, perspectiva părea infinită. 
Fiecare secundă care trecea clădea în om încrederea în Dumnezeu care era rezultatul natural al 
tuturor observațiilor pe care omul le făcea. Trebuie să nu uităm însă că în istoria sa de până 
acum, omul nu avusese niciun precedent care să-i inducă neîncredere sau teamă, motiv pentru 
care armonia de grădina Edenului era desăvârșită. Fundamentul acestei armonii era încrederea 
absolută.

Prima nuanță diferită a apărut în momentul în care omul a ajuns în fața unui pom despre care 
i s-a spus că este diferit: „pomul cunoștinței binelui și răului”. Scriptura afirmă că „Domnul 
Dumnezeu” a fost Cel care „a făcut să răsară ... pomul cunoștinței binelui și răului.” (Geneza 2:9). Au 
fost ridicate multe întrebări în jurul acestui pom și al conceptului pe care-l poartă, însă ceea ce ne 
interesează acum este relația dintre om și acest pom. Cu siguranță că prima întrebare care s-a 
născut în mintea omului este „Ce este binele și ce este răul?”. Până acum experiența îi 
descoperise numai lucruri de care s-a bucurat, însă nu întâlnise nicăieri noțiunea abstractă de 
„bine” și de „rău”. Și pentru că omul era în perioada copilăriei sale, Dumnezeu a materializat 
aceste noțiuni pentru el: binele este „să mănânci după plăcere din orice pom din grădină” (Geneza 
2:16), iar răul este să mănânci „din pomul cunoştinţei binelui şi răului ... căci, în ziua în care vei mânca 
din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2:17).

În felul acesta omul a învățat că binele este Dumnezeu, exprimat acum prin Cuvântul Lui, iar 
răul este opusul lui Dumnezeu materializat prin negarea Cuvântului Lui. Observăm așadar că 
până în acest moment al istoriei, Dumnezeu îl făcuse pe om asemenea Lui Însuși, oferindu-i 
autoritate absolută „peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe 
pământ.” (Geneza 1:28). Singurul mijloc prin care Dumnezeu Își manifesta superioritatea față de 
om era autoritatea de a defini binele și răul. Dumnezeu nu i-a oferit omului această autoritate 
deoarece definiția exactă a unui lucru nu poate fi oferită decât de inventatorul acestuia.

În felul acesta, Dumnezeu i-a oferit omului cel mai mare privilegiu: libertatea de a iubi. Dacă 
această alternativă de a alege nu i-ar fi fost oferită omului, atunci el nu ar fi putut să-L iubească 
pe Dumnezeu. Viitorul ar fi constat în consumarea mecanică la infinit a unei stări de beatitudine 
lipsită de inteligență care nu ar fi rezultat niciodată în dezvoltarea unei relații.

Construirea prejudecăților
Trăind experiența părtășiei continue cu Dumnezeu și a interacțiunii cu creația Acestuia, omul 

nu a descoperit niciun motiv de neîncredere în El. Până într-o zi...
Întrebarea care i-a fost adresată omului a fost: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi 

din toţi pomii din grădină’?” (Geneza 3:1). La răspunsul afirmativ din partea omului, glasul a 
afirmat: „Hotărât că nu veţi muri, dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi  se vor 
deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.” (Geneza 3:4, 5).

Răul s-a născut atunci când ființa creată și-a arogat dreptul de a defini moralitatea, binele și 
răul. Când a venit rândul omului, a căzut și el în capcana de a crede că drepturile pe care și le 
arogă vor determina natura sa și nu invers. Gustând din fructul pomului cunoștinței binelui și 
răului, omul a crezut că va deveni dumnezeu, când, în realitate, încerca să ducă mai mult decât 
putea. Natura ființei create o descalifică de la a defini moralitatea, iar atunci când și-a asumat 
această prerogativă, a pierdut tot ceea ce avea: viață, fericire, moralitate, rațiune sănătoasă.

Încurcătura
Din relatarea Scripturii înțelegem că momentul în care acest episod s-a consumat a fost unul în 

care prezența lui Dumnezeu nu se manifesta în mod efectiv. Cu alte cuvinte, omul era lăsat 
singur să aleagă și este lesne de înțeles motivul: omul nu poate avea libertatea absolută de a 
decide atunci când este supus presiunii prezenței Legiuitorului.

Rezultatul alegerii de a se despărți de Dumnezeu a fost bineînțeles goliciunea. Pierzând tot 
ceea ce avea, omului i se face rușine de starea în care se descoperă, motiv pentru care încearcă să 
încropească un înlocuitor: frunze. Cu toții știm însă că frunzele rupte se ofilesc repede.
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„Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, şi omul şi 
nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.” (Geneza 3:8). Acesta 
a fost cel de-al doilea gest lipsit de sens al omului, gest care însă dovedea natura deciziei pe care 
tocmai o luase.

„Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: ,Unde eşti?’ El a răspuns: ,Ţi-am auzit glasul în 
grădină şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.’” (Geneza 3:9, 10).

Fuga de Dumnezeu a fost însă consecința unei noi trăiri lăuntrice: frica. Întrebarea firească 
care urmează este „De ce i-a fost omului frică?”. Răspunsul logic este „De moarte,” căci 
Dumnezeu îi spusese că „în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” (Geneza 2:17). Omul 
trebuie așadar să fi fugit de moarte de vreme ce de moarte îi era frică. Uimitor este însă faptul că 
omul a fugit de Dumnezeu, ceea ce înseamnă că omul identifica moartea cu Persoana lui 
Dumnezeu. Logica a fost următoarea: de vreme ce Dumnezeu ne-a spus că vom muri dacă 
mâncăm din fruct iar noi am mâncat, când va veni ne va omorî.

Astăzi însă noi înțelegem diferența dintre legile naturale și cele juridice. Una din legile juridice 
spune că nu avem voi să traversăm strada când semaforul indică culoarea roșie. Dacă nu trece 
nicio mașină și traversăm strada, nu pățim nimic ... cu o singură excepție: dacă ne vede un agent 
de circulație. În cazul acesta ne vom alege cu o amendă și cu o situație stânjenitoare.

O lege naturală afirmă că în contact cu focul, omul se rănește. Deseori, copiii mici, atrași 
irezistibil de jocul fascinant al focului, ignoră avertismentul și ating flacăra. Fără intervenția 
directă a vreunui legiuitor, copilul descoperă pe loc consecința încălcării legilor naturale.

Ei bine, porunca pe care Dumnezeu a dat-o omului în Grădina Edenului a vizat nu o lege 
juridică, ci una naturală, ca toate celelalte legi ale universului. Pentru noi astăzi este ușor de 
înțeles că oricine se desparte de viață prin orice mijloc ar face-o, moarte. Când a mâncat din 
fruct, omul însă n-a murit. Ca orice copil lipsit de experiență, omul a greșit iar Dumnezeu 
planifica să-l ajute să învețe această lecție vitală, motiv pentru care a oprit acțiunea firească a 
legii naturale pe care aceasta tocmai o călcase. Încurcat de faptul că mâncase din fruct și totuși 
nu murise, omul, neînțelegând dragostea Părintelui său, a crezut că moartea va fi executată 
asupra lui de chiar Cel care în realitate o abătuse de la el, motiv pentru care i s-a făcut frică.

Această încurcătură din mintea omului s-a transmis din generație în generație, astfel încât din 
zilele Domnului Isus și până astăzi oamenii au impresia că Dumnezeu se apropie de ei pentru a 
le răpi bucuria și fericirea care le vor fi înlocuite de o viață aspră și searbădă. Ceea ce reclamă 
însă Dumnezeu nu este nimic altceva decât ceea ce, în realitate, îl omoară pe copilul Său. Dar, de 
cele mai multe ori, „când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe 
avuţii.” (Matei 19:22). Fuga de Dumnezeu este cauzată de înțelegerea eronată a motivului pentru 
care Dumnezeu îl caută pe om, înțelegere derivată din tradițiile și interpretările greșite ale 
Scripturii.

Încurcătura descurcată
Scriptura prezintă conceptul de „Dumnezeu” prin cuvintele „Căci Eu sunt Domnul, Eu 

nu Mă schimb; de aceea voi, copii ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi.” (Maleahi 3:6). Motivul pentru care 
Dumnezeu l-a vizitat pe om cu acea ocazie din Grădina Edenului a fost același pentru care l-a 
vizitat în toate celelalte ocazii precedente: să-l binecuvânteze, să-l îmbogățească, să-l înnobileze. 
Atunci când a fost întrebat „Unde ești?”, răspunsul omului a fost „Ți-am auzit glasul în 
grădină...” Glasul? Ce spunea Dumnezeu apropiindu-se de copiii Lui? Îi striga pe nume? Cânta?

Imaginea din mintea omului a fost însă că Dumnezeu S-a supărat pe el datorită neascultării, 
motiv pentru care acum se apropie de el pentru a-l pedepsi cu moartea. Această imagine a 
Dumnezeului mâniat pe om a străbătut cele șase milenii scurse de atunci, formând conștiința 
firească a omului de astăzi. Realitatea pe care Scriptura ne-o înfățișează este însă cu totul alta:

„Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine.” (2 Corinteni 5:19).
„atunci când eram vrăjmaşi, am fost împăcaţi cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său” (Rom. 5:10).
Imaginea Realității oferită de Sfânta Scriptură este aceea a omului care fuge de Dumnezeu, 

supărat pe Acesta, mereu încercând să-L omoare pentru a scăpa de conștiența propriei vinovății 
pe de o parte, și cea a lui Dumnezeu care a făcut gestul suprem de a renunța la Singurul Lui Fiu 
născut pentru a-l împăca pe om cu Sine pe de altă parte. Se pare că nu Dumnezeu a fost supărat 
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pe om, ci invers. Se pare că nu Dumnezeu S-a ascuns de om, ci invers. Se pare că nu Dumnezeu a 
avut nevoie de moartea Fiului Său, ci omul.

La acest moment trebuie să ridicăm întrebarea: ce s-ar fi întâmplat dacă omul i-ar fi cerut 
iertare lui Dumnezeu chiar în acel moment de început, chiar acolo, în Grădina Edenului?  Fiul lui 
Dumnezeu ne oferă răspunsul:

„Când era încă departe, tatăl său l-a văzut şi i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui 
şi l-a sărutat mult.” (Luca 15:20).

Revelația ultimă și desăvârșită a lui Dumnezeu o descoperim în Fiul Său. Acesta nu numai că 
i-a primit pe toți cei care au venit la El, dar fără a impune absolut nicio condiție, a spus:

„Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă.” (Matei 11:28).
Această deschidere necondiționată a inimii a provocat ura oamenilor religioși din timpul Său, 

căci El îi invita pe toți: iudei deopotrivă cu romani, preoți deopotrivă cu tâlhari, femei evlavioase 
deopotrivă cu prostituate, „toți”, a spus El, „toți sunt bineveniți la masa Tatălui Meu.” Vorbind 
despre Biserica Creștină, Pavel sublinia mai târziu că „Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici 
tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul şi în 
toţi.” (Coloseni 3:11).

Fuga și întoarcerea
Întrebarea „Cine ți-a spus că ești gol?” (Geneza 3:11) a fost ridicată evident nu pentru că 

Dumnezeu avea nevoie de o informație, ci a constituit cel mai mare ajutor pe care putea să i-l 
ofere omului la momentul acela. Dacă răspunsul ar fi fost „Mintea mea; așa văd realitatea acum 
pentru că am redefinit binele și răul iar acum sunt confuz. Tu ce spui? Ajută-mă!”, cu siguranță 
că Părintele Atotputernic l-ar fi ajutat imediat. În schimb, omul a indicat către femeie pe care 
Dumnezeu o așezase lângă el, iar aceasta către șarpe care era tot creația lui Dumnezeu. Cu alte 
cuvinte, amândoi au ridicat întrebarea care a străbătut istoria de șase mii de ani până la noi: „De 
ce ai îngăduit să fim ispitiți? De ce ne-ai oferit libertatea de alegere? Nu era mai bine să nu fi 
existat acel pom?”.

Întrebarea ridicată de Dumnezeu indică însă spre singura soluție pentru problema omului, și 
anume încrederea exclusivă în Dumnezeu. Toată această situație și dialogul pe care-l studiem se 
repetă azi în mintea fiecărui om. La întrebarea „Ești păcătos?”, majoritatea celor care încă mai au 
un minim sens al realității, vor răspunde afirmativ. Următoarea întrebare din cadrul acestui 
dialog este „Cine ți-a spus că ești păcătos?”. Desigur, privind trecutul și prezentul nostru, avem 
(prea) multe argumente obiective cu care să demonstrăm această afirmație însă, ca și în cazul lui 
Ghedeon, Dumnezeu ne provoacă prin a accepta realitatea făurită de El în Fiul Său pentru 
fiecare dintre noi:

„Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl: să ne numim copii ai lui Dumnezeu! Şi suntem.” (1 Ioan 3.1).
Scriptura afirmă că Dumnezeu nu se schimbă și că „Dumnezeu este dragoste” (1 Ioan 4:8), de 

unde concluzionăm că dragostea nu se schimbă. Cu toate că este aproape imposibil de crezut, 
indiferent de ceea ce alegi să gândești, să spui, să faci sau să fii, dragostea lui Dumnezeu pentru 
tine nu se va schimba câtuși de puțin niciodată. Realitatea este că nici omul și nici altcineva nu 
are puterea de a-L schimba pe Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care este (Exodul 3:14). 
Dificultatea este aceea de a-l convinge pe om că Dumnezeu nu a fost niciodată împotriva lui, 
indiferent de ceea ce acesta a ales să facă. Atunci când această idee va fi acceptată de mintea 
omului, poate chiar și în forma primitivă a fiului risipitor („nu mai sunt vrednic să mă chem fiul 
tău; fă-mă ca pe unul din argaţii tăi” Luca 15:19), omul va avea curajul să se apropie de Dumnezeu 
și va descoperi spre uimirea lui că va fi primit necondiționat cu brațele deschise.

Un dialog neîncheiat
În perioada de adolescență ajunsesem să mă ascund de bunica pentru că mă simțeam agasat 

de grija amănunțită cu care mă urmărea: „Ai mâncat tot ce ți-am lăsat pe masă?” „Azi câtă apă ai 
băut?” „Te-ai spălat pe mâini înainte de a mânca?” „Ai suficientă apă în sticla de lângă birou?”. 
Astăzi, ca părinte, simt și eu la fel și-mi este dor de ea.

Începând din acea zi tristă din Grădina Edenului, omul continuă să fugă de Dumnezeu iar 
Dragostea continuă să-l urmărească. Dialogul din grădină este reiterat din nou și din nou în 
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viața fiecăruia dintre noi. Este privilegiul nostru să schimbăm atitudinea față de Tatăl care ne 
strigă atunci când Îi auzim glasul. Este privilegiul nostru să nu-I întoarcem spatele, ci să alergăm 
către El, dialogul schimbându-se atunci din opoziție și îndreptățire de sine, în iertare și renaștere:

„,Unde sunt pârâşii tăi? Nimeni nu te-a osândit?’   ,Nimeni, Doamne’, I-a răspuns ea. Şi Isus i-a 
zis: ,Nici Eu nu te osândesc.’” (Ioan 8:10, 11).

Curând va veni ziua în care oamenii vor vedea că singurul motiv pentru care au fost urmăriți 
cu atâta meticulozitate, a fost dorința lui Dumnezeu de a-i ajuta, dorință izvorâtă din Dragostea 
Divină. Mă rog ca pentru tine ziua aceea să vină mai curând decât curând.

5

David Clayton, iulie 2017

Trei adevăruri fundamentale

În urmă cu doisprezece ani, Domnul ne-a oferit o perspectivă asupra Evangheliei care ne-a 
schimbat radical modul în care înțelegeam faptul că Hristos este neprihănirea noastră. Putem 
spune cu adevărat că a fost o schimbare de paradigmă în gândirea noastră, schimbare care L-a 
revelat pe Dumnezeu și dragostea Sa într-o lumină mult mai mare. Cu fiecare an care a trecut, 
am câștigat o înțelegere mai profundă a unora dintre cele mai importante adevăruri legate de 
planul de mântuire. Aceste adevăruri ne apar în mod natural în urma unei înțelegeri corecte a 
adevărului despre identitatea lui Dumnezeu. Modul în care înțelegem aceste adevăruri profunde 
s-a născut în mod logic din realitatea faptului că Isus Hristos este cu adevărat Fiul născut al 
Singurului Dumnezeu și că spiritul sfânt este prezența invizibilă, viața și puterea lui Dumnezeu 
și a Fiului Său.

În timp ce există mulți care afirmă o înțelegere similară sau identică cu a noastră a acestui 
subiect, unii dintre ei au decis să se opună acestei viziuni asupra Evangheliei. În consecință, și-
au închis mințile față de unele dintre cele mai importante adevăruri din cuvântul lui Dumnezeu 
iar înțelegerea lor despre Dumnezeu nu este nimic mai mult decât o teorie îndelung dezbătută și 
argumentată. În general, cei care se opun acestei înțelegeri a Evangheliei, au menținut un punct 
de vedere legalist, în ciuda faptului că au îmbrățișat termenul „neprihănirea prin credință”. Unii 
au fost consecvenți perspectivei lor legaliste, și au ajuns să afirme doctrine ciudate cum ar fi 
celebrarea sărbătorilor levitice.

Ideea principală 
Ar putea fi ridicată întrebarea: „Care anume este ideea principală, punctul cheie în care 

punctul nostru de vedere diferă de al altora? Care este punctul principal care a determinat o 
asemenea schimbare radicală în gândirea noastră pe de o parte, și o asemenea opoziție pe de altă 
parte în ultimii 12 ani?” Totul se rezumă la următoarele:

Este vorba despre învățătura care afirmă că mântuirea constă în primirea literală a vieții Celui 
de-al Doilea Adam. Cu alte cuvinte, mântuirea, la fel ca și pieirea, este în exclusivitatea o 
chestiune de MOȘTENIRE, nimic mai mult, nimic mai puțin, și că acest principiu apare în toate 
aspectele Evangheliei.

Dumnezeu ne-a luminat înțelegerea în subiecte ca Cei doi Adami, Evanghelia Împărăției, 
Legea și Harul, Cele două Legăminte, Natura Păcatului, Natura Neprihănirii și mult alte 
subiecte. Unele dintre aceste subiecte au fost detaliate în prezentări ca Adevărata problemă a 
păcatului, Al cui păcat?, Blestemul rupt, Iertare și dreptate, Legi și consecințe, Cunoașterea 
binelui și răului, Tip versus antitip, În spirit și în adevăr, Evanghelia Împărăției, Împărăția lui 
Dumnezeu.

De fapt, toate aceste mesaje sunt legate unele de altele și toate pot fu sumarizate sub titlurile a 
trei învățături:

1. Adevărul despre Dumnezeu,
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2. Cei doi Adami,
3. Evanghelia Împărăției.
Bineînțeles că fiecare Creștin va spune: „Eu cred aceste adevăruri!”, dar întrebarea este CE 

credem în realitate despre aceste lucruri? Unii cred un anumit aspect al adevărului, în timp ce 
alții cred alte aspecte, dar foarte, chiar foarte puțini sunt suficient de rezonabili și logici pentru a 
combina toate aceste aspecte ale adevărului într-o manieră care aduce armonie desăvârșită. Și 
totuși toate aceste adevăruri urmează în mod logic și biblic unul după altul. Numai în 
combinarea armonioasă a acestor trei adevăruri putem obține o înțelegere clară a mântuirii și a 
Evangheliei.

Să aruncăm o privire mai amănunțită asupra acestor trei doctrine majore pentru a vedea dacă 
putem înțelege ce stă la baza fiecăreia dintre ele.

Adevărul despre Dumnezeu 
Prima doctrină cheie este adevărul despre Dumnezeu.
Cum înțelegem
Această doctrină ne descoperă că există un singur Dumnezeu într-un sens absolut, iar Acesta 

este Dumnezeu Tatăl. El este sursa și originatorul tuturor lucrurilor. Isus Hristos este 
literalmente Fiul născut al Acestui un Dumnezeu, născut înainte de veacuri, Dumnezeu (divin) 
prin natură și Cel prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile. Spiritul sfânt este spiritul lui 
Dumnezeu, ceea ce înseamnă că este aspectul invizibil al lui Dumnezeu, mijlocul prin care El 
Însuși este prezent în toate locurile și prin care Își exercită puterea. Nu este o a treia ființă sau o a 
treia persoană, distinctă de Dumnezeu Tatăl. De la învierea lui Isus Hristos, spiritul Tatălui a fost 
unit cu spiritul lui Isus Hristos astfel încât spiritul sfânt vine la noi atât ca spiritul Tatălui cât și 
ca spiritul Fiului.
Alte credințe
Ceea ce majoritatea Creștinilor cred este că Dumnezeu este o trinitate, unul compus din trei 

persoane diferite. Unii adventiști au respins titlul „trinitate” și l-au înlocuit cu „dumnezeire,” 
dar conceptul lor poate fi descris ca „triteism”, credința că există trei dumnezei. Cu toate că ei 
cred în trei dumnezei, ei pretind că cei trei alcătuiesc de fapt unul singur pentru că toți sunt uniți 
în scopuri și planuri. Ei Îl văd pe Dumnezeu ca un fel de comitet mai degrabă decât o singură 
persoană.

Cei care cred în trinitate și în ideea de Dumnezeu în trei, insistă că toți cei trei membrii ai 
trinității / dumnezeirii, sunt absolut egali în fiecare aspect. Aceasta este ideea lor principală. Au 
aceeași vârstă, dețin aceeași putere și autoritate. Singura diferență constă în modul de operare, 
fiecare având un alt rol de jucat. Aceasta este ideea principală din spatele conceptului trinitarian, 
concept foarte nociv pentru Evanghelie.

Fiul lui Dumnezeu
Perspectiva trinitariană
În cadrul doctrinei trinității sau a Dumnezeului triunic, Isus este Dumnezeu atotputernic. 

Astfel, este imposibil ca El să fi devenit vreodată cu adevărat om pentru că Dumnezeu nu poate 
înceta din a fi Dumnezeu. Din perspectiva Dumnezeului trei-în-unu, Isus a fost două entități 
separate care au trăit într-un singur trup. Una dintre aceste entități a fost om, iar cealaltă 
Dumnezeul Cel atotputernic, avânt toate atributele lui Dumnezeu. Așadar, se afirmă că atunci 
când Isus a murit, numai identitatea umană a murit, în timp ce identitatea lui Dumnezeu a 
continuat să trăiască pentru că Dumnezeu nu poate muri. Această idee este dezvoltată și se crede 
că partea de Dumnezeu din Isus a înviat partea omenească din morți. Așadar, Isus S-a înviat 
singur din morți!

Cei care cred asta afirmă ideea ciudată că Isus (partea omenească) a izolat partea divină din 
Sine și nu a accesat-o cît timp a fost om, cu toate că El a fost în continuare Dumnezeu 
Atotputernic.

Întrebarea care se ridică este cum oprești omniprezența și atotcunoașterea? Dacă El a posedat 
în continuare toate atributele Dumnezeului atotputernic, atunci cum a putut fi omniprezent și în D
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același timp limitat ca un om? Cum a putut fi atotcunoscutor și totuși să nu cunoască toată 
lucrurile? Mai departe, cum poate trăi cu adevărat viața mea, cum poate experimenta ispitele și 
încercările mele, cum poate birui pentru mine când în realitate El nu a fost ca mine?

Chiar de la început planul de mântuire devine confuz. Avem pe cineva care vine să salveze 
omenirea prin biruința pentru omenire, dar care nu este deloc ca noi. El arată numai ca și noi dar 
în realitate este foarte diferit de noi de vreme ce posedă toate atributele și puterile care 
garantează faptul că nu poate cădea așa cum cădem noi.
Perspectiva noastră
Isus nu a fost Dumnezeu atotputernic. A fost posibil ca Isus să piardă toate atributele Sale 

divine pentru că nu a fost Dumnezeu Însuși, ci Fiul lui Dumnezeu. El a fost Dumnezeu prin 
natură, da, însă puterile pe care le-a posedat I-au fost date de Dumnezeu Tatăl și, de aceea, 
puteau să-I fie luate. Așadar, atunci când a devenit om, El a devenit cu adevărat și pe deplin om 
astfel încât nu a mai posedat puterile lui Dumnezeu Cel atotputernic în El Însuși. El a fost o 
singură persoană, nu doi în unu. A fost posibil să moară cu adevărat și pe deplin așa cum mor 
toți oamenii, fără a avea nicio parte din Sine vie pe celălalt tărâm. Este adevărat faptul că era 
încă Fiul lui Dumnezeu prin natură, ceea ce înseamnă că natura Lui spirituală a fost curată și 
sfântă, dar, în timp ce a posedat caracterul lui Dumnezeu, El nu a avut puterea lui Dumnezeu.

De aceea El a trăit pe deplin și complet ca o ființă umană, unul din rasa noastră, a 
experimentat încercările și ispitele pe care le-a biruit în folosul nostru ca om! El a devenit cu 
adevărat și în mod desăvârșit un membru al rasei noastre, unul din familia noastră în adevăratul 
sens al cuvântului. Singura diferență a constat în faptul că el a fost o ființă umană desăvârșit 
bună. El nu a posedat natura firească cu care toți oamenii se nasc.

Acesta este primul adevăr important care depinde de modul în care înțelegem adevărul despre 
Dumnezeu. Doctrina Dumnezeului trei-în-unu Îl face pe Isus pe jumătate om, o persoană duală 
care nu seamănă cu ceilalți oameni, motiv pentru care nu-i era posibil să reprezinte sau să 
mântuiască omenirea într-un sens practic. Din această perspectivă, mântuirea este un proces 
legal care implică argumente teoretice, argumente care sunt satisfăcute prin faptul că Isus a jucat 
rolul omului și prin moartea Lui, cu toate că nu a murit. Este o mântuire pe hârtie, nu una 
practică.

Adevărul despre Dumnezeu ne oferă un Mântuitor care a fost în mod complet și desăvârșit 
unul dintre noi. El ne-a mântuit prin faptul că a luat locul nostru în viața și moartea Sa. Și a fost 
capabil de asta pentru că a fost unul dintre noi. El a experimentat într-adevăr viața noastră și a 
biruit în folosul nostru. Iar viața pe care a trăit-o și moartea pe care a suferit-o ni le oferă nouă 
prin spiritul sfânt. Aceasta este o realitate literală, nu o mântuire pe hârtie.

Spiritul lui Dumnezeu
Perspectiva trinitariană
În cadrul trinității, spiritul sfânt este o persoană / ființă individuală la fel ca Tatăl și Fiul. Care 

este scopul acestei a treia „persoană”? Se spune că este cea care poartă prezența lui Dumnezeu în 
toate lucrurile. Ea este cea care ne oferă biruințele și toate avantajele pe care le-a obținut Hristos 
pentru noi.

Ceea ce trebuie să concluzionăm din această învățătură este că Dumnezeu Tatăl și Isus, Fiul 
Său, nu sunt omniprezenți. Dacă spiritul sfânt reprezintă mijlocul prin care ei sunt omniprezenți 
iar acest spirit este o altă persoană separată și distinctă de Tatăl și de Fiul, atunci în mod clar, ei 
înșiși nu sunt omniprezenți, ci reprezentați de o a treia persoană. Asta înseamnă că Dumnezeu și 
Isus sunt limitați în putere și spiritul sfânt este cel care este cu adevărat membrul atotputernic al 
dumnezeirii.

Această viziune sprijină ideea conform căreia mântuirea este în mod deosebit un proces 
teoretic, bazat pe argumente legale. Spiritul sfânt nu a trăit niciodată viața mea, nu a suferit 
niciodată ispitele mele, nu a murit niciodată pentru mine și atunci cum poate avea viața de care 
eu am nevoie pentru a fi mântuit? Ceea ce am nevoie este viața lui Hristos, nu viața unei a treia 
persoane. Dacă spiritul sfânt este într-adevăr o altă persoană, atunci Isus nu a avut niciodată 
nevoie să devină om, nu a avut niciodată nevoie să trăiască și să moară ca un om, să sufere 
încercările și ispitele mele ca om, cu excepția împlinirii unor anumite cerințe legale. Dar toate D
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acestea nu au fost necesare pentru a asigura viața de care am eu nevoie, ci numai pentru a 
împlini obligații legale.

Ceea ce vreau să spun este că viața spiritului sfânt a existat dintotdeauna, mereu disponibilă. 
Aceeași viață dinainte de venirea lui Hristos a existat și după venirea Sa. Spiritul sfânt ca „a treia 
persoană” nu s-a schimbat pentru că nu a fost niciodată om. Așadar, viața pe care o oferă este 
aceeași pe care a avut-o dintotdeauna și atunci de ce a trebuit Isus să vină, să trăiască și să moară 
pentru a-mi oferi mie viața? Singurul motiv trebuie să fie cel legal, dar nu a fost practic necesar!
Perspectiva noastră
Spiritul sfânt al lui Dumnezeu nu este o a treia persoană, ci este literalmente ceea ce expresia 

spune că este: „spiritul lui Dumnezeu”, spiritul care aparține lui Dumnezeu Tatăl și care este un 
aspect al persoanei Sale. Dumnezeu este prezent în toate locurile și lucrează în toate locurile prin 
spiritul Său cel sfânt sau, în forma Sa spirituală.

Acest spirit al lui Dumnezeu a fost unit cu spiritul lui Isus de la învierea Sa și acest spirit, 
literalmente oferă viața lui Isus Hristos credincioșilor. Nu este viața unei a treia persoane, ci 
spiritul sfânt aduce chiar viața lui Hristos, inclusiv biruința Sa asupra păcatului, dedicația Lui 
completă pentru Dumnezeu, și ne oferă nouă acea viață, oferindu-ne astfel aceleași atribute în 
dar. Nu moartea lui Hristos mântuiește pe om, ci viața Sa. Chiar viața lui Hristos, nu viața unei a 
treia persoane numită „Dumnezeu spiritul”.

„Căci, dacă atunci când eram vrăjmași, am fost împăcați cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu 
mult mai mult acum, când suntem împăcați cu El, vom fi mântuiți prin viața Lui.” (Romani 5:10).

Așadar, această viață care ne mântuiește nu a fost disponibilă pentru rasa umană până după ce 
Isus a venit și a trăit ca Unul dintre noi (Efeseni 2:10). Numai atunci El a creat această viață 
mântuitoare în El Însuși, viață care ne este oferită când primim spiritul sfânt.

Cei doi Adami
Doctrina celor doi Adami ne învață că primul om care a trăit vreodată, Adam, a determinat ca 

întreaga omenire să cadă în păcat și condamnare și să fie despărțită de Dumnezeu. Isus Hristos, 
cel de-al doilea (ultimul) Adam, a făcut ca întreaga omenire să fie îndreptățită și împăcată cu 
Dumnezeu. Principala idee a acestei doctrine este faptul că condiția omenirii depinde de acești 
doi Adami.
Credința comună
Majoritatea vor fi de acord cu faptul că toți moștenim ceva negativ de la Adam și că același 

lucru dar pozitiv este valabil și din partea celui de-al doilea Adam. Dar ce am moștenit noi exact 
de la amândoi? Aici este punctul în care apar diferențele.

Majoritatea Creștinilor cred că ceea ce am moștenit de la Adam fost un statul legal (din nou 
cuvântul ăsta), că păcatul lui Adam l-a făcut vinovat înaintea lui Dumnezeu și că toți 
descendenții săi au devenit vinovați ca rezultat al păcatului său. De aceea Adam îi condamnă pe 
toți la moarte, pentru că el a făcut ca toată omenirea să fie vinovată. Ce am moștenit de la Adam 
este vina. În același fel, ei cred că Isus a murit pentru a înlătura această vină de la toți oamenii. 
Legea a cerut pedeapsa ca preț pentru păcatul lui Adam, plus ceea ce am adăugat noi prin 
propriile noastre păcate. Așadar, Isus a trebuit să moară pentru a plăti această pedeapsă și să 
înlăture vina și, prin aceasta, El a fost cel de-al doilea Adam pentru că a făcut reversul a ceea ce 
Adam a stricat.

Trebuie să observăm că în cadrul acestei maniere legaliste de înțelegere, adevărata problemă 
este statutul legal al omenirii. Problema nu este natura omului, nu este viața pe care o au 
oamenii, ci statutul lor legal înaintea lui Dumnezeu. Problema care trebuia rezolvată a fost 
problema vinei omului (statutul legal). Această problemă a fost rezolvată atunci când Isus a luat 
acea vină asupra Lui și a plătit prețul pentru aceasta din punct de vedere legal. Noi credem că 
aceasta este o înțelegere greșită a doctrinei celor doi Adami.

Mai există și conceptul   îmbrățișat de „adventiștii istorici” în care se acceptă faptul că nu 
putem fi vinovați de ceea ce a făcut Adam, dar ei continuă prin a nega faptul că noi moștenim 
viața sa coruptă, decăzută. Ei pretind că suntem născuți într-un soi de stare neutră, nici buni dar 
nici răi, și că devenim păcătoși numai atunci când copiem exemplul lui Adam și păcătuim în 
același fel în care a păcătuit el. Ei pretind că tot ceea ce am moștenit de la Adam a fost o natură D
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slabă, nu una coruptă. Ei gândesc că de vreme ce Isus a luat aceeași natură cu cea pe care o avem 
noi, este imposibil ca ceva păcătos să existe în natura noastră. Ei nu reușesc să înțeleagă faptul că 
Isus nu a venit în aceeași natură spirituală cu care noi suntem născuți. El a fost Fiul lui 
Dumnezeu iar spiritul din acel trup omenesc a fost un spirit divin. Dar noi suntem născuți cu 
spirite carnale, născuți despărțiți de viața lui Dumnezeu, păcătoși carnali prin natură.

Din perspectivă acestor „adventiști istorici”, ce înseamnă atunci că Isus este Cel de-al doilea 
Adam? Înseamnă în principal că El este un exemplu pentru noi. Adam este un exemplu de 
nesupunere față de Dumnezeu și asta este tot ceea ce înseamnă că el este părintele nostru. Isus 
este un exemplu de supunere față de Dumnezeu și asta este tot ceea ce înseamnă că El este cel 
de-al doilea Părinte al nostru. Noi alegem pe care dintre acești doi Adami să-l imităm și asta este 
ceea ce determină dacă suntem în primul sau în Cel de-al doilea Adam. Aceasta este 
„evanghelia” imitării. În mod clar, această perspectivă așează fundamentul pentru mântuirea 
prin fapte căci ne învață că mântuirea noastră depinde de imitarea lui Hristos prin a face 
lucrurile pe care El le-a făcut, prin copierea exemplului Său. El devine modelul nostru mai 
degrabă decât viața noastră!
Înțelegerea noastră
Primul Adam este părintele primei rase umane care a căzut în păcat. Atunci când Adam s-a 

despărțit de Dumnezeu, toți urmașii lui au suferit consecințele căderii sale. Indiferent ce a fost 
ceea ce el a introdus în viața omenească, s-a transmis asupra tuturor oamenilor. Acesta este cel 
mai important punct în modul în care înțelegem adevărul despre cei doi Adami. Omenirea 
căzută este ceea ce este datorită a ceea ce a MOȘTENIT de la Adam.

Principiul moștenirii stă la baza acestei doctrine. Nu moștenirea legală, nu o moștenire „pe 
hârtie” a vreunei vine legale, ci o moștenire a vieții. Noi am moștenit viața lui Adam cu toate 
slăbiciunile, căderile, inadvertențele și stricăciunile care sunt inerente acelei vieți. Cel mai 
important aspect este faptul că am moștenit legătura lui cu Dumnezeu, adică faptul că suntem 
născuți despărțiți de Dumnezeu.

În același fel, Isus, ca Cel de-al doilea Adam, a biruit cu desăvârșire păcatul și a reunit 
omenirea cu Dumnezeu, dar El a făcut asta în Sine Însuși, prin viața pe care a trăit-o și prin 
biruințele pe care le-a câștigat în timp ce a fost om. Atunci când a fost pe pământ, El a creat de 
fapt viața care mântuiește omenirea (Efeseni 2:10). Prin experiența propriei Sale vieți, El a 
inversat cu desăvârșire consecințele căderii lui Adam.

Dar la fel cum căderea lui Adam este moștenită de descendenții săi, tot la fel biruința lui Isus 
este moștenită de descendenții Lui spirituali, de cei care sunt născuți din nou în viața Sa prin 
spiritul sfânt. Din nou, este o chestiune de MOȘTENIRE. Viața primului Adam este transmisă 
prin reproducere sexuală, iar viața Celui de-al doilea Adam este transmisă prin nașterea din nou 
din spirit, ca răspuns la credința noastră.

Acest adevăr clarifică faptul că ceea ce Isus nu a experimentat, nu poate oferi (Evrei 2:18). 
Planul de mântuire urmează același curs ca și căderea omului: un om trăiește o viață 
neprihănită, crează o viață care conține toate elementele mântuirii, tot ceea ce oamenii vor avea 
nevoie pentru a fi restaurați într-o desăvârșită armonie cu Dumnezeu. Acum toți cei care-și 
doresc, moștenesc această viață!

Poate părea simplu și sunt mulți care insistă că și ei văd lucrurile la fel. Vă invit însă la o 
examinare mai atentă pentru a vedea ce înseamnă atunci când afirmăm că mântuirea constă în 
primirea vieții Celui de-al doilea Adam.

1. În primul rând, acest lucru înseamnă că mântuirea nu este în principal o chestiune legală, ci 
o experiență. S-ar putea să fim îndreptățiți la ea din punct de vedere legal, însă îndreptățirea 
legală nu ne mântuiește, ci numai obținerea acelei vieți. (Romani 5:10).

2. În al doilea rând, înseamnă că dacă o persoană nu are acea viață, atunci nu are mântuirea. (1 
Ioan 5:11, 12).

3. În al treilea rând, înseamnă că înainte de existența Celui de-al doilea Adam, nimeni nu a 
avut și nici nu putea avea mântuirea pentru că această viață a Celui de-al doilea Adam nu a 
existat până Isus nu a venit și nu a făurit-o. (1 Petru 1:9, 10; Ioan 10:10; Evrei 11:39, 40).
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4. În al patrulea rând, înseamnă că viața care ne mântuiește trebuie să fie literalmente viața lui 
Hristos Însuși. Nu viața lui Dumnezeu Tatăl, nu viața unei a treia ființe care este numită spiritul 
sfânt. Trebuie să fie chiar viața lui Hristos Însuși. (Efeseni 2:10; 4:10).

Prin intermediul doctrinei Dumnezeului trei-în-unu, doctrina celor doi Adami devine lipsită 
de sens. Isus, ca Cel de-al doilea Adam, nu este ca primul Adam. Primul Adam a fost la fel ca noi 
toți, cu excepția faptului că inițial a fost bun iar noi nu. Dar în cadrul Dumnezeului triunic, Cel 
de-al doilea Adam nu este ca noi, căci El nu a fost om, ci a fost Dumnezeu deghizat în om. El nu 
a putut cu adevărat să stea în locul meu și să treacă prin experiențele mele. Nu există nicio cale 
de a evita concluzia că viața și experiența Sa ca om nu au fost nimic altceva decât un act bine 
orchestrat, o imensă piesă de teatru care a avut toate scenele predeterminate.

Mai mult decât atât, în acest scenariu al Dumnezeului trei-în-unu, nu este viața lui Hristos cea 
care ne salvează (cu excepția sensului legal). Noi nu primim deloc acea viață; ceea ce primim 
este ajutorul celei de-a „treia persoane”, spiritul sfânt, care nu a fost niciodată unul dintre noi și 
nu a experimentat niciodată ispitele și încercările noastre. Nu avem de-a face cu mântuire prin 
primirea vieții, ci mântuire prin primirea unei pagini curate, o mântuire pe hârtie. Este o 
mântuire teoretică care ne lasă pe noi să ne obținem salvarea prin propriile noastre fapte.

Evanghelia Împărăției
Cea de-a treia doctrină importantă este Evanghelia Împărăției. Isus ne-a arătat că aceasta este 

cea mai importantă dintre toate învățăturile atunci când a spus că această solie va fi predicată 
întregii omeniri ca mărturie pentru toate popoarele (Matei 24:14). S-a făcut mult rău în 
Creștinism prin interpretarea greșită a aceea ce este cu adevărat Evanghelia. Cele mai mari 
obstacole în calea înțelegerii adevăratei evanghelii a împărăției este conceptul Dumnezeului trei-
în-unu (trinitatea sau Dumnezeul triunic) și consecința înțelegerii greșite a adevărului despre cei 
doi Adami.
Înțelegerea populară
Mulți Creștini (majoritatea) cred că împărăția lui Dumnezeu reprezintă o realitate viitoare. 

Pentru ei, predicarea împărăției este predicarea unui lucru care va veni în viitor. Are de-a face cu 
moștenirea unui loc fizic și a unei stări în care nu va mai exista nici conflict și nici durere. 
Accentul este pus pe mediul fizic și pe timpul viitor. Astfel, modul acesta de înțelegere nu le 
oferă Creștinilor de astăzi decât cu o speranță viitoare și cu datoria de a se chinui să ajungă în 
acea împărăție într-o zi.
Înțelegerea noastră
Împărăția lui Dumnezeu este locul în care Hristos personal domnește. Aceasta este o împărăție 

ca nicio alta care a existat până acum, nu este o împărăție guvernată de reguli și interdicții ca 
altele. Această împărăție este guvernată de principiul ciudat care afirmă că Împăratul Își 
guvernează supușii din LĂUNTRUL fiecărei persoane în parte. El produce neprihănirea și pacea 
în împărăția Sa prin oferirea propriei Sale vieți fiecăruia dintre supușii din această împărăție. 
Viața Împăratului constituie cheia către sfințenia și slava acestei împărății. Acesta este un 
principiu nou și revoluționar care nu a mai fost auzit niciodată pe această planetă.

Începând cu ziua cincizecimii, această împărăție a fost stabilită în inimile celor care-i sunt 
subiecți. Într-o zi foarte apropiată, această împărăție va fi așezată pe pământ și va distruge toate 
celelalte împărății pământești. Însă acea zi încă nu a sosit iar noi nu suntem încă în împărăția 
fizică. Dar împărăția se găsește deja în inimile noastre astăzi și oriunde am merge, noi purtăm 
împărăția cu noi. Această împărăție este manifestată în viețile sfinte ale urmașilor lui Hristos și 
prin darurile extraordinare ale spiritului care sunt manifestate prin biserică.

Aceasta este ideea principală a acestui plan uimitor de mântuire. Aceasta este evanghelia 
descrisă în mod minunat. Nu există nicio altă învățătură care să fie nici pe aproape atât de 
importantă.

Cel mai important adevăr din această doctrină este cel care afirmă că împărăția lui Dumnezeu 
constă din viața și puterea lui Hristos. Acesta este adevărul, punct! Împărăția este în primul rând 
și în principiu un loc și o condiție în care viața Împăratului este împărtășită membrilor 
împărăției. Așa cum am afirmat mai sus, aceasta nu este o împărăție bazată pe reguli exterioare 
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și pe manifeste politice. Ea este clădită pe un principiu simplu, uimitor: „Hristos în voi!” (Luca 
17:21; Coloseni 1:27). Este viața Împăratului împărtășită subiecților ceea ce constituie împărăția. 
Acesta este mijlocul prin care noi trăim astăzi în împărăție, chiar dacă nu o putem vedea așezată 
din punct de vedere fizic.

Din punct de vedere trinitarian, nu este Hristos în tine, ci cea de-a treia persoană în tine. De 
vreme ce această „a treia persoană” a fost întotdeauna aici iar viața sa a fost mereu disponibilă în 
toate veacurile, atunci nu poate fi adevărat faptul că împărăția lui Dumnezeu a venit când 
Hristos a fost glorificat în anul 31. Acea împărăție trebuie să fi fost aici dintotdeauna de vreme ce 
spiritul sfânt a fost aici dintotdeauna. Ori așa, ori împărăția trebuie să fi fost interpretată numai 
într-o manieră fizică, ceea ce înseamnă că nu a venit, ci este în viitor.

Dar când înțelegem că Isus a stabilit împărăția atunci când a fost aici, începem să descoperim 
adevărul. El a venit, a distrus puterea lui Satan, a biruit principiul păcatului și i-a zdrobit capul. 
El l-a „legat” pe cel puternic și i-a luat împărăția.

„Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: ,Acum   a venit mântuirea, puterea şi împărăţia 
Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Lui, pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte 
îi pâra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.’” (Apocalipsa 12:10).

Când a revenit în cer, Isus a fost proslăvit prin primirea spiritului lui Dumnezeu fără măsură, 
spiritul Său a fost unit cu spiritul lui Dumnezeu Tatăl și, prin intermediul acestui spirit, El Și-a 
revărsat viața și puterea peste poporul Său și astfel, împărăția lui Dumnezeu a venit pe pământ. 
Acum, în Hristos, copiii lui Dumnezeu constituie împărăția Sa pe pământ iar în această 
împărăție Satan a fost biruit. Ne-a fost oferită biruința și puterea peste toate lucrările 
dușmanului. Păcat, boală, demoni și chiar moarte, toate sunt supuse celor care sunt parte din 
această împărăție.

Aici este locul în care ajungem atunci când considerăm adevărul despre Dumnezeu și-l urmăm 
de-a lungul tuturor concluziilor sale logice. Așa cum a explicat cineva, adevărul despre 
Dumnezeu se întrupează și devine cea mai importantă învățătură din Creștinism. Devine clar 
motivul pentru care trinitatea sau Dumnezeul triunic alături de o înțelegere greșită a celor doi 
Adami constituie erezii atât de periculoase.

Din fericire și cea de-a doua ediție în limba română a cărții „Divina Vindecare” semnată de 
David Clayton a fost epuizată. De la data primei apariții și până acum, au intrat în posesia 
acestei cărți aproximativ 10.000 de persoane din toate mediile și de toate coloraturile religioase 
din țara noastră. Mulți intelectuali au afirmat: „În sfârșit o carte care face ca religia Creștină să 
aibă sens pentru mintea mea.”

În consecință, săptămânal primim apeluri telefonice de la persoane care intră în contact cu noi 
pentru prima dată fie pentru a ne adresa întrebări legate de Creștinism, fie pentru a ne cere mai 
multe materiale care să le detalieze Vestea cea Bună. Acesta este motivul pentru care am decis să 
retipărim această carte în ce-a de-a treia sa ediție. Sperăm ca lucrul acesta să fie posibil cât de 
curând, iar pentru aceasta vă solicităm și ajutorul dumneavoastră în rugăciune.

Vă mulțumim!
Prietenii de la Divina Vindecare

anunț
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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).

Iulie 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:
Luni, 3. SUA. Un raport emis de una dintre principalele organizații sociale conservative arată 

faptul că în ultimii trei ani cazurile de violare a libertății religioase au crescut cu 76%.
Joi, 13. Kenya. Organizația musulmană Al Shabaab a ucis 13 persoane, majoritatea Creștini.
Joi, 13. Pakistan. Un băiat de 16 ani a fost arestat sub acuzația de blasfemie pentru a i-a vorbit 

prietenului său despre Isus.
Vineri, 14. Eritreea. Pentru că mai mulți de 100 de Creștini au fost arestați în ultima lună, locurile 

în care se adună sunt casele particulare, cimitirele și containerele de transport.
Luni, 17. India. Un pastor a fost împușcat mortal în fața bisericii de către un grup de hinduși.
Sâmbătă, 22. Iran. Autoritățile au mărit numărul arestărilor și condamnărilor convertiților la 

Creștinism.
Luni, 24. India. Pentru că nu s-au închinat zeilor hinduși, șase Creștini au fost arestați de poliție.
Miercuri, 26. Suedia. Autoritățile au decis s-o deporteze pe actrița Creștină A. Strandsson înapoi în 

Iran, cu toate că acolo va fi arestată și probabil executată.
Vineri, 28. Australia. Un district școlar a luat decizia de a interzice orice activitate Creștină în 

Numele lui Isus pe teritoriul școlilor.
Sâmbătă, 30. Burma. 150 de budiști au atacat mai multe familii de convertiți la Creștinism, 

distrugându-le proprietățile și rănindu-i.

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:
Miercuri, 5. Vatican. Poliția a descoperit un cardinal de seamă drogat, angajat într-o orgie sexuală.
Vineri, 7. SUA. Cardinalul catolic din San Jose îi primește pe transsexuali să se împărtășească la 

Sfânta Cină.
Luni, 10. Anglia. Biserica Anglicană a votat pentru încurajarea transsexualilor. Unul dintre 

cardinalii de frunte a afirmat că homosexualitatea nu este păcat.
Joi, 13. SUA. Leaderul Comunității Bisericilor Metropolitane este o lesbiană care este căsătorită cu 

alte două lesbiene.
Joi, 13. Anglia. Un episcop al Biserii Anglicane a devenit patronul paradei homosexuale locale.
Miercuri, 19. Scoția. O catedrală  a anunțat că devine prima care oficiază căsătorii între persoanele 

de același sex.
Vineri, 21. Australia. Majoritatea Creștinilor susțin căsătoria persoanelor de același sex.
Luni, 24. Anglia. Secretarul Departamentului de Educație J. Greening a avertizat bisericile să țină 

pasul cu căsătoria persoanelor de același sex.

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:
Marți, 4. India. Un bărbat a câștigat în instanță dreptul de a-și schimba numele și genul în toate 

documentele școlare.
Miercuri, 5. Canada. Autoritățile au emis un card de sănătate care nu are sexul specificat pentru un 

bebeluș abia născut.
12
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Luni, 10. Anglia. Numărul copiilor duși la diferite clinici pentru a discuta chestiuni legate de 
identitatea sexuală, a crescut de patru ori în ultimii cinci ani.

Miercuri, 12. Malta a legalizat căsătoria persoanelor de același sex.
Joi, 13. Anglia. Curtea supremă a afirmat că  cuplurile formate din persoane de același sex trebuie 

să dețină aceleași drepturi la pensie ca și celelalte familii.
Joi, 13. Anglia. Compania de transport londoneză  schimbă apelativul de „Doamnelor şi domnilor” 

din anunţurile sale, ca să nu-i mai jignească pe cei care nu se identifică cu un gen clar.
Luni, 17. SUA. Publicația „Teen Vogue” a publicat un articol care le explică copiilor cum să practice 

sodomia.
Luni, 24. SUA. Guvernatorul statului New Jersey a semnat o lege care le permite elevilor să 

folosească toaleta potrivită genului ales, nu al celui biologic.

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 iulie 2017 au avut loc 30 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
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. Mexic. Un mare număr de pui de broaște țestoase au fost descoperite moarte în Cancun.
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.
Sâmbătă, 8. Pakistan. Zeci de vite au murit dintr-o cauză necunoscută în Kurram.
Duminică, 16. SUA. Sute de pescăruși morți au fost descoperiți de-a lungul unui drum din Detroit.
Luni, 24. SUA. Sute de nutrii au fost descoperite pe țărmul râului Mississippi.
Marți, 25. Rusia. Mai mulți delfini morți au fost descoperiți pe coasta din Anapa.
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.
Vineri, 28. Honduras. Mii de pești morți au fost descoperiți într-un râu din Copan.
Sâmbătă, 29. Rusia. 167 de delfini morți au fost descoperiți morți în Marea Neagră  în ultimele 4 

luni.

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.
Duminică, 4. Taiwanul a fost lovit de furtuni și inundații care au făcut victime.
Miercuri, 7. Serbia. Inundațiile din localitatea Vrsac au făcut victime.
Joi, 8. Africa de Sud. Cel puțin 9 persoane și-au pierdut viața în furtuna care a lovit Cape Town.
Luni, 11. Africa de Sud. Mii de persoane și-au părăsit casele pentru a fugi din calea incendiilor.
Joi, 14. Franța. O persoană a murit și 160 au fost evacuate în urma inundațiilor severe.
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.
Joi, 22. SUA. Oficialitățile declară starea de urgență datorită inundațiilor din sud.
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. SUA. Temperaturile de până la 42 grade C din sud amenință declanșarea incendiilor.
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.
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Heilung in Christus

14

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. 92 August 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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