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Parcursul dialogurilor omului cu Dumnezeu ne-a condus până acum prin începuturile istoriei
familiei omenești. Atât înainte cât și după căderea omului, ceea ce Dumnezeu i-a oferit nu s-a
schimbat: identitatea de fiu al Său. Dumnezeu nu se poate schimba motiv pentru care nimic din
ceea ce omul poate face, spune, gândi sau fi nu are puterea de a modifica sentimentele și
gândurile lui Dumnezeu față de el. Schimbările se petrec în noi pe măsură ce-L înțelegem pe
Dumnezeu din ce în ce mai bine. Pentru unii poate părea că Dumnezeu se schimbă de la o eră la
alta sau poate chiar de la o civilizație la alta, însă această impresie este infantilă, asemenea celei a
copilului care, uitându-se pe fereastra trenului, este entuziasmat de copacii care aleargă.
Una dintre consecințele imediate ale despărțirii omului de Dumnezeu a fost deformarea
realității și, în consecință, fuga de Dumnezeu. Unul dintre adevărurile fundamentale, dacă nu
cumva cel mai important adevăr, este acela că Dumnezeu este singura ființă bună. Domnul Isus
a spus că „Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.” (Luca 18:19), iar sfinții mântuiți
recunosc acest lucru afirmând „numai Tu eşti Sfânt” (Apocalipsa 15:4). Acesta este motivul pentru
care „despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” (Ioan 15:5). Traducerea literală a versiunii KJV
din limba engleză a acestui pasaj spune astfel: „căci fără Mine puteți face nimic.” Vă propun ca pe
parcursul acestui articol să explorăm împreună adâncimile nimicului care rezultă din despărțirea
de Dumnezeu. Asta nu pentru că am descoperi vreo virtute în abisurile sale, ci mai degrabă
pentru că ar putea acționa asemenea unei oglinzi, a unei busole către ținta oricărui Creștin.
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Iona
Iona este unul dintre cei doisprezece profeți mici ai Vechiului Testament, personaj care a
rămas proverbial pentru timpul pe care l-a petrecut într-un pește. La o citire atentă a istoriei sale
așa cum este redată în cele patru capitole ale cărții ce-i poartă numele, descoperim un personaj
bizar a cărui atitudine față de Dumnezeu ne ispitește să credem că este unul fictiv. Ceea ce ne
interesează însă în mod deosebit este dialogul acestuia cu Dumnezeu și rațiunea, sau mai
degrabă lipsa de rațiune din spatele atitudinii sale.
Potrivit tradiției ebraice, Iona, „fiul lui Amitai” sau „fiul adevărului”, a fost băiatul readus la
viață de profetul Ilie. El a locuit în Gat-Hefer (2 Regi 14:25) în timpul lui Ieroboam al doilea care
a domnit între 786 și 746 î.Hr. Întâmplarea descrisă în Vechiul Testament începe cu misiunea la
care Dumnezeu îl cheamă pe Iona, și anume aceea de
a avertiza cetatea Ninive de iminenta sa distrugere
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au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine şi, dacă nu va fi aşa, voi şti.” (Geneza 18:20, 21). Se
pare că Dumnezeul din Vechiul Testament a fost departe de modul în care L-a descris tradiția
ebraică, deloc exclusivist, ci mereu grijuliu față de toți oamenii, indiferent de naționalitatea lor.
Ninive, capitala Asiriei, era la o depărtare de aproximativ 800 de kilometrii de reședința lui
Iona. În mod surprinzător, imediat după ce i-a fost adresată trimiterea din partea lui Dumnezeu,
Iona a coborât la Iopa, o cetate de pe coastă, și s-a îmbarcat pe o corabie cu destinația Tars,
„departe de fața Domnului” (Iona 1:3). Tars era o cetate localizată în apropierea Gibraltarului, pe
coasta sudică a Spaniei de astăzi. Distanța dintre Gat-Hefer și Tars este de aproximativ 4.000 de
kilometrii, această destinație reprezentând cea mai îndepărtată locație disponibilă pentru Iona în
direcția opusă față de Ninive.
Încep necazurile
„Departe de fața Domnului” (Iona 1:3) înseamnă departe de tot ceea ce este bun și sfânt.
Neexistând însă o zonă neutră, „departe de fața Domnului” (Iona 1:3) înseamnă aproape de fața
întunericului și a absurdului, tărâmul fără de speranță. Așa cum orice părinte ar face pentru
copilul său, Dumnezeu nu-l părăsește pe Iona ci îl avertizează de consecințele teribile ale alegerii
sale, oferindu-i o infimă pregustare a acestora: o groaznică furtună pe mare.
Total depășiți de situație, marinarii încearcă să afle cauza spirituală a acestei situații disperate,
iar adevărul le este descoperit: Iona. Luat la întrebări, Iona ne surprinde prin nonșalanța cu care
le descrie cauza exactă a tuturor problemelor: fuga sa de Dumnezeu.
„Oamenii aceia au avut o mare teamă şi i-au zis: ,Pentru ce ai făcut lucrul acesta?’ Căci oamenii aceia
ştiau că fugea de Faţa Domnului, pentru că le spusese el.” (Iona 1:10).
Dezinvoltura cu care le oferă soluția sigură pentru a ieși din acea dificultate ne pune și mai
mult pe gânduri: „Luaţi-mă şi aruncaţi-mă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi! Căci ştiu că din
vina mea vine peste voi această mare furtună!” (Iona 1:12).
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Acesta este momentul în care trebuie să ne oprim pentru a constata absurdul rezultat din
despărțirea de Dumnezeu. Iată așadar un om căruia îi vorbește Dumnezeu, el fiind pe deplin
conștient de identitatea divină a mesajului primit. În consecință, nu numai că nu se bucură la
perspectiva de a umbla cu Dumnezeu fiind ales de Acesta, dar alege cu sânge rece să pună capăt
din fașă acestei perspective nu numai prin a nu face nimic în direcția chemării, ci, ostentativ, prin
a pleca cât mai departe de chemarea divină. Ce gândea Iona? Ce planifica să facă odată ajuns la
Tars? Răspunsul este „nimic”-ul spre care Domnul Isus indica în consecința despărțirii de El.
Mai târziu îl descoperim pe Iona total indiferent față de perspectiva morții sale și a tuturor
celor ce se găseau la bordul corăbiei pe care se îmbarcase: „Corăbierii s-au temut, au strigat fiecare
la dumnezeul lui şi au aruncat în mare uneltele din corabie, ca s-o facă mai uşoară. Iona s-a coborât în
fundul corabiei, s-a culcat şi a adormit dus.” (Iona 1:5). În timp ce toți marinarii s-au angajat într-o
cercetare de sine spirituală pe de o parte, și în eforturi susținute pentru a se salva pe de altă
parte, Iona, ca unul care cunoștea atât cauza cât și soluția de a ieși din acea situație, „a adormit
dus”.
Ce era în mintea lui Iona? Dar în inima lui? Nimic; același nimic. Orice inițiativă salvatoare,
orice mustrare de conștiință, orice impuls de a-i salva măcar pe ceilalți, orice frică de moarte,
orice rațiune și orice sentiment sănătos îl părăsiseră cu desăvârșire. Nici măcar marea turbată,
nici măcar eforturile disperate ale marinarilor nu l-au mai putut trezi pe Iona din noaptea minții
și a sufletului care se așternuseră peste el în această călătorie „departe de fața Domnului” (Iona 1:3)
În mod normal, orice om aflat în fața morții iminente intră într-o stare de alertă pe care cu greu
o poate atinge în alte condiții și asta datorită adrenalinei care-i inundă ființa. Iona însă „a adormit
dus”. Somnul morții care cuprinde sufletul ce se desparte de Dumnezeu reprezintă cauza
absurdului care se manifestă ulterior în deciziile și atitudinile sale. Iona a continuat să
experimenteze absurdul despărțirii de Dumnezeu și atunci când a fost confruntat cu realitatea
de persoane care, din perspectiva lui, erau spiritual net inferiori lui. Faptul că marinarii l-au

identificat în mod corect ca fiind cauza necazului care-i lovise nu l-a impresionat deloc pe Iona.
Mai mult decât atât, atunci când aceștia l-au întrebat despre soluția acestei situații, răspunsul lui
Iona parcă ne determină să spunem că acesta ajunsese culmea absurdului: „Luaţi-mă şi aruncaţimă în mare, şi marea se va linişti faţă de voi! Căci ştiu că din vina mea vine peste voi această mare
furtună!” (Iona 1:12).
Deseori, în liniștea singurătății propriilor gânduri, forțele întunericului sunt mai eficiente.
Atunci însă când începe să interacționeze cu alți oameni, de obicei omul se trezește la realitate
mânat cel puțin de bunul simț care-i spune că „dacă trei oameni îți spun că ești beat, te duci și te
culci.” Îl descoperim însă pe Iona atât de departe de realitate, încât reacțiile lui devin mai
degrabă robotice: „luați-mi viața și totul va fi în regulă.” Cum se face însă că Iona nu a spus:
„Oameni buni: eu evreul care ,mă tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a făcut marea şi
uscatul’ (Iona 1:9) m-am depărat de El, fug chiar acum ,departe de fața Domnului’ (Iona 1:3) și
acesta este motivul pentru care am intrat în acest necaz. Însă eu știu că El este ,un Dumnezeu
milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate’ (Iona 4:1) și veți vedea că de îndată
ce mă voi ruga Lui în pocăință, mă va ierta și ne va scoate din acest necaz.”? Desigur, Iona
deținea toată această informație, ulterior chiar el afirmând că tocmai conștientizarea caracterului
lui Dumnezeu l-a determinat să refuze misiunea care-i fusese încredințată. De ce nu s-a întors el
atunci înapoi la fața Domnului? Experiența descrisă ulterior în capitolul doi ne demonstrează că
Dumnezeu l-ar fi ajutat imediat. Cum se face că Iona a ales mai degrabă moartea decât viața?
Tocmai pentru că nu există răspunsuri logice la aceste întrebări, pentru că nu se pot oferi
răspunsuri în concordață cu legile naturii, afirmăm că păcatul în sine și toate consecințele
acestuia sunt absurde.
Dicționarul Explicativ al Limbii Române oferă următoarea definiție adjectivului „absurd”:
„Termen care desemnează ruptura totală dintre om și mediul său sociocultural, sentimentul
generat de trăirea acestei rupturi.” Absurdul indică așadar către despărțirea totală dintre om și
Realitate alături de consecințele acesteia pe care omul le gustă la nivelul gândurilor și
sentimentelor sale.

Divina Vindecare ! Nr. 93 Septembrie 2017

Dumnezeu nu se schimbă

3

Soarta lui Iona fusese pecetluită de propriile sale cuvinte: după ce și-au declarat nevinovăția
înaintea lui Dumnezeu, marinarii l-au lăsat pe Iona pradă mării învolburate. Ce a fost în inima
lui Iona când s-a văzut în fața realității ce nu mai putea fi schimbată, atunci când întunericul
valurilor l-au învăluit, nelăsând loc niciunei guri de aer: mulțumirea că chinul fugii de
Dumnezeu urma să se sfârșească mai repede decât ar fi crezut, sau regretul faptului că nu a ales
viața care-i fusese la îndemână tot timpul? Nu știm, însă ceea ce știm cu certitudine este faptul că
Dumnezeu nu se schimbă.
Probabil că numai cei ce au supraviețuit atacului unui rechin au gustat groaza pe care a trăit-o
Iona atunci când, din adâncul mării, a apărut o creatură atât de mare încât l-a înghițit fără să-l
mestece. În mod profetic, Iona a stat trei zile și trei nopți în adâncul mării într-un monstru marin,
având ca singură perspectivă moartea. Cine poate intui sentimentele și gândurile care l-au
încercat pe Iona în acele ore care se scurgeau mai încet decât ar fi dorit el? În acel mediu acid,
într-o beznă totală, înconjurat de sunete stranii și răsturnat în sus și-n jos, la dreapta și la stânga,
Iona a descoperit că moartea „departe de fața Domnului” (Iona 1:3) nu este nici măcar aproape de
liniștea pe care și-o imaginase.
Atunci, în cea mai disperată situație în care s-a găsit vreodată, în cea mai întunecată oră din
viața lui, Iona regăsește rațiunea regăsindu-L pe Dumnezeu. Fiind încă în pântecele monstrului,
Iona afirmă prin credință:
„M-am coborât până la temeliile munţilor, zăvoarele pământului mă încuiau pe vecie, dar Tu m-ai scos
viu din groapă, Doamne, Dumnezeul meu!” (Iona 2:6).
În consecință, „Domnul a vorbit peştelui, şi peştele a vărsat pe Iona pe pământ.” (Iona 2:10).
Dragostea lui Dumnezeu străpunsese întunericul absurdului din mintea lui Iona, iar acum se
bucura din nou de liniște. Iona era în siguranță din nou.

De la început
Primele două versete ale capitolului trei sunt aproape o copie fidelă a primelor două versete
ale capitolului unu:
„Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Iona astfel: ,Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare,
şi vesteşte acolo strigarea pe care ţi-o voi da!’” (Iona 3:1, 2).
Versetul trei al capitolului unu ne spune că „Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de Faţa
Domnului” ceea ce a determinat tot conținutul capitolelor unu și doi. Dacă Iona ar fi răspuns de
la bun început așa cum a făcut-o în capitolul trei („Iona s-a sculat şi s-a dus la Ninive, după
Cuvântul Domnului” Iona 3:3), toate necazurile precedente n-ar mai fi existat. Noi suntem cei care
scriem istoria.
Asemenea lui Iona, mulți oameni aleg fuga de Dumnezeu și, din păcate, o parte din ei sfârșesc
în valurile mării turbate. Cealaltă parte însă, după un ocol mai lung sau mai scurt, revin la
punctul inițial, purtând însă în suflete cicatricile gustării din absurdul despărțirii de Dumnezeu.
Oare câte dureri și tragedii din istoria fiecăruia dintre noi ar fi fost evitate dacă ne-am fi sculat
după Cuvântul Domnului în loc de a fugi departe de fața Sa? Probabil că numai eternitatea ni le
va descoperi pe toate. Însă proverbul spune: „Dacă mă prostești o dată, să-ți fie rușine ție. Dacă
mă prostești de două ori, să-mi fie rușine mie.”
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După ce Iona a parcurs numai o treime din cetatea Ninive cu solia de avertizare, locuitorii
dovedesc că au o idee destul de bună despre caracterul lui Dumnezeu și decid să renunțe la
calea „departe de fața Domnului”. Vestea ajunge până la urechea împăratului care, la rândul lui,
face aceeași alegere într-o manieră radicală:
„Oamenii şi vitele, boii şi oile să nu guste nimic, să nu pască şi nici să nu bea apă deloc! Ci oamenii şi
vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu şi să se întoarcă de la calea lor cea rea şi de
la faptele de asuprire de care le sunt pline mâinile! Cine ştie dacă nu Se va întoarce Dumnezeu şi Se va căi
şi dacă nu-Şi va opri mânia Lui aprinsă, ca să nu pierim!” (Iona 3:7-9).
Consecința este ușor de anticipat: intrând sub protecția lui Dumnezeu, necazul care-i amenința
este îndepărtat iar cetatea se bucură mai departe de liniște și pace. Acesta este însă momentul în
care tainele inimii lui Iona sunt descoperite:
„Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona şi s-a mâniat.” (Iona 4:1).
Iată așadar că salvarea a mai mult de 120.000 de suflete nu numai că nu-l lasă indiferent pe
Iona, dar chiar îl enervează cumplit. Tocmai când ne gândeam că lucrurile și-au intrat pe făgașul
lor normal, Iona fiind întors la Dumnezeu și văzând primele roade ale lucrării sale, descoperim
adâncimi nebănuite ale absurdului despărțirii de Dumnezeu. De unde supărarea lui Iona? Dacă
nu-i păsa câtuși de puțin de acele suflete, de ce nu a plecat pur și simplu acasă lăsând întreaga
poveste la stadiul acesta. Ce a determinat nemulțumirea sa profundă?
„Ah! Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în ţara mea? Tocmai lucrul acesta
voiam să-l înlătur fugind la Tars. Căci ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung
răbdător şi bogat în bunătate şi că Te căieşti de rău! Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să
mor decât să trăiesc!” (Iona 4:2, 3).
Iată așadar că centrul atenției sale era propria lui persoană. Cunoscând bine caracterul plin de
milă și compasiune al lui Dumnezeu și intuind astfel motivul pentru care dorea să-i avertizeze
pe niniveni, Iona a anticipat corect faptul că, dacă aceștia se vor pocăi, solia distrugerii vestită de
el nu avea să se împlinească. Pe Iona nu-l interesa planul lui Dumnezeu și dorința Acestuia de a
salva oamenii din mâna celui rău, nici destinul veșnic al unora care sunt descriși prin cuvintele
„nu ştiu să deosebească dreapta de stânga lor” (Iona 4:11), ci reputația lui, imaginea și statura
profetică pe care și-o conturase în ochii tuturor care auziseră de Iona din Gat-Hefer, fiul lui
Amitai. Dragostea de această imagine atinsese cote atât de înalte încât, în momentul în care a
intuit posibilitatea ca aceasta să fie destrămată, a ales fără ezitare suicidul.
Iar acum, când temerile sale s-au confirmat, absurdul l-a împins înapoi în locul din care tocmai
fusese salvat: „Acum, Doamne, ia-mi viaţa, căci vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” (Iona 4:3).
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Egoismul, dragostea de sine îl orbea din nou pe Iona care a decis iarăși calea „departe de fața
Domnului” (Ioan 1:3): „vreau mai bine să mor decât să trăiesc!” (Iona 4:3).
Niciodată nu ne putem baza pe experiența pozitivă de ieri și niciodată această experiență
pozitivă de ieri nu ne va putea garanta că nu mai există cotloane tainice în inimile noastre care
nu ne vor fi descoperite mâine. Fiecare dintre aceste revelații ale tainelor inimilor noastre nu
constituie semne ale înfrângerii, ci pietre kilometrice pe Calea Creștină. Scopul Creștinului nu
este atingerea unui nivel, ci continua înaintare și în sus. Oricât de înalt este nivelul pe care l-a
atins, dacă s-a oprit, Creștinul a murit. Oricât de puțini pași a făcut pe Calea Creștină, dacă nu sa oprit, Creștinul a biruit.
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Gingășia lui Dumnezeu
Finalul cărții lui Iona ne aduce dialogul care face subiectul articolului de față. Cu toate că acest
dialog este foarte scurt, intensitatea și profunzimea lui sunt nebănuite, însă acestea nu pot fi
cuprinse decât în contextul întregii întâmplări.
Gingășia răspunsului lui Dumnezeu oferit atitudinii absurde a lui Iona ar trebui să-i
dezarmeze pentru totdeauna pe toți cei care susțin că Dumnezeul Vechiului Testament este lipsit
de milă, de compasiune, de înțelegere și de iubire. După ce fugise de Dumnezeu datorită
perspectivei caracterului Său ce amenința propria sa imagine, Iona a fost salvat tocmai de Cel de
care dorea să scape. Acum se găsea față în față cu Această Persoană care i-a confirmat că este cu
adevărat „un Dumnezeu milos şi plin de îndurare, îndelung răbdător şi bogat în bunătate.” (Iona 4:2,
3). Departe de a fi copleșit de această revelație, egoismul lui Iona preia din nou controlul rațiunii
și sentimentelor sale, umplându-i mintea și inima cu gânduri și porniri lipsite de rațiune,
absurde. Iată-l așadar pe acest profet salvat de la moarte de Dumnezeu și care tocmai salvase de
la moarte un oraș întreg, stând în fața lui Dumnezeu și spunându-I: „Pentru că m-ai făcut de râs,
ia-mi viața: nu mai vreau să trăiesc în condițiile astea.”
Ce răspuns se potrivește acestei atitudini? Ei bine, un răspuns pe limba lui ar fi fost unul al
judecății, căci Iona era animat de același spirit care i-a determinat mai târziu pe cei doi ucenici să
întrebe: „Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut Ilie?” (Luca
9:54). Judecata, chiar și cea dreaptă, nu va reuși însă niciodată să schimbe un om. Poate în cel
mai fericit caz să-l convingă de propria-i vinovăție însă, de cele mai multe ori, răspunsul lăuntric
este cel al furiei și al răzbunării provenite din realitatea demascării. Cei mai mulți dintre aceia
care aleg să nu mai repete faptele care le-au atras condamnarea și timpul petrecut în
penitenciare, o fac de frica de a nu mai ajunge acolo, în niciun caz pentru că natura lor ar fi fost
schimbată.
În cazul lui Iona, Dumnezeu ne arată care este singura șansă pe care o are omul pentru a fi nu
numai convins de prăpastia către care-l conduce propria rațiune și impulsuri absurde, dar și
pentru a fi transformat pe deplin: dragostea. Problema este însă că nimeni nu poate garata faptul
că această singură șansă va funcționa în fiecare caz în parte și asta datorită faptului că dragostea,
datorită naturii ei, oferă obiectului său libertatea de a o respinge. Din această cauză, cu toate că
întreaga omenire a fost împăcată cu Dumnezeu care nu ține socoteală de niciun păcat al niciunui
om (2 Corinteni 5:19), nu toți oamenii se vor bucura de această „grațiere”. Iar cazul lui Iona
constituie un exemplu grăitor al acestui eșec.
Maniera în care Dumnezeu i-a răspuns lui Iona în acest moment foarte tensionat a fost
dragostea care invită la rațiune: „Bine faci tu de te mânii?” (Iona 4:4). Violența este calea de
scăpare a celui care nu mai are răspuns, care nu mai are rațiune. Dumnezeu însă îndeamnă la
revenirea la rațiune, la cântărirea faptelor într-o manieră realistă: „Veniţi totuşi să ne judecăm, zice
Domnul.” (Isaia 1:18). Atunci se consumă actul de liberă alegere a individului: alegere între sine
și imaginea personală în ciuda absurdului, și evidența realității pe care deseori o exprimăm prin
termenul „adevăr”.
Iona continuă dialogul, însă nu verbal. După ce părăsește cetatea, își găsește un loc confortabil
de unde putea avea o panoramă deplină, își încropește un acoperiș deasupra capului și așteaptă

„până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea.” (Iona 4:5). Parcă încă nevenindu-i să creadă că a
ieșit cu imaginea propriei persoane foarte deteriorată din toată această întâmplare, Iona decide
să-I mai acorde o șansă lui Dumnezeu: poate va înțelege cât de greu atârnă imaginea pe care o
are el, ca profet, în fața oamenilor, în comparație cu viețile acestor neînsemnați păgâni „care nu
ştiu să deosebească dreapta de stânga lor.” (Iona 4:11).
Dragostea divină trece cu vederea și această nouă ofensă și decide să meargă și cea de-a treia
milă. Așa cum urma să ne arate atunci când S-a întrupat, Fiul lui Dumnezeu a folosit mai mereu
pilde pentru a deschide ochii orbiți de absurditatea produsă de păcat. Folosindu-se de
conjunctura existentă, în cazul lui Iona Dumnezeu folosește o plantă care crește într-un timp
record la dimensiunea necesară „ca să facă umbră capului lui şi să-l facă să-i treacă mânia. Iona s-a
bucurat foarte mult...” (Iona 4:6). A doua zi însă, exact când Iona se pregătea să se bucure de
beneficiile acestei plante, un vierme îi pregătește sfârșitul pentru ca mai apoi să înceapă și un
vânt care a contribuit la insolația și leșinul lui Iona. Enervat la culme de acest șir de evenimente,
Iona izbucnește din nou: „Mai bine să mor decât să trăiesc!” (Iona 4:8).
Acesta este momentul de aur în care Dumnezeu îl abordează din nou, apelând iarăși la
rațiune: „Planta aceasta are o valoare atât de mare încât te-a mâhnit până la moarte, Iona?”, l-a întrebat
Dumnezeu. „Da, bine fac că mă mânii până la moarte!” (Iona 4:9), a întărit acesta. Finalul cărții este
abrupt, marcat de revelația inimii lui Dumnezeu: „Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive...?” (Iona
4:11). Cât de important este omul pentru Dumnezeu, chiar și cel care „care nu ştiu să deosebească
dreapta de stânga lor” (Iona 4:11)? Atât de important încât atunci când a fost rugat să sumarizeze
într-o singură poruncă esența credinței, Isus nu S-a oprit la importanța relației dintre om și
Dumnezeu, ci l-a ridicat pe om la același nivel cu Creatorul Său: „Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.’” (Matei 22:39).
În cazul lui Iona s-au confruntat din nou spiritul dominant al bisericii instituționalizate și
spiritul lui Dumnezeu, spiritul dreptății și cel al dragostei. Ca întotdeauna, în spiritul dreptății
„judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar”, dragostea fiind mai mare decât toate,
„mila biruieşte judecata.” (Iacov 2:13). În fața manifestării și rațiunii iubirii, absurdul produs de
fuga de Dumnezeu a trebuit să capituleze. Ultimul cuvânt l-a avut Dumnezeu, Iona
descoperindu-se în imposibilitatea de a replica. Ne-ar fi plăcut ca această carte să continue cu
capitolul cinci în care să-l fi descoperit pe Iona fermecat de caracterul inegalabil al lui Dumnezeu
și vindecat de revelația acestuia. Poate că așa s-a și întâmplat. Vom afla cu siguranță!
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Lipsa rațiunii și a sentimentelor naturale s-a manifestat întotdeauna în cazurile despărțirii de
Dumnezeu: de la Adam la Iuda și de la Faraonul Tutmose II la Nebucadnețar, toți cei care au ales
să se despartă de Dumnezeu și să ignore avertismentele Sale, demonstrând absurdul inevitabil
acestei alegeri. Niciun grup de oameni nu va experimenta însă acest absurd la cotele sale depline
ca aceia care vor ignora avertismentul final: „Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte
semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat
în paharul mâniei Lui ...” (Apocalipsa 14:9, 10). Absurdul ca produs al păcatului pe care l-am
văzut manifestându-se în diverse chipuri de-a lungul mileniilor a fost însă amestecat cu
eforturile dragostei lui Dumnezeu de a-i recupra pe cei rătăciți pe cărările sale: uneori prin
furtuni pe mare, alteori prin plante crescute peste noapte. Aproape de sfârșitul timpului însă,
omenirea va fi martora manifestării deplină fără precedent a absurdului, căci atunci Dumnezeu
nu va mai interveni pentru recuperarea nimănui. Atunci alegerile finale vor fi făcute iar
consecințele păcatului se vor manifesta pe deplin. Atunci oricine va mai ezita în convingerile
sale, va urma să vadă că fuga de Dumnezeu, drumul „departe de fața Domnului” (Iona 1:3)
conduce la definitiva uciderea a rațiunii și a sentimentelor naturale.
Până atunci însă, înțelepți sunt cei care învață din furtunile prin care trec, și mai înțelepți sunt
cei care învață din furtunile altora.

Natura Dumnezeirii
David Clayton, iulie 2017

Numai Un Singur Dumnezeu
Una dintre învățăturile fundamentale ale Creștinismului este aceea care afirmă că există un
singur Dumnezeu. Nu este posibil să eviți acest adevăr pentru că Biblia îl afirmă în mod foarte
clar în mai multe pasaje.
Sunt multe pasaje în Biblie care afirmă adevărul că nu există decât un singur Dumnezeu, dar
sunt numai șapte care folosesc expresia „un Dumnezeu”. Nici măcar unul dintre aceste versete nu
se referă la mai mult de o singură ființă, un individ, o persoană. Câteva dintre ele afirmă că
Acest un singur Dumnezeu este exclusiv Dumnezeu Tatăl.
Iată o listă cu cele șapte pasaje în care este folosită această expresie: Maleahi 2:10; Romani 3:30;
Iacov 2:19; Deuteronomul 6:4, 5; Marcu 12:29-32; 1 Timotei 2:5; 1 Corinteni 8:6; Efeseni 4:6.
Celelalte două pasaje la care am făcut referire (1 Corinteni 8:6; Efeseni 4:6) afirmă în mod
specific că Acest un Dumnezeu este Dumnezeu Tatăl.
Acesta este Acel un singur Dumnezeu al Bibliei, Ființa supremă din univers, sursa ultimă a
tuturor lucrurilor ( 1 Corinteni 8:6). De aceea, indiferent cine sunt Isus și spiritul sfânt,
identitatea lor trebuie să se încadreze în această descoperire.
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Isus este numit FIUL lui Dumnezeu de mai multe zeci de ori în Noul Testament (exemplu:
Ioan 3:16; 10:36) și, cel puțin o dată în Vechiul Testament. Biblia arată în mod clar faptul că
Dumnezeu a avut un Fiu înainte ca Isus să se fi născut în Betleem (Proverbe 30:4). Evident, Biblia
exprimă relația dintre două persoane. Una dintre ele este Dumnezeu și Cealaltă este FIUL lui
Dumnezeu. De aceea, dacă spunem că Fiul este Dumnezeu în același sens în care Tatăl este
Dumnezeu, atunci anulăm relația dintre ei și revelația biblică de asemenea.
Biblia declară să Isus este SINGURUL Fiu NĂSCUT al Acestui un Dumnezeu ( Ioan 3:16; 4:9).
Ca Fiu al lui Dumnezeu, El este o Ființă divină, Dumnezeu prin NATURĂ. Divinitatea Sa este
bazată pe faptul că a fost născut din Dumnezeu motiv pentru care a moștenit natura divinității.
Dar ca Fiu al lui Dumnezeu, evident, El nu este Dumnezeu Însuși. Este de asemenea evident
faptul că Isus nu este Ființa supremă din univers (Ioan 14:28; 1 Corinteni 15:28).
El este mijlocul prin care Dumnezeu a creat toate lucrurile, dar El nu este SURSA tuturor
lucrurilor. Atunci când citim Ioan 1:1 în limba greacă, deosebirea este clară. În versiunea în limba
engleză KJV, versetul este redat astfel:
„La început a fost Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” (Ioan 1:1)
Însă există un cuvânt important care lipsește și pe care îl descoperim în limba greacă. Este
vorba despre un articol:
„La început a fost Cuvântul, și Cuvântul a fost cu DumnezeUL (Ființa supremă) și Cuvântul
era Dumnezeu (Dumnezeu prin natură).
Observați că locul în care versetul se referă la Dumnezeu Tatăl, spune „DumnezeUL”. Însă,
atunci când se referă la Isus, articolul lipsește. Isus este Dumnezeu, însă Tatăl este
„DumnezeUL”. În ceea ce privește acest verset, Enciclopedia Wikipedia afirmă:
„Traducerile făcute de James Moffat, Hugh J. Schonfield și Edgar Goodspeed transcriu astfel
versetul: ,... și Cuvântul era divin.’
Harris scrie: ,Este clar faptul că în traducerea ,și Cuvântul era Dumnezeu’, termenul
Dumnezeu este folosit pentru a indica spre natura sau esența Sa, nu către persoana Sa. Dar în
limba engleză, cuvântul Dumnezeu este substantiv propriu, referindu-se la Persoana Tatălui ...
Dar Cuvântul nu este nici Tatăl și nici trinitatea ... Traducerea nu poate fi oferită fără o notă
explicativă.
Un Comentariu Biblic Greco-Ortodox Răsăritean notează:

Acest al doilea theos ar putea de asemenea fi tradus și ca divin, căci construcția indică un sens
calitativ pentru theos. Cuvântul nu este Dumnezeu în sensul că este aceeași persoană ca theos
menționat în 1:1a; El nu este Dumnezeu Tatăl (Dumnezeu absolut așa cum este folosit în Noul
Testament) sau Trinitatea. Ceea ce vrea textul să spună este că Logosul este părtaș de aceeași
natură necreată sau de aceeași esență ca și Dumnezeu Tatăl împreună cu care există din veșnicie.
Acest verset și-a găsit ecoul în Crezul de la Niceea: ,Dumnezeu (calitativ sau derivativ) din
Dumnezeu (personal, Tatăl), Lumină din Lumină, Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu
Adevărat ... homoousion cu Tatăl.”
Hristos a fost născut din Dumnezeu. Asta înseamnă că Hristos a fost născut din Dumnezeu
Însuși, că viața Sa este o extensie a propriei vieți a lui Dumnezeu. Într-un sens, El a existat în
Dumnezeu înainte de a fi născut, dar El nu a existat ca o persoană separată înainte de a fi născut.
Aceasta este ideea biblică care este exprimată și în relația dintre Levi și Avraam. Apostolul Pavel
ne spune că Levi a plătit zecime atunci când Avraam a plătit zecime (Evrei 7:9, 10). Levi nu exista
atunci; el a fost strănepotul lui Avraam iar acest lucru a avut loc cu mulți ani înainte de nașterea
lui. Dar Pavel afirmă că el a plătit zecime atunci când străbunicul lui a plătit zecime pentru că el
exista deja în tatăl său!
Spiritul sfânt
Omul a fost făcut după chipul lui Dumnezeu. Omul are un spirit, Dumnezeu are un spirit (1
Corinteni 2:11). Acest spirit al lui Dumnezeu este echivalentul spiritului omului (echivalent, nu
egal).
Cuvântul „spirit” este folosit deseori cu referire la un anumit soi de ființe cum ar fi Dumnezeu
sau îngerii (Evrei 1:7; Ioan 4:24), ființe care nu sunt limitate de trup. Însă, mai există și un alt
înțeles al cuvântului „spirit” în Biblie, și anume acela care indică spre un anumit aspect al unei
persoane ( 1 Corinteni 5:3; Daniel 2:1). Spiritul meu este o parte din mine și într-un sens sunt
chiar eu însumi. Aceasta este exact perspectiva biblică a spiritului lui Dumnezeu. Spiritul sfânt
este proprietatea Cuiva, proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu este un spirit (o Ființă
spirituală), dar Dumnezeu ARE de asemenea un spirit. Dumnezeu oferă spiritul, Dumnezeu ia
spiritul. Dumnezeu varsă spiritul, El suflă spiritul. Dumnezeu este prezent prin spiritul Său. Noi
întristăm spiritul lui Dumnezeu tot așa cum o persoană poate să-mi întristeze mie spiritul etc,
etc.
De vreme ce Dumnezeu operează în univers prin intermediul spiritului Său (nu în forma Sa
trupească), atunci spiritul sfânt este într-adevăr prezența lui Dumnezeu Însuși (Psalmul 139:7).
Singura manieră prin care Dumnezeu ar putea fi prezent mai pe deplin, este dacă ar apărea în
forma Sa trupească, caz în care ar fi limitat într-un singur loc la fiecare moment dat. În spiritul
Său, El este omniprezent, nelimitat la un trup care stă pe un tron (1 Regi 8:27; Ieremia 23:24).
Așadar, spiritul sfânt este cu adevărat și pe deplin Dumnezeu, dar este Dumnezeu Tatăl, nu o a
treia persoană divină.
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Fiecare persoană are un trup și un spirit (Iacov 2:26; Eclesiastul 12:7; Iov 32:8). Aceasta este
natura fundamentală a ființelor inteligente. Isus, de aceea, a avut spiritul Său personal (Luca
32:46). Însă, spiritul sfânt este spiritul lui Dumnezeu Tatăl (Matei 10:30). Acest lucru este
adevărat atât în Vechiul cât și în Noul Testament. În ambele Testamente Îl descoperim pe
Dumnezeu lucrând în oameni, oferindu-le putere și făcând lucrări minunate prin spiritul Său.
Însă ceva s-a întâmplat de la moartea și învierea lui Isus, ceva ce face ca, în mod legitim, spiritul
sfânt să fie de asemenea și spiritul lui Hristos.
Isus este Părintele noii rase umane, a noii creații. În experiența Lui pe pământ ca om, El a creat
o viață în El Însuși care a biruit păcatul, toate ispitele, încercările, dificultățile. Acum, în postura
de Părinte veșnic al acestei noi creații, El trebuie să ne poată oferi această viață nouă, astfel încât
să putem fi născuți din nou. A fi născut din nou înseamnă a primi viața lui Hristos astfel încât în
El, noi putem deveni noi ființe, parte din El, parte din trupul Lui primind viața Lui. Cum putem

face asta dacă El nu este capabil decât să fie într-un singur loc la fiecare moment dat? Să
observăm faptul că ceea ce avem nevoie nu este o viață asemenea celei a lui Hristos, nu abilitatea
de a-L imita pe Hristos. Biblia este foarte clară: ceea ce avem nevoie este chiar viața lui Hristos.
Mulți nu înțeleg că aceasta este natura mântuirii. Nu este vorba despre faptul că Hristos ne oferă
un nume bun, un status perfect, ci despre faptul că ne oferă viață, chiar viața Lui! Mântuirea
constă în posedarea acelei vieți (1 Ioan 5:11, 12).
Viața lui Isus este arca lui Dumnezeu, comoara lui Dumnezeu. Este cheia Lui pentru
mântuirea rasei umane - nu există mântuirea nicăieri și în nimic altceva. Să reținem bine acest
lucru. Viața lui Isus este comoara de care depinde totul. Această viață conține experiențele pe
care Isus le-a făurit atunci când a fost aici, conține biruințele Lui asupra păcatului, puterea Sa
asupra demonilor, ca Unul care a intrat pe domeniul dușmanului și l-a biruit. Dacă avem viața
Lui, avem totul, iar fără ea, nu avem nimic.
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Întrebarea este cum ne dă Isus viața aceasta. Citiți cu atenție următorul pasaj:
„Cel ce S-a coborât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate
lucrurile.” (Efeseni 4:10).
Iată cum este redat acest verset într-o altă traducere:
„Cel care S-a coborât este chiar Cel care S-a urcat mai sus de toate cerurile pentru a umple tot
universul.” (Efeseni 4:10 - NIV).
Această traducere clarifică pe deplin pasajul. Traducerea KJV afirmă același lucru, dar am
auzit pe unii afirmând că Hristos S-a urcat în cer pentru a împlini toate lucrurile. Versetul spune
„pentru a umple toate lucrurile”, dar uneori oamenii reușesc să întoarcă cele mai clare afirmații ale
Scripturii pentru a se potrivi ideilor lor.
Traducerea NIV nu poate fi manipulată în felul acesta. Așadar, afirmația este foarte clară.
Atunci când S-a ridicat la cer, Isus a obținut capacitatea de a „umple întregul univers” sau, cu alte
cuvinte, de a fi omniprezent. Cum a obținut El capacitatea asta? Prin proslăvire. Asta este ceea ce
afirmă Scriptura foarte clar: „Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei
ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.” (Ioan
7:39).
Este foarte clar faptul că spiritul sfânt care a fost oferit după ce Isus a fost proslăvit, a fost întrun anumit sens, diferit de spiritul sfânt care fusese întotdeauna prezent pe pământ, lucrând
printre oameni de la începutul timpului. Într-un anume fel, acest spirit sfânt a fost ceva cu totul
nou care nu a mai fost prezent pe pământ înainte.
Descoperim mai multe indicii despre acest lucru atunci când Isus a vorbit despre venirea
spiritului sfânt și S-a referit la Sine ca la „un alt mângâietor”. El a clarificat faptul că acest
mângâietor nu fusese prezent înainte și, de fapt, El Însuși și mângâietorul nu puteau fi în același
loc în același timp. Înainte de venirea mângâietorului, El trebuia să plece pentru a-l trimite.
Așadar, în mod clar, mângâietorul care trebuia să fie trimis, nu era încă prezent în timp ce Isus
era încă pe pământ. Dar era clar faptul că spiritul lui Dumnezeu fusese mereu prezent și lucrase
mereu printre oameni, chiar și atunci când Isus nu era aici pe pământ. Așadar, este clar faptul că
acest mângâietor nu este pur și simplu spiritul lui Dumnezeu. Este mai mult decât atât.
Isus proslăvit
Cheia pentru venirea acestui nou spirit, acestui mângâietor, a fost proslăvirea lui Isus. Dar ce a
fost această „proslăvire” a lui Isus? Isus Însuși a explicat:
„Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine Însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi
lumea.” (Ioan 17:5).
Spiritul a fost revărsat la Cincizecime, atunci venind făgăduința mângâietorului. Petru a
explicat că motivul a fost faptul că Dumnezeu L-a proslăvit pe Fiul Său:
„Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul şi a zis norodului: „Bărbaţi israeliţi, pentru ce vă
miraţi de lucrul acesta? De ce vă uitaţi cu ochii ţintă la noi, ca şi cum prin puterea noastră sau prin

cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Iacov,
Dumnezeul părinţilor noştri, a proslăvit pe Robul Său Isus, pe care voi L-aţi dat în mâna lui Pilat şi v-aţi
lepădat de El înaintea lui, măcar că el era de părere să-I dea drumul.” (Fapte 2:12, 13).
Dumnezeu L-a proslăvit pe Fiul Său umplându-L cu spiritul sfânt fără limită. Isus este
proslăvit în faptul că spiritul Său a fost unit cu spiritul lui Dumnezeu astfel încât acum spiritul
sfânt este literlamente atât spiritul lui Dumnezeu cât și spiritul lui Hristos (Romani 8:9). Ambele
spirite au devenit un singur spirit. Cu alte cuvinte, spiritul lui Dumnezeu este purtătorul sau
mijlocul prin care spiritul sau viața lui Hristos vine la noi (Efeseni 2:18).
Spiritul lui Dumnezeu este viața și puterea lui Dumnezeu. Acest lucru a fost adevărat în toate
veacurile. Dar această viață și putere a lui Dumnezeu nu ne poate mântui, cu toate că ne poate
oferi abilități supranaturale așa cum a făcut-o în multe cazuri atât în Vechiul cât și în Noul
Testament. Dar este nevoie de viața proslăvită a lui Hristos pentru a restaura omenirea prin
faptul că ne oferă nașterea din nou. Asta este ceea ce ne mântuiește, viața lui Hristos și numai
viața lui Hristos. În viața lui Hristos descoperim biruința asupra păcatului, moartea față de sine,
împăcarea cu Dumnezeu și toate celelalte elemente ale mântuirii. Însă, este necesară puterea lui
Dumnezeu, spiritul lui Dumnezeu să determine ca acea viață să vină la noi. Așadar, avem nevoie
atât de spiritul lui Dumnezeu cât și de spiritul lui Hristos pe care le primim ca un singur spirit
care conține atât prezența Tatălui cât și pe cea a Fiului.
Aceasta este în esențe revelația biblică a lui Dumnezeu, a Fiului Său și a spiritului sfânt. Un
singur Dumnezeu, doua ființe divine, trei mijloace la lucru pentru mântuirea omului. Veți
descoperi fiecare pasaj al Scripturii în armonie cu această înțelegere a lui Dumnezeu. Perspectiva
populară trinitariană nu poate să fie armonizată.

Gânduri despre fiară
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1. O fiară sălbatică în profeție este ÎNTOTDEAUNA o împărăție politică.
2. Prima fiară din Apocalipsa 13 este un compozit, incluzând cele patru fiare din cartea lui
Daniel.
3. În cartea Apocalipsei apar numai DOUĂ fiare.
4. Una din fiare seamănă cu un miel și mai este numită „profetul cel fals” (Apocalipsa 13:11).
Cealaltă fiară seamănă cu un leopard având șapte capete și zece coarne. Nu există alte fiare.
5. Balaurul este Satan și nu o putere politică (Apocalipsa 12:9), motiv pentru care el nu este
inclus în numărul fiarelor. De asemenea, Mielul este Hristos care nu este inclus printre fiare.
6. Fiara cu 7 capete din Apocalipsa 13 este aceeași fiară cu 7 capete din Apocalipsa 17.
Ambele există la timpul sfârșitului, ambele persecută poporul lui Dumnezeu și ambele au 10
coarne. Nu există două asemenea puteri pe pământ în același timp.
7. Fiara din Apocalipsa 17 NU este Satan. Această fiară lucrează împreună cu Satan, dar este
complet diferită de acesta care este în realitate balaurul (Apocalipsa 16:13).
8. Fiara NU este o biserică. O biserică nu este reprezentată niciodată printr-o fiară, ci de cele
mai multe ori printr-o femeie.
9. Fiara din Apocalipsa 17 este călărită de o femeie prostituată care este în general
recunoscută a fi Biserica Catolică, motiv pentru care fiara pe care o călărește NU POATE FI
aceeași Biserică Catolică.
10. Fiara nu poate fi o parte din sistemul Romano-Catolic pentru că, la sfârșit, fiara este
dușmanul Bisericii Catolice. Coarnele ei atacă femeia, îi mănâncă trupul, o dezbracă și o ard în
foc.
11. Fiara este o putere politică care în final urăște Creștinismul, atât pe cel veritabil cât și pe
cel apostaziat pentru că persecută poporul lui Dumnezeu și, de asemenea, prin cele zece coarne,
persecută și Creștinismul fals.

anunț
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
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Sfârșitul este aproape
ȘI!
U
A
L
Ardeiaș Vlad, septembrie 2017
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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).
August 2017: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele
Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de milioane de
Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un Creștin este omorât
pentru credința lui în Isus.
Împlinire:
Marți, 5. Nigeria. Un preot catolic a fost răpit și ucis.
Marți, 5. Turcia. O asociație americană avertizează despre persecuția în masă a Creștinilor în Turcia.
Miercuri, 6. Kenia. Un grup de militanți islamici au ucis patru Creștini.
Vineri, 8. Pakistan. Un Creștin de 17 ani a fost ucis de un coleg de școală musulman.
Sâmbătă, 9. China. După ce un grup de musulmani au ucis doi misionari Creștini, autoritățile au
intensificat persecuția asupra Creștinilor.
Luni, 11. Nigeria. Un grup de musulmani au ucis 20 de Creștini, parte din ei copii.
Vineri, 15. SUA. O profesoară a arătat elevilor de la liceu un videoclip care încurajează
homosexualitatea.
Luni, 18. Pakistan. Un Creștin de 27 de ani a fost condamnat la moarte fiind acuzat că a adus
blasfemie împotriva profetului musulman printr-un text pe telefon.
Sâmbătă, 21. SUA. O agenție guvernamentală a pus pe lista neagră un cuplu pentru că au refuzat
să poarte însemnele mișcării gay.

Vineri, 22. SUA. O curte de justiție a pronunțat că un cuplu Creștin care lucrează în industria
cinematografiei trebuie să filmeze o nuntă homosexuală, în ciuda convingerilor lor religioase.
Duminică, 24. SUA. Un individ înarmat a intrat într-o biserică Creștină și a împușcat 7 persoane,
dintre care una a decedat.
Marți, 26. Egipt. Un grup de musulmani, înfuriați de un apel de pe Facebook ca Isus să atingă
inimile teroriștilor, au rănit patru Creștini și au distrus mai multe case și mașini ale acestora.
Vineri, 29. SUA. Templul satanic îi îndeamnă pe închinători să-i caute pe Creștinii care refuză să
pregătească tortul de nuntă pentru homosexuali pentru a le comanda prăjituri pentru satan.
Profeție: răspândirea ateismului și decădere morală.
„Înainte de toate, să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trăi după
poftele lor şi vor zice: ,Unde este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate rămân
aşa cum erau de la începutul zidirii!’” (2 Petru 3:3, 4).
„Dar voi, preaiubiţilor, aduceţi-vă aminte de vorbele vestite mai dinainte de apostolii Domnului nostru Isus
Hristos: cum vă spuneau că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori, care vor trăi după poftele lor
nelegiuite.” (Iuda 17, 18).
Împlinire:
Vineri, 4. SUA. O femeie a făcut apel în care a reclamat școala că i-a dat băiatului ei tratament
hormonal feminin fără acordul acesteia.
Luni, 14. SUA. Google l-a concediat pe unul dintre inginerii săi pentru că a publicat un document
împotriva politicii pro LGBT al Google.
Miercuri, 16. Islanda și Danemarca au reușit să convingă aproape toate femeile însărcinate cu copii
ce sufereau de sindromul Down, să avorteze.
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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, 16. Brazilia. Vaticanul a trimis o scrisoare de felicitare unui cuplu de homosexuali pentru
că și-au botezat copilul.
Miercuri, 16. SUA. Biserica Mormonă a publicat un anunț de susținere a unui festival de muzică
care celebrează homosexualitatea.
Vineri, 25. SUA. Un preot a publicat o carte despre modalitățile prin care Biserica Catolică poate
accepta homosexualii.
Joi, 31. SUA. După ce un grup de 150 de lideri evanghelici Creștini au semnat o petiție denunțând
homosexualitatea ca păcat, 1000 de alți lideri au semnat un document în sprijinul includerii
homosexualilor în biserică.
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Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma ... Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul
omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Marți, 1. Australia recunoaște căsătoriile dintre persoanele de același sex care au fost încheiate în
străinătate.
Luni, 7. SUA. Tabăra de vară „California's Rainbow Day Camp” primește copii transsexuali în
vârstă de 4 ani.
Marți, 8. SUA. Disney a scos pe piață un film de desene animate care înfățișează un cuplu de
lesbiene.
Marți, 8. Nepal. O persoană care susține că este de un alt treilea gen, a reușit să-și înregistreze
căsătorie în mod public.
Marți, 8. SUA. A fost publicată cartea pentru copii „Țara promisă” care are ca personaje principale
un cuplu de homosexuali.
Joi, 17. Anglia. Un documentar semnat BBC testează o clasă de copii în care toți sunt împinși să
recunoască nicio diferență între băieți și fete.
Marți 22. Chile. Președintele a anunțat o lege care va intra în efect pe data de 28 August și care va
permite persoanelor de același sex să se căsătorească.
Miercuri, 23. SUA. Un nou studiu făcut de cercetători de la Universitatea Tel Aviv afirmă că toți
copiii ar trebui să fie educați neutri din punct de vedere al genului.

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 august 2017 au avut loc 29 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
Marți, 1. Mongolia. 66.000 de găini au murit datorită gripei aviare.
Duminică, 6. România. 140 delfini au murit în această vară.
Marți, 8. Brazilia. 1100 de vaci au fost descoperite moarte într-o fermă din Mato Grosso do Sul.
Marți, 8. Zimbabwe și Africa de Sud. 1 milion de găini au murit datorită gripei aviare.
Miercuri, 9. SUA. Zeci de lei de mare au murit din Iunie în California.
Miercuri, 9. SUA. 12 balene au fost descoperite moarte în Massachusetts.
Joi, 10. Vietnam. 90 de tone de pește au fost descoperiți morți într-o fermă din Vung Tau.
Sâmbătă, 13. Etiopia. 2 milioane de vite au murit datorită secetei.
Luni, 15. Indonezia. Zeci de tone de pește mort a fost descoperit într-o fermă din Cianjur.

Miercuri, 17. SUA. Mii de pești morți au fost descoperiți pe coasta Tampa Bay.

Joi, 18. SUA. Zeci de delfini și broaște țestoase au fost descoperiți morți în Gulf Coast.
Sâmbătă, 20. Bolivia. 2474 de vite au murit din motive necunoscute în Chuquisaa.
Duminică, 21. Suedia. 4000 de păsări au murit datorită unei boli în Kalmar.
Luni, 22. Filipine. 200.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Pampanga.

Marți, 23. India. Peste 300 de animale au murit datorită inundațiilor în parcul din Assam.
Marți, 23. Canada. Sute, poate mii de gâște moarte au fost descoperite în Cambridge Bay.
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Joi, 25. Indonezia. Mii de pești morți au fost descoperiți într-un râu din Batang.
Marți, 29. Anglia. Sute de mii de pești morți au fost descoperiți pe o plajă din Cornwall.
Miercuri, 30. Germania. Mii de pești morți au fost descoperiți într-o rezervație naturală din
Lampertheim.
Miercuri, 30. Taiwan. Cantități enorme de pește mort au fost descoperiți în râul Keelung.
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Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene
stranii..
„a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„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:
Miercuri, 2. India. 33 de oameni au fost omorâți din cauza furtunilor care au lovit estul țării.
Sâmbătă, 5. Italia declară starea de urgență datorită secetei.
Luni, 6. Japonia. 2 persoane au murit datorită furtunilor care au făcut importante pagube
materiale.
Luni, 6. Italia. Inundațiile din regiunea Veneto au făcut o victimă.
Marți, 7. SUA. 3 tornade au rănit zeci de persoane în Oklahoma.
Joi, 10. China. 20 de persoane au murit și peste 400 au fost rănite în timpul unui cutremurul de 6.5
grade.
Joi, 17. India, Nepal și Bangladesh suferă inundații severe datorită ploilor torențiale care au făcut
peste 300 de victime.
Vineri, 18. Sierra Leone. Peste 400 de persoane și-au pierdut viața datorită alunecărilor de teren.
Sâmbătă, 19. Austria. 2 persoane și-au pierdut viața și zeci au fost rănite în furtuna care s-a abătut
asupra localității St. Johann am Walde.
Duminică 20. Portugalia a declarat calamitate publică datorită incendiilor de vegetație care au
scăpat de sub control.
Joi, 24. Irlanda. 100 de persoane au fost salvate din inundațiile care au distrus șosele și poduri.
Vineri, 25. Elveția. O alunecare de teren a determinat evacuarea a 100 de persoane, 8 fiind dați
dispăruți.
Duminică, 27. SUA. Uraganul Harvey a făcut cel puțin 2 victime și a provocat distrugeri
catastrofale în Texas.
Miercuri, 30. Europa este depășită de inundațiile care o copleșesc.

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

Linkuri utile

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

Restoration Ministry
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Tiraj 730 exemplare
Scopul revistei Divina Vindecare este acela de a-i
motiva pe cititori să se dedice fără nici o rezervă
pregătirii personale pentru revenirea Domnului Isus
Hristos printr-o relaţie directă și personală cu
Mântuitorul. Revista Divina Vindecare este tipărită lunar
şi este trimisă gratuit oricui dorește. Multiplicarea este
nu numai permisă, ci și puternic încurajată. Pentru orice
informaţii şi alte materiale, vă rugăm să ne contactaţi.
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