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Conștienți sau nu, toți oamenii sunt în căutarea identității pierdute. Întreaga lor alergare, 
perpetua zbatere, căutarea asiduă nu se încheie decât atunci când această identitate divină va fi 
regăsită. Motivul pentru aceasta este unul singur: natura omului. Omul a fost făcut pentru a fi 
divin, unit cu Creatorul său. Această experiență constituie singurul fundament al fericirii motiv 
pentru care nicăieri, niciodată și prin niciun alt mijloc omul nu va găsi adevărata fericire decât în 
unirea cu Dumnezeu.

Himera materialismului a făcut și continuă să facă cele mai multe victime, lăsând omul și mai 
disperat decât înainte ori de câte ori reușește să-și atingă visul. Probabil că unul dintre cele mai 
grăitoare exemple în acest sens este cel al fostului campion Boris Becker. În cea de-a doua sa 
autobiografie, Becker povestește că ajunsese să consume o doză dublă de Planum, un 
medicament puternic de care devenise dependent, în încercarea de a rezolva depresia în care 
căzuse. El a declarat: „Am câștigat Wimbledon de două ori, o dată ca cel mai tânăr jucător. Am 
fost bogat. Am avut toate posesiunile materiale de care am avut nevoie ... Este aceeași melodie a 
starurilor de cinema și de muzică care se sinucid. Au totul, dar sunt atât de nefericiți. Nu am 
avut pace interioară. Am fost o păpușă.”

Întrebat ce ar dori să fi știut ca tânăr băiat, scriitorul Jack Higgins a răspuns: „Că atunci când 
ajungi în vârf, nu este nimic acolo.” Materialismul este opusul spiritualului iar problema omului 
este de natură spirituală și nu materială. Acesta este motivul pentru care toate aceste zbateri, 
căutări și lupte, nu au decât un singur sfârșit: moartea. Însă și aici există o diferență.

În disperare sau în fericire 
Într-o scurtă înregistrare video publicată în luna August 2017, celebra cântăreață Sinead 

O’Connor apare așa cum planeta n-a văzut-o niciodată: plângând, singură, declarând că se 
gândește să se sinucidă. Dacă medicul ei curant, cel despre care cântăreața spunea că este 
singura persoană care-i este alături la momentul acela, nu reușește s-o ajute, cel mai probabil 
Sinead se va sinucide, alăturându-se astfel lungii liste pe care sunt Vincent Van Gogh, Ernest 
Hemingway, Robin Williams, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Lucy Gordon, L'Wren Scott etc. etc. 
Toți aceștia și-au sfârșit căutările într-o moarte violentă, disperată, fără nicio perspectivă.

Există însă o alternativă fericită acestei experiențe, și anume o moarte binecuvântată. 
Mântuitorul ne descoperă această unică soluție a problemei omenirii:

„Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu 
care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă 
moare, aduce multă roadă. Cine îşi iubeşte viaţa o va pierde 
şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru 
viaţa veşnică.” (Ioan 12:24).

Fiind vorba despre o problemă de natură 
spirituală, soluția trebuie să fie de asemenea 
spirituală, iar moartea pe care Mântuitorul o propune 
este nu aceea a întregii ființe, trup, suflet și duh, ci 
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moartea vechii naturi prin nașterea din nou:
„Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă  un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui 

Dumnezeu.” (Ioan 3:3).
Aceasta este într-adevăr o moarte fericită pentru că ceea ce omul găsește dincolo de această 

experiență este împlinirea deplină și veșnică a tuturor nevoilor lui spirituale. Nu toate 
celebritățile au capitulat în fața depresiei; unii dintre ei L-a găsit pe Mântuitorul și au mărturisit 
că nașterea din nou din Hristos este într-adevăr răspunsul căutărilor omului. Printre aceștia se 
numără Chuck Norris, Gary Busey, Jane Fonda, Bettie Page, Jeff Gordon, Mickey Rooney, Niki 
Taylor, Kirk Cameron, Johnny Cash, George Foreman, MC Hammer, Stephen Baldwin, Donna 
Summer, Candace Cameron, Matthew McConaughey, Chris Pratt, Paul Walker, Shia LaBeouf, 
Keith Urban etc. etc. Și aceștia au murit, însă moartea lor a fost una fericită, o moarte care a 
rezultat în primirea unei noi vieți.

Nașterea din nou reprezintă însă numai începutul experienței Creștine. Așa cum orice copil se 
naște într-o clipă, tot așa nașterea din nou este o experiență unică în viața omului, un miracol pe 
care Dumnezeu îl realizează în momentul credinței noastre în El. Deseori nașterea din nou este 
confundată cu creșterea în Hristos, cu un proces de durată, motiv pentru care mulți Creștini nu 
pot spune cu certitudine dacă sunt născuți din nou. Însă nu trebuie să facem această confuzie. 
Departe de a rezulta într-o gândire desăvârșită, în fapte desăvârșite, într-o înțelegere desăvârșită, 
nașterea din nou nu face decât să-i ofere omului o altă natură, acesta începând astfel o nouă viață 
ca o nouă persoană. Asemenea unui copil de curând născut, nici el nu cunoaște foarte multe 
lucruri, îi este dificil să înțeleagă ce se întâmplă cu el uneori, din perspectiva maturilor poate 
acționa greșit în multe circumstanțe, însă un lucru este sigur: inima lui este curată.

Samuel 
Deseori durerea naște credință și în multe cazuri s-a demonstrat că tragicul situației este direct 

proporțional cu rezultatul final. Ana, una dintre cele două soții ale unui anume Elcana, avea o 
problemă majoră pentru timpurile acelea: nu putea avea copii. Elcana, care „iubea pe Ana” (1 
Samuel 1:5), ar fi putut probabil s-o consoleze, însă Penina, cea de-a doua lui soție, avea plăcerea 
sadică de-a o tortura pe Ana spunându-i că este lepădată de Dumnezeu care „o făcuse stearpă.” (1 
Samuel 1:7). Iar momentul cel mai eficient pentru aceasta era prilejuit de vizita anuală a familiei 
la Silo, vizită în cadrul căreia Elcana aducea jertfe de mulțumire lui Dumnezeu pentru fiecare 
membru al familiei sale. Atunci, chiar atunci când fiecare copil era menționat pe nume înaintea 
Domnului, când fiecare copil în parte era trecut prin fața preotului pentru binecuvântare, Penina 
răsucea și mai adânc cuțitul în inima Anei, făcând astfel din binecuvântare un prilej de ură și 
durere.

„Şi în toţi anii era aşa. Ori de câte ori se suia Ana la Casa Domnului, Penina o înţepa la fel. Atunci, ea 
plângea şi nu mânca.” (1 Samuel 1:7).

Într-una dintre aceste ocazii de disperată căutare, Ana a petrecut mai mult timp decât de 
obicei în rugăciune la intrarea în templu. Văzând că nu se mai ridică de jos și că-și mișcă buzele 
fără a scoate niciun sunet, preotul Eli a alungat-o ca pe o femeie stricată, însă când a aflat că o 
mare durere o ține plecată în rugăciune, a binecuvântat-o prin cuvintele „Dumnezeul lui Israel să 
asculte rugăciunea pe care I-ai făcut-o!” (1 Samuel 1:17). Inima Anei trebuie să fi tresărit în fața 
acestei raze de speranță, căci tocmai ce-I promisese lui Dumnezeu că dacă-i va da un băiețel, ea îl 
va închina Lui pentru tot restul vieții sale.

Nu numai că la scurt timp după sosirea familiei acasă Ana a rămas însărcinată și l-a născut pe 
Samuel, însă ulterior Ana a mai „născut trei fii şi două fiice.” (1 Samuel 2:21).

Scriptura nu ne spune care a fost vârsta exactă a lui Samuel atunci când a fost dus de Ana la 
templu pentru a rămâne acolo pentru tot restul vieții, însă pasajul din 2 Macabei 7:27 afirmă că 
vârsta de 3 ani era cea la care copiii din acea perioadă erau de obicei înțărcați.

Samuel este așadar un copil născut într-un mod miraculos, minunea fiind posibilă datorită 
credinței născute din disperare. Încă de la debutul vieții sale Samuel a fost strâns legat de 
Dumnezeu, inițial prin grija atentă a mamei sale iar mai apoi prin educația primită la templu. 
Istoricul evreu Iosif ne spune că Samuel trebuie să fi avut 11 ani atunci când a fost chemat 
personal de Dumnezeu (Josephus. Book 5 Chapter 10 Section 4), până atunci experiența lui fiind 
mărginită de și consumată strict în perimetrul ideologic al templului, al religiei instituționalizate. 
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Zi după zi copilul Samuel trecea prin aceeași rutină, credincios fiecărui amănunt, atent ca un 
învățăcel silitor să înțeleagă mai bine fiecare detaliu al serviciului de la templu: îmbrăcămintea, 
vasele, animalele, focul, timpul, rugăciunile. Universul acesta trebuie să fi fost foarte complex 
pentru copilul Samuel care a trăit cu mai bine de 1100 de ani înainte de nașterea Mântuitorului. 
Întregul sistem cu fiecare componentă a lui trebuie să-i fi fost explicat cu grijă de preotul Eli, 
detaliile alcătuind în final o imagine de ansamblu prea grandioasă pentru mintea copilașului. 
Studiul istoriei sacre care a culminat cu formarea și eliberarea poporului Israel, cucerirea 
Canaanului, eroi precum Ghedeon cu care a fost contemporan trebuie să fi pecetluit pentru 
totdeauna propria lui identitate în mintea și sufletul copilului. Toate acestea până într-o zi când 
întreaga lui experiență urma să se schimbe radical.

Născut din nou
Experiența lui Samuel întruchipează experiența spirituală a multor Creștini. Trezirea la noua 

viață are loc de obicei în cadrul unei instituții religioase. Fericit că a scăpat din închisoarea 
păcatului, noul născut privește în jurul lui și trăiește cu impresia că este acum înconjurat de 
sfinți. Participarea regulată la serviciile religioase ale instituției bisericești al cărui membru este 
acum, detaliile ritualurilor, doctrinele recomandate ca fiind neîntinate de nicio învățătură falsă, 
privilegiul de a fi membru în biserica lui Dumnezeu, toate acestea încep să contureze noua 
personalitate a Creștinului care se identifică din ce în ce mai mult cu numele denominațiunii din 
care face acum parte. Pe măsură ce această nouă identitate prinde contur, în mod inevitabil se 
mai naște și sentimentul de superioritate față de oricare altă religie, sectă sau biserică, el, noul 
membru al instituției care este singura și curata biserică a lui Dumnezeu, fiind cu siguranță 
copilul lui Dumnezeu în virtutea apartenenței la această organizație. Una din consecințele 
naturale ale acestui traseu instituționalizat este de asemenea și apariția sentimentului de 
compătimire și uneori chiar dispreț față de toți cei care nu sunt înrolați în aceeași organizație, 
aceștia fiind priviți ca eretici, rătăciți, pierduți. În felul acesta, instituția este confundată cu 
Persoana lui Dumnezeu, oricine nu este membru al instituției, nefiind copilul lui Dumnezeu. 
Creștinul începe astfel să trăiască cu impresia că tot ceea ce aude din partea comitetului 
conducător al instituției și de la amvonul bisericii reprezintă glasul lui Dumnezeu pe care este 
dispus să-l urmeze fără nicio ezitare, indiferent către ce absurdități îl va conduce această cale.

Trebuie să subliniez însă că acest Creștin este pe deplin sincer. Tot ceea ce crede și face provine 
dintr-o convingere absolută că aceasta este calea, acesta este glasul, aceasta este adevărata 
experiență Creștină. Și tocmai în virtutea acestei sincerități și dedicări, într-o zi are loc o minune.

Chemarea
Cadrul în care această schimbare radicală are loc, este următorul:
„Tânărul  Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul  Domnului era rar în vremea aceea şi 

vedeniile nu erau dese. Tot pe vremea aceea, Eli începea să aibă ochii tulburi şi nu mai putea să vadă. El 
stătea culcat la locul lui, iar candela   lui Dumnezeu nu se stinsese încă şi Samuel era culcat în 
Templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu. Atunci, Domnul...” (1 Samuel 3:1-4).

Tânărul Creștin, de curând născut din nou, în ignoranța lui sinceră Îl slujește în realitate pe 
Dumnezeu, cu toate că experiența lui este departe de acea experiență deplină și fericită pe care 
El i-a pregătit-o în Hristos. Interacțiunea personală este însă la nivelul instituției și cu 
conducătorii acesteia, Cuvântul Domnului descoperindu-se extrem de rar. Și tocmai pentru că 
lumina Cuvântului din candela lui Dumnezeu abia mai pâlpâie, conducătorii instituției încep „să 
aibă ochii tulburi” și nu mai pot vedea clar, „nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte pe un alt 
orb, vor cădea amândoi în groapă.” (Matei 15:14).

Acesta este cadrul în care, ori de câte ori s-a repetat, următoarea profeție s-a împlinit cu 
credincioșie:

„Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii răsare 
o lumină.” (Isaia 9:2).

Starea aceasta s-a repetat ciclic de-a lungul istoriei și ori de câte ori conducătorii poporului lui 
Dumnezeu s-au îndepărtat de El, Lumina a strălucit pentru ca toți cei sinceri să poată fi salvați 
din experiența searbădă și periculoasă de a umbla călăuziți de orbi.

„Atunci, Domnul a chemat pe Samuel.” (1 Samuel 3:4).
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Cu mici excepții, întregul sistem bisericesc organizațional s-a împotrivit acestei chemări 
personale a lui Dumnezeu. Chiar și ucenicilor Domnul Isus a trebuit să le spună „Lăsaţi copilaşii 
să vină la Mine şi nu-i opriţi” (Matei 19:14), tendința lor naturală fiind evident aceea de a-i 
împiedica. Motivul pentru această opoziție nenaturală nu este altul decât tendința firească a 
omului de a controla, de a-și manipula semenii, iar când aceasta este dublată de sentimentul 
aprobării absolute a lui Dumnezeu, nu mai este decât un pas până la a deveni tirană. Greșita 
interpretare a trimiterii și autorității oferite de Dumnezeu a dat naștere unora dintre cele mai 
odioase abuzuri din istoria omenirii. Însă, potrivit dragostei care funcționează după legea care 
spune că „unde s-a înmulţit păcatul, acolo harul s-a înmulţit  şi mai mult” (Romani 5:20), în toate 
aceste situații chemarea glasului lui Dumnezeu a fost auzită cu o și mai mare claritate de toți cei 
care L-au iubit pe El mai presus de orice.

Chemarea adresată în mod personal de Dumnezeu reprezintă cursul firesc al dezvoltării și 
maturizării Creștinului nou născut în familia divină. Înțelegerea eronată a mântuirii îi determină 
pe mulți Creștini să creadă că totul se termină odată cu înscrierea ca membru pe lista unei 
organizații religioase și constă în urmarea cu conștiinciozitate a tuturor rigorilor organizației. 
Realitatea este însă că mântuirea, salvarea nu numai că nu are nimic de-a face cu asta, dar 
implică infinit mai mult. Iar începuturile, primii pași pe această cale sunt făcuți odată cu 
chemarea adresată personal de Dumnezeu.

Confuzia
„Atunci, Domnul a chemat pe Samuel. El a răspuns: ,Iată-mă!’ Şi a alergat la Eli şi a zis: ,Iată-mă, căci 

m-ai chemat.’” (1 Samuel 3:4, 5).
Reacția lui Samuel și acțiunea lui sunt două aspecte extrem de importante în derularea acestei 

experiențe. La chemarea adresată în mod personal de Dumnezeu, instinctul lui Samuel, fără 
nicio ezitare sau calcul premergător, a fost „Iată-mă!”. Aceasta este cea mai puternică dovadă a 
unei inimi sincere și consacrate, a unei inimi de copil care, potrivit spuselor Mântuitorului, este 
singura ce intră în Împărăția cerurilor.

Acțiunea lui Samuel pe de altă parte, trădează confuzia din mintea lui. Singura autoritate cu 
care a interacționat până acum a fost conducerea instituției bisericești la apelul căreia răspunde 
instinctiv afirmativ tocmai pentru că o confundă, din neștiință, cu glasul lui Dumnezeu. Dacă 
după prima chemare oricine se poate gândi că a fost probabil un vis sau o părere, după cea de-a 
doua încep să se nască întrebări serioase. Cel mai probabil Samuel nu a avut timp să adoarmă 
din nou după ce a revenit de la preotul Eli, când cea de-a doua chemare s-a auzit cât se poate de 
clar. Cititorului Scripturii îi este lămurită între cea de-a doua și cea de-a treia chemare cauza 
acestei confuzii:

„Samuel nu cunoştea încă pe Domnul şi Cuvântul Domnului nu-i fusese încă descoperit.” (1 Samuel 
3:7).

Aici descoperim din nou tragedia Părintelui neînțeles și necunoscut de către propriul Său 
copil. „Dar Tu eşti un Dumnezeu care  Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel, Mântuitorule,” (Isaia 
45:15) observa profetul Isaia și asta datorită faptului că de cele mai multe ori când a dorit să Se 
descopere, răspunsul omului a fost „să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” (Exodul 
20:19). Fiecare copil nou născut plânge instinctiv când intră în lumea aceasta iar vederea îi este 
restabilită gradual, undeva între 3 și 5 ani fiind momentul în care acesta reușește să vadă 
lucrurile așa cum sunt în toate detaliile lor. La fel cum cunoașterea este câștigată treptat pe 
măsură ce copilul crește, tot la fel și cunoașterea de Dumnezeu este experimentată treptat pe 
măsură ce Creștinul născut din nou este dispus să crească în Hristos.

Cu toate că-L slujise pe Dumnezeu toată viața lui, „Samuel nu cunoștea încă pe Domnul” datorită 
faptului că glasul Său „nu-i fusese încă descoperit.” Mulți Creștini au impresia că viața veșnică pe 
care Mântuitorul o definește ca fiind cunoașterea de Dumnezeu (Ioan 17:3) rezidă în cunoașterea 
despre Dumnezeu. Cu toate că ne ajută foarte mult, informațiile despărțite de experiența 
personală nu sunt de niciun folos. Cunoașterea de Dumnezeu este cunoașterea care vine din 
experiența personală făcută cu El în diferitele situații din viață prin care trecem. Cu toate că 
Samuel învățase atâtea detalii din adevărul sacru tezaurizat în sulurile de la cort, Scriptura 
afirmă că el „nu cunoștea încă pe Domnul.” Asemenea lui, mulți Creștini înmagazinează detalii 
precise din Scriptură pe care le corelează în efortul de a înțelege mai mult și mai bine, însă nu-L 
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cunosc pe Dumnezeu pentru că nu le este descoperit glasul Lui. Asemenea lui Samuel, în 
confuzia deseori creată de cursul vieții în care mâna lui Dumnezeu intervine pentru a-i atrage la 
Sine, Creștinii caută răspunsul la conducătorii organizațiilor religioase, oameni ca și ei care, din 
păcate, de cele mai multe ori nu le oferă îndrumarea înțeleaptă pe care preotul Eli i-a oferit-o lui 
Samuel:

„dacă vei mai fi chemat, să spui: ,Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.’” (1 Samuel 3:9).
Atunci și numai atunci ceața confuziei se risipește iar omul Îl întâlnește pentru prima oară pe 

Creatorul său, o întâlnire personală, nemijlocită de niciun alt intermediar pământesc, întâlnire 
care marchează începutul umblării sale pe calea experienței Creștine.

Concluzia
Toți cei care au avut curajul să accepte singura soluție pentru problema omenirii, moartea 

sinelui, fiind astfel născuți din nou în și din viața veșnică și neprihănită a Celui de-al doilea 
Adam, sunt întâmpinați de acest glas, de această chemare tainică, personală, plină de gingășie și 
iubire. Fiind vorba despre o experiență supranaturală, nefiind învățați în mediile 
denominaționale despre călăuzirea divină personală, majoritatea nu știu cum să interpreteze 
această chemare și se îndepărtează de ea către tărâmurile mai sigure pe care le oferă glasul 
preoților și al pastorilor. Aceia însă care au curajul să răspundă asemenea copilului Samuel, 
„Vorbeşte, Doamne, căci robul Tău ascultă.” (1 Samuel 3:10), vor păși pe Calea Creștină în cea mai 
extraordinară experiență pe care cineva o poate avea în această viață. Atunci i se va spune în 
continuare „nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, 
pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15), primind astfel adevărata 
sa identitate. Atunci vor spune cu uimire „Rabbi, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu, Tu eşti Împăratul lui 
Israel!” (Ioan 1:49), și vor auzi „Lucruri mai mari decât acestea vei vedea.” (Ioan 1:50).

Fie care aceste rânduri să-i încurajeze pe toți cei care nu au avut încă această experiență să 
îndrăznească să guste din ea, iar pe cei care au avut-o, să pășească mai departe pe Calea Creștină 
cu și mai mare siguranță și bucurie!

5

David Clayton, octombrie 2017

Înțelegând legămintele

Pe măsură ce am derulat discuții în ultimii 20 de ani cu cei care celebrează sărbătorile levitice, 
am încercat să înțeleg în primul rând motivul pentru care celebrarea sărbătorilor atrage atât de 
mulți oameni, și în al doilea rând, care sunt motivele pe care aceștia le prezintă pentru 
justificarea acestei practici. Mulți dintre ei vorbesc despre o minunată „binecuvântare și 
părtășie” de care se bucură în timpul sărbătorilor, însă sentimentele personale reprezintă un 
mijloc deplorabil de a diferenția între adevăr și eroare. Sunt convins de faptul că mulți dintre cei 
care merg la biserici de Paște sau Crăciun se bucură în aceeași măsură de părtășie și 
„binecuvântare”, însă asta nu înseamnă că practicile lor vin de la Dumnezeu. Este la fel ca și 
pretenția mormonilor: Cartea lui Mormon spune adevărul pentru că atunci când o citesc simt o 
căldură în piept. Am fost îndemnat de câțiva mormoni să încerc această experiență și, pentru că 
am vrut să fiu corect, cu greu am căzut de acord. Când am citit-o, nu am avut niciun sentiment 
de căldură, ci unul de răceală.

Desigur, cei care celebrează sărbătorile levitice, ca toți ceilalți, oferă versete din Scriptură 
pentru a-și sprijini punctul de vedere. Aceia dintre noi care se opun celebrării acestor sărbători, 
citesc aceleași dovezi biblice în mod diferit. Până când nu înțelegem principiile de bază a 
lucrurilor pe care le credem, vom manipula Scriptura pentru a o face să spună orice dorim noi.

Legămintele greșit înțelese
Fundamentul confuziei stă în greșita înțelegere a celor două legăminte. Cei care celebrează 

sărbătorile înclină spre interpretarea lui E. J. Waggoner. El a afirmat că cele două legăminte au D
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fost de fapt unul și același legământ și că singura diferență a constat din modul în care oamenii 
s-au raportat la el. Cu alte cuvinte, în realitate nu a existat un Vechi Legământ și un Nou 
Legământ stabilite de Dumnezeu, ci modul în care oamenii au răspuns la ceea ce Dumnezeu a 
oferit a fost ceea ce l-a făcut să fie Vechi sau Nou. Așadar, el afirma că legământul pe care 
Dumnezeu l-a făcut cu Israel la Muntele Sinai este același legământ pe care l-a făcut cu Avraam 
și același legământ sub care suntem noi astăzi, mai bine înțeles ca „Legământul cel veșnic”.

Din această perspectivă, legământul este în realitate o înțelegere dintre om și Dumnezeu, 
înțelegere în cadrul căreia Dumnezeu promite să-i accepte pe oameni și să-i binecuvânteze dacă 
aceștia se vor supune legilor Sale. Termenii legământului sunt aceeași în toate veacurile - păzește 
legea și vei trăi. Potrivit acestei perspective, singura diferență este că la Sinai oamenii au promis 
că vor păzi legea în propria lor putere, în timp ce adevărații credincioși din toate veacurile 
depind de Hristos ca să le dea putere pentru a o păzi. Însă termenii legământului sunt aceeași - 
păzește legea și vei trăi. Aceeași lege în toate veacurile, aceleași condiții, „supune-te și vei trăi.” 
Dacă cineva depinde de propriile lui eforturi, atunci totul devine Vechiul Legământ, însă dacă 
cineva depinde de Hristos, atunci devine Noul Legământ.

Două perioade de timp
Aș dori să afirm fără nicio ezitare sau regret să acest lucru nu este absolut deloc ceea ce afirmă 

Scriptura. A fost necesară o mare modificare a realităților biblice pentru ca Waggoner (și cei care 
afirmă aceste idei) să ajungă la o asemenea concluzie.

Înțelegerea BIBLICĂ a celor două legăminte este că acestea sunt două sisteme diferite prin care 
Dumnezeu i-a guvernat și i-a învățat pe oameni în două PERIOADE DE TIMP diferite. Perioada 
de la Exodul până la venirea Mântuitorului este perioada Vechiului Legământ. În această 
perioadă de timp, Dumnezeu a interacționat cu oamenii printr-un sistem legalist care a constat 
din reguli, ceremonii, ritualuri, jertfe etc. care nu a fost decât umbre, tipuri și ilustrații a ceva ce 
avea să vină în viitor. Perioada Noului Legământ a început la moartea lui Hristos și se extinde 
până în veșnicie. În cadrul Noului Legământ copiii lui Dumnezeu au de-a face cu lucruri reale. 
Aceste realități erau reprezentate în sistemul Vechiului Legământ prin ceremonii și ritualuri care 
erau tipuri și umbre. Spre exemplu, jertfele de animale din Vechiul Legământ au fost înlocuite de 
jertfa lui Hristos, adevărata jertfă a lui Dumnezeu. Aceasta este diferența dintre cele două puncte 
de vedere asupra legămintelor.

Legământul cel veșnic
Este adevărat că Noul Legământ este în realitate „legământul cel veșnic”. Acesta este planul pe 

care Dumnezeu l-a avut în minte dinaintea timpului, a fost planul veșnic de care omul a început 
să beneficieze din momentul în care a păcătuit. Acest legământ veșnic a fost în realitate planul 
lui Dumnezeu, promisiunea lui Dumnezeu, acordul lui Dumnezeu de a readuce omenirea înapoi 
la Sine și de a mântui omul în Isus Hristos. Aceasta era planul cel veșnic al lui Dumnezeu de la 
începuturi și toți cei care au crezut în Dumnezeu au fost socotiți neprihăniți și au avut asigurarea 
că într-o zi vor primi viața veșnică prin Hristos. Însă, în timp ce acesta a fost planul veșnic al lui 
Dumnezeu, el nu a fost implementat până când Isus nu a venit pe pământ ca ființă umană. 
Înainte de acel timp a fost numai o promisiune care nu fusese încă realizată.

Acesta este un aspect important pe care trebuie să-l înțelegem. Dacă o persoană de încredere 
face o promisiune, atunci este sigur că acea promisiune va fi împlinită. Însă este evident faptul că 
acea promisiune nu este același lucru cu împlinirea ei. Dacă cineva îmi promite să-mi dea o 
mașină, pot fi fericit azi, pot face planuri despre modul în care voi folosi acea mașină, dar nu o 
pot conduce până când nu o primesc. Acest lucru este evident. O promisiune nu este același 
lucru cu împlinirea ei. Un alt exemplu este faptul că Dumnezeu ne-a promis că ne va lua în cer, 
dar niciunul dintre noi nu merge pe străzi de aur azi. Promisiune nu este același lucru cu 
împlinirea ei. Când promisiunea este împlinită, atunci vom umbla pe străzi de aur în loc de a 
visa la asta.

Așadar, promisiunea nu a fost împlinită, legământul cel veșnic nu a fost experimentat până 
când Isus nu a venit și nu a murit în anul 31. După 50 de zile El Și-a turnat viața peste biserica 
Sa, împlinind astfel promisiunea legământului celui veșnic prin faptul că i-a umplut pe copiii Săi 
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cu viața noii creații. Acesta este același legământ la care Scriptura se referă prin „Noul 
Legământ.”

Dar dacă acesta este Legământul cel Veșnic, de ce este acum numit „Noul Legământ”? A fost 
numit astfel deoarece, pentru un timp, înainte ca Legământul cel Veșnic să fie implementat, 
Dumnezeu a făcut un altul, TEMPORAR cu Israelul fizic, legământ care a guvernat relația dintre 
ei și El, în timp ce au așteptat împlinirea legământului celui veșnic. Acest legământ temporar a 
fost implementat ÎNAINTE de legământul cel veșnic, cu toate că legământul cel veșnic a fost 
promis cu mult timp înainte. Așadar, atunci când legământul cel veșnic a fost în final împlinit 
sau implementat, acest legământ temporar a devenit un legământ VECHI, irelevant sau inutil, 
motiv pentru care a fost abolit. În această lumină, legământul cel veșnic a fost numit „Noul 
Legământ”, în contrast cu cel vechi.

„Prin faptul că zice: ,Un nou legământ’, a mărturisit că cel dintâi este vechi, iar ce este vechi, ce a 
îmbătrânit, este aproape de pieire.” (Evrei 8:13).

Legământul de la Sinai
Acum este important să înțelegem faptul că Legământul cel Vechi a fost asociat sistemului de 

guvernare care a fost oferit la Muntele Sinai, sistem care a definit legătura pe care Dumnezeu a 
avut-o cu Israelul fizic. Acest legământ nu a fost unul spiritual și nici nu a fost intenționat să 
ofere viața veșnică. A constat într-o relație temporară, relație care definea modul în care 
Dumnezeu interacționa cu acești evrei care erau numiți poporul Lui și care, în mare măsură, 
erau firești, lipsiți de credință și lumești. Acest legământ a fost făcut cu evreii, nu cu oricine 
altcineva care a trăit înaintea lor și nici cu vreo altă națiune.

„Moise a chemat pe tot Israelul şi i-a zis: ,Ascultă, Israele, legile şi poruncile pe care vi le spun astăzi în 
auzul vostru. Învăţaţi-le şi împliniţi-le cu scumpătate. Domnul, Dumnezeul nostru, a încheiat cu noi un 
legământ la Horeb. Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toţi 
vii astăzi aici.’” (Deuteronomul 5:1-3).

Acest legământ indica spre un stil de viață bazat pe conformare la reguli și ritualuri și 
ceremonii care aveau câteva scopuri. În primul rând, erau mijloace de restrângere a 
comportamentului firesc al oamenilor dar, în al doilea rând, serveau ca instrumente de învățare 
și pilde care indicau către împărăția lui Dumnezeu ce avea să vină în viitor, atunci când Isus 
avea să vină și să așeze adevăratul legământ cu adevăratul popor al lui Dumnezeu.

Acest legământ vechi implica toate regulile, ritualurile și ceremoniile oferite la Muntele Sinai. 
A fost conceput de Dumnezeu pentru a guverna oamenii și pentru a servi ca instrument de 
învățare pentru a pregăti calea pentru venirea lui Hristos. Acest legământ a fost planul lui 
Dumnezeu, ideea lui Dumnezeu și nu ideea oamenilor. Nu ei au fost cei care au stabilit acest 
legământ, ci Dumnezeu. Repet: acest legământ nu a fost un simplu acord al oamenilor de a I se 
supune lui Dumnezeu, ci el a implicat TOATE regulile scrise în lege. A fost un sistem prin care 
Dumnezeu S-a raportat la Israel. Cu alte cuvinte, legământul a fost limitat de termenii care 
defineau relația dintre Dumnezeu și popor. Acel popor urma să fie poporul Lui dacă trăiau prin 
sistemul pe care Dumnezeu l-a oferit pentru a-i guverna. Dacă îi erau credincioși, El urma să le 
ofere biruință asupra dușmanilor, viață lungă și țara promisă. Asta era tot. În acel legământ nu 
era promisă viața veșnică și nici cerul. Era un legământ temporar bazat pe lucruri pământești. El 
a fost bun pentru o perioadă de timp, dar era imposibil să dureze o veșnicie. Atunci când 
adevăratul legământ a fost stabilit, cel temporar cu legile, ceremoniile și ritualurile lui temporare 
a devenit vechi și a fost înlăturat.

Afirmăm însă că Dumnezeu nu le-a oferit acestor persoane posibilitatea de a fi mântuiți? 
Nicidecum. În toate timpurile, indiferent de sistemul de guvernare sub care trăia cineva, cei care 
au avut adevărata credință în Dumnezeu, au avut siguranța mântuirii. Nimeni nu a fost 
vreodată mântuit prin lege, nimeni nu a fost vreodată mântuit prin faptele sale. Indiferent dacă 
vorbim despre Enoh, Avraam, Moise sau poporul care a trăit în timpul Vechiului Legământ, 
atunci când cineva avea credință, îi era „socotită ca neprihănire”. (Galateni 3:6). Toți cei care au 
murit în credință au avut asigurarea că vor fi mântuiți într-o bună zi.

Însă sistemul sub care Dumnezeu i-a așezat pe evrei nu a fost un sistem care oferea mântuirea, 
căci nu acesta era scopul său. Mântuirea a fost mereu NUMAI prin credință. Legea a fost un 
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sistem de guvernare și un instrument de învățare gândit pentru o singură națiune (evreii) astfel 
încât ei să-și poată împlini scopul desemnat de Dumnezeu ca națiune.

O aplicație secundară
Aș dori să afirm că într-un alt sens, o persoană poate să-și aplice experiența celor două 

legăminte. Poate exista o perioadă de timp în care alege să se apropie de Dumnezeu prin faptele 
legii pentru ca mai apoi să se apropie de Dumnezeu prin Hristos motiv pentru care, într-un sens, 
se poate spune că a trecut prin cele două legăminte în propria lui experiență. Dar întrebarea este 
dacă aceasta este ceea ce Biblia numește Vechiul și Noul Legământ. Desigur că nu. Perspectiva 
biblică este că au existat două perioade de timp cu două sisteme diferite de guvernare. Două căi 
diferite prin care Dumnezeu S-a raportat la copiii Săi.

Pentru cei care îmbrățișează perspectiva lui Waggoner, legile care au fost date la Muntele Sinai 
cu ceremoniile, ritualurile etc. nu au fost limitate numai la timpul dinainte de Hristos. Din 
perspectiva lor, vechiul legământ este identic cu cel nou motiv pentru care legile și stilul de viață 
sunt aceleași, singura diferență constând în alegerea ta de a le păzi în puterea ta sau în puterea 
lui Hristos. Regulile au fost aceleași, indiferent dacă era vorba despre vechiul sau noul legământ. 
Potrivit acestei mentalități, putem vedea că atunci când ajungem la Noul Legământ nu este 
nevoie să înlăturăm legile și stilul de viață oferite la Muntele Sinai.

Singurul motiv pentru care cei ce celebrează sărbătorile nu aduc jertfe de animale și nu se 
circumcid, este faptul că acestea două sunt specificate în Noul Testament ca fiind anulate. În ceea 
ce-i privește, toate celelalte au rămas relevante, trebuie celebrate pentru că nu există nicio 
diferență între cele două legăminte! Vedem că nu există un principiu categoric de diferențiere 
între ceea ce este încă relevant în lege și ceea ce a fost abolit. Nu există niciun principiu 
fundamental motiv pentru care avem de-a face cu un talmeș-balmeș de credințe și practici. Unii 
dintre cei care celebrează sărbătorile levitice adaugă și obligativitatea plătirii zecimii și definițiile 
alimentelor curate și necurate, plus cele zece porunci din lege. Alții practică și altele cum ar fi 
purtarea de ciucuri, consumarea ierburilor amare, suflarea din corn și alte practici cerute de lege. 
Acesta este motivul pentru care este atât de greu să-i ajutăm pe cei care celebrează sărbătorile 
levitice să înțeleagă eroarea pe care o fac. Având o concepție eronată despre legăminte, putem să-
i înțelegem de ce celebrează sărbătorile levitice. Problema fundamentală a acestei practici este 
problema mai mare a unei greșite înțelegeri a legămintelor.

David Clayton, octombrie 2017

Au celebrat apostolii
sărbătorile levitice?

Majoritatea dacă nu toți apostolii au celebrat sărbătorile levitice mult timp după ce Isus a 
stabilit noul legământ și S-a ridicat la cer. Poate că va fi și mai surprinzător să aflăm că ei nu 
numai că au celebrat sărbătorile, dar au împlinit și majoritatea dacă nu toate ritualurile și 
ceremoniile asociate legii lui Moise!

Din nefericire, în biserica primară s-a dezvoltat o situație în are existau două standarde 
diferite pentru Creștinii iudei și pentru Creștinii dintre celelalte popoare. Acest lucru pare greu 
de crezut, însă dovezile sunt clare. Să cercetăm câteva pasaje care vor evidenția această realitate: 
„A doua zi, Pavel a mers cu noi la Iacov şi toţi prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, 
le-a istorisit  cu de-amănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin  slujba lui. Când l-au 
auzit, au proslăvit pe Dumnezeu. Apoi, i-au zis: „Vezi, frate, câte mii de iudei au crezut şi toţi sunt plini 
de râvnă pentru Lege. Dar ei au auzit despre tine că înveţi pe toţi iudeii care trăiesc printre neamuri să se 
lepede de Moise, că le zici să nu-şi taie copiii împrejur şi să nu trăiască potrivit cu obiceiurile. Ce este de 
făcut? Negreşit, mulţimea are să se adune, căci vor auzi că ai venit.” (Fapte 21:18-22).
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Aici avem descrierea a ceea ce s-a întâmplat în timpul ultimei vizite a lui Pavel la Ierusalim. 
Se pare că Iacov, fratele lui Isus, era capul bisericii la vremea respectivă, Pavel afirmând în mod 
specific faptul că a mers „la Iacov”. Menționează de asemenea faptul că toți prezbiterii erau 
prezenți, dar este semnificativ faptul că Iacov este menționat pe nume.

Acești fați au fost fericiți să audă despre succesul lui Pavel în lucrarea printre celelalte 
popoare, dar curând devine clar faptul că principala lor grijă era pentru lucrarea printre evrei. Ei 
îi spun lui Pavel că existau „mii” de evrei care credeau (adică faptul că-L acceptaseră pe Hristos), 
dar observați un detaliu despre acești Creștini evrei: „toţi sunt plini de râvnă pentru Lege.” Să nu 
înțelegem greșit: ei nu erau zeloși pentru legea celor zece porunci, ci pentru legea lui Moise.

Acești prezbiteri erau îngrijorați de influența lui Pavel. Ei au auzit faptul că îi învăța pe 
credincioșii evrei care trăiau în alte țări că nu mai trebuia să practice legea lui Moise și erau 
îngrijorați de faptul că atunci când vor auzi că Pavel venise, acești „Creștini” evrei se vor aduna 
și vor fi probleme. Acesta este motivul pentru care i-au dat un sfat:

„Deci, fă ce-ţi vom spune noi. Avem aici patru bărbaţi, care au făcut o juruinţă. Ia-i cu tine, curăţă-te 
împreună cu ei şi cheltuieşte tu pentru ei, ca să-şi radă capul. Şi astfel vor cunoaşte toţi că nu este nimic 
adevărat din cele ce au auzit despre tine, ci că şi tu umbli întocmai după rânduială şi păzeşti Legea. Cu 
privire la neamurile care au crezut, noi  am hotărât şi le-am scris că trebuie să se ferească de lucrurile 
jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace sugrumate şi de curvie.” Atunci, Pavel a luat pe oamenii aceia, s-a 
curăţit şi a intrat cu ei a doua zi în Templu, ca să vestească sfârşitul zilelor curăţirii, când se va aduce 
jertfă pentru fiecare din ei.” (Fapte 21:23-26).

Pavel trebuie să le arate acestor evrei că el păzește legea lui Moise alăturându-se altor patru 
Creștini evrei care făcuseră jurământul de nazireu care implica, printre altele, să se radă pe cap și 
să aducă o jertfă.

De ce i-ar cere lui Pavel să facă așa ceva pentru a-i satisface pe „credincioșii evrei”? Pentru că 
acești evrei erau „plini de râvnă   pentru Lege” și, evident, încă păstrau toate ritualurile și 
ceremoniile legii, inclusiv jertfele de animale! Este evident faptul că acești prezbiteri ai bisericii 
erau în deplină armonie cu această practică în care erau ei înșiși implicați.

Acum observați ceea ce adaugă imediat după sfatul pe care l-au dat lui Pavel:
„Cu privire la neamurile care au crezut, noi am hotărât şi le-am scris că ei nu trebuie să facă nici unul 

dintre acestea.” Credincioșii dintre celelalte popoare erau în mod deosebit excluși de la păzirea 
legii lui Moise. Ei nu trebuia că păzească niciunul dintre acestea. Patru lucruri făceau excepție. 
Trebuia să se ferească de idoli, de sânge, de animale sugrumate și de curvie.

Așadar, este clar faptul că, în timp ce credincioșii dintre celelalte popoare nu aveau nimic de-
a face cu legea lui Moise, credincioșii evrei, inclusiv apostolii, au continuat s-o păzească, inclusiv 
celebrarea sărbătorilor levitice și chiar jertfele de animale. Acesta era un standard dublu în 
biserica primară și, într-un fel, putem înțelege motivul pentru care le era atât de greu evreilor să 
abandoneze sistemul pentru care au trăit toată viața și care era parte din identitatea lor. Religia 
evreilor nu le era numai religie, ci era integrată în toate aspectele vieții lor de la naștere până la 
moarte, fiind o parte din identitatea lor națională și culturală în aceeași măsură în care le era și 
religie. Acesta este motivul pentru care Pavel, scriindu-le evreilor din Roma, le-a spus că dacă 
cineva păzește o zi mai sfântă decât alta, nu ar trebui să se judece pentru asta, ci ar trebui să se 
accepte chiar dacă cineva considera că o zi este mai sfântă decât alta, sau vice versa. (Romani 
14:4-6).

Însă este clar de asemenea faptul că liderii evrei ai bisericii din Ierusalim (în mod deosebit 
Iacov) erau foarte stricți în ceea ce privește păzirea legii lui Moise de către evrei. Erau foarte 
îngrijorați de faptul că credința Creștină care trecea dincolo de lege îi va face pe evrei să-și 
piardă identitatea națională. Se pare că pentru mulți dintre ei identitatea de evreu însemna mai 
mult decât cea de Creștin. Într-o ocazie în care Petru a vizitat biserica din Antiohia, a avut loc un 
eveniment grăitor:

„Dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în faţă, căci era de osândit. În adevăr, înainte 
de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit şi a stat 
deoparte de teama celor tăiaţi împrejur. Împreună cu el au început să se prefacă şi ceilalţi iudei, aşa că 
până şi Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor.” (Galateni 2:11-13).

Aici Pavel relatează un incident îngrijorător. Petru și alți credincioși evrei aveau părtășie cu 
credincioșii din alte popoare într-un adevărat spirit Creștinesc. Separarea dintre evrei și cei din 
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celelalte popoare cerută de religia iudaică era trecută cu vederea atunci când Creștinii avea 
părtășie împreună. Dar în acel moment au venit și alți vizitatori. Pavel afirmă că acești vizitatori 
„au venit de la Iacov”. Se pare că aceste persoane erau în mod deosebit legați de Iacov.

Ceea ce este uimitor este faptul că în acel moment atitudinea lui Petru s-a schimbat! Acum el 
nu mai stă împreună cu cei din celelalte popoare pentru a mânca și bea împreună, ci se desparte 
de ei! Nu numai asta, dar și alți credincioși evrei, inclusiv însoțitorul lui Pavel, Barnaba, i-au 
urmat exemplul. De ce a făcut Petru asta? În mod clar el nu dorea să ajungă la urechile lui Iacov 
faptul că ei, Petru, nu păzea legea! Această groază de a-l supăra pe Iacov a fost atât de mare încât 
Petru era dispus mai degrabă la ipocrizie și la a-și insulta gazdele decât să-l supere pe Iacov. Este 
astfel foarte clar faptul că exista o accentuare a păzirii legii lui Moise de către credincioșii evrei, 
inclusiv de către apostoli. Dar ce mai este de asemenea clar, este faptul că Iacov pare a fi 
persoana principală care insista în păzirea acestei distincții dintre evrei și persoanele din celelalte 
popoare. Aceasta nu era o situație fericită.

Acest standard dublu reprezenta în realitate o negare a credinței în Hristos față de care Pavel 
s-a opus, însă el era singura voce iar în timpul acestei ultime vizite la Ierusalim, l-au determinat 
în sfârșit să facă compromis.

Astăzi, când vedem că celebrarea sărbătorilor levitice se strecoară din nou printre Creștini, să 
observăm ce s-a întâmplat în biserica primară. Păzirea legii lui Moise nu a fost cerută Creștinilor, 
ci a fost numai o relicvă a iudaismului menținută de Creștinii evrei datorită identității lor 
naționale. Este un pas înapoi când Creștinii de azi revin la legea lui Moise prin celebrarea 
sărbătorilor levitice sau prin orice alt aspect al legii lui Moise.

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. Până acum am reușit să strângem aproape 
jumătate din suma necesară realizării acestui proiect. Sperăm ca în cel mai scurt timp să intrăm 
în posesia întregii sume, iar pentru aceasta vă solicităm și ajutorul dumneavoastră în rugăciune.

Vă mulțumim!
Prietenii de la Divina Vindecare

anunț
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Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, noiembrie 2017

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

Octombrie 2017: Evenimentele profetice
Profeție: persecuția Creștinilor.
„Atunci vă vor da să fiţi chinuiţi şi vă vor omorî; şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru Numele 

Meu.” (Matei 24:9).
„Dacă M-au prigonit pe Mine, şi pe voi vă vor prigoni.” (Ioan 15:18, 20).
Organizația mondială „Christian Freedom International” afirmă că există peste 200 de 

milioane de Creștini persecutați în 105 țări din cele 196 din lume, și că, la fiecare 5 minute, un 
Creștin este omorât pentru credința lui în Isus.

Împlinire:
Joi, 12. Irak. Un preot catolic german care a călătorit în Orientul Mijlociu pentru a vizita 

comunitățile Creștine, povestește ororile la care sunt supuși aceștia.
Vineri, 13. Egipt. Un preot Creștin a fost ucis  pe stradă în Cairo.
Duminică, 15. Israel. Primul ministru a adresat unui grup de jurnaliști Creștini problema 

persecuției Creștinilor în Iran.
Duminică, 15. China. Autoritățile au arestat un pastor, pe fiica și nepotul de 3 ani ai 

acestuia pentru predicarea Evangheliei.
Duminică, 15. Australia. Susținătorii căsătoriei între homosexuali au vandalizat o biserică 

Creștină, scriind pe ziduri lozinci care cer răstignirea acestora.
Luni, 16. India. Un adolescent Creștin a fost arestat pentru 12 zile pentru o postare anti 

hindusă pe un cont de Facebook ce-i purta numele, dar care nu-i aparținea.
Marți, 17. Un nou raport arată că 75% din victimele opresiunilor motivate religios, sunt 

Creștini.
Miercuri, 18. Africa de Sud. Trupul unui pastor Creștin a fost găsit ars și legat cu mâinile la 

spate.
Joi, 19. Pakistan. 6 polițiști au fost arestați pentru că au bătut până la moarte un adolescent 

Creștin.
Vineri, 20. Sudan. Autoritățile portuare rețin un transport de Biblii de mai mult de doi ani 

fără nicio explicație.
Vineri, 20. Argentina. Un grup de mii de feministe au devastat o biserică Creștină și au 

incendiat intrarea acesteia.
Luni, 23. Sudan. Trei pastori Creștini au fost arestați pentru că au refuzat să anuleze un 

serviciu de închinare.
Marți, 24. Indonezia a votat o lege care interzice orice organizație care este opusă 

ideologiei statale.
Miercuri, 25. Siria. 128 de Creștini au fost uciși în orașul Qaryatayn.
Vineri, 27. Irak. Sute de familii de Creștini au trebuit să-și părăsească din nou locuințele 

datorită frontului care s-a apropiat din nou.
Vineri, 27. India. Un pastor Creștin și-a pierdut auzul la o ureche după ce a fost torturat de 

extremiști hinduși.
Vineri, 27. Anglia. Un judecător a dat câștig de cauză unei școli care l-a exmatriculat pe un 

elev pentru că a spus că homosexualitatea este păcat.
Luni, 30. Nigeria. Un grup de musulmani au ucis o femeie Creștină împreună cu cei doi 

copii ai ei.
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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:
Joi, 5. Anglia. Arhiepiscopul de Cantebury a refuzat să admită că homosexualitatea este 

păcat.
Vineri, 6. SUA. O femeie pastor presbiteriană a afirmat că religia Creștină nu este singura 

cale spre cer.
Marți, 17. SUA. O treime din Creștinii evanghelici afirmă că nu este nevoie să crezi în 

Dumnezeu pentru a fi moral.

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, 3. Nepal  a legalizat schimbarea genului în documentele oficiale potrivit alegerii 

personale.
Miercuri, 4. Anglia. Conform unui studiu, unu din 50 de persoane din Marea Britanie se 

identifică ca LGBT.
Joi, 5. SUA. O lege care a fost adoptată în statul California trimite la pușcărie pe cei care nu 

li se adresează transsexualilor cu pronumele ales de ei.
Vineri, 6. SUA. O nouă lege din statul Utah permite profesorilor să discute despre 

homosexualitate cu copiii în timpul orelor de curs.
Luni, 9. SUA. Canalul Netfix transmite un serial animat menit să educa copiii despre 

homosexualitate, sex și SIDA.
Marți, 10. Pakistan. O universitate a decis să ofere cursuri gratuite persoanelor 

transsexuale.
Miercuri, 11. Georgia. O mamă și-a exprimat șocul când a aflat că fiica ei de 12 ani a trebuit 

să completeze un chestionar școlar în care i s-a cerut să-și identifice genul, printre opțiuni 
fiind și transsexual.

Joi, 12. SUA. Un grup de medici avertizează că activiștii LGBT nu oferă informații despre 
efectele permanente negative pe care copiii părinților ce aleg tratamentul de schimbare de sex 
le vor suporta.

Vineri, 13. Kosovo. A avut loc prima paradă LGBT la care a participat și președintele țării.
Marți, 17. SUA. California este primul stat care recunoaște în documentele oficiale genul 

nonbinar.
Luni, 30. SUA. Canalul Disney transmite un serial despre un adolescent homosexual.
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 octombrie 2017 au avut loc 41 de evenimente de moarte în masă a 

animalelor.
Luni, 2. Irlanda. O mare parte din racii din râul Barrow au fost găsiți morți.
Miercuri, 4. Brazilia. Sute de pești, păsări sălbatice și bovine au fost gasi moarte în Francisco 

Dumont. 
Miercuri, 4. Africa de Sud. 2 milioane de păsări au murit datorită gripei aviare în Cape Town.
Miercuri, 4. India. Mii de pești și animale marine au fost găsite moarte pe malurile coastei 

Maharashtra.
Joi, 5. Vietnam. 34 de tone de pește au murit în pescăriile din Thua Thien-Hue. D
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Joi, 5. SUA. Mii de rechini și alte vietăți marine mor  ”misterios” în San Francisco Bay. 
Vineri, 6. India. Milioane de pești mor datorită poluării în lacul Telangana. 
Vineri, 6. Spania. Sute de pescăruși mor pe coasta Galicia.
Luni, 9. Namibia. Peste 100 de hipopotami au murit după izbugnirea unei boli în parcul național.
Marți, 10. Italia. Sute de pești au fost găsiți morți de-a lungul malurilor râului Simeto. 
Marți, 10. SUA. 3 delfini si 2 balene au fost găsite moarte la țărm în New Jersey.
Miercuri, 11. Israel. Mii de pești morți au fost găsiți în râul Lakhish.
Joi, 12. Vietnam. 4.000 de porci s-au înecat după inundațiilor din Thanh Hoa.
Joi, 12. Italia. Peste 800.000 de mii de păsări au fost omorâte datorită gripei aviare din centru și 

nord.
Joi, 12. Franța. 12 delfini au fost găsiți morți de-a lungul coastei Provence.
Vineri, 13. Portugalia. Mii de pești au fost găsiți morți în râul Tagus.
Sâmbătă, 14. Noua Zeelandă. Zeci de mii de meduze moarte pe plajele din sud.
Sâmbătă, 14. Australia. O mare parte din peștii din mangrovele din orașul Darwin au fost  găsiți 

morți. 
Marți, 17. Vietnam. 80 de tone de pește au murit datorită inundațiilor din Thai Binh.
Marți, 17. Olanda. 41.000 de mii de păsări moarte din cauza gripei aviare în Zeeland.
Marți, 17. China. 30.000 de păsări au murit din cauza gripei aviare în Anhui.
Marți, 17. Tailanda. Tone de pește mort pe o plajă din Hua Hin.
Marți, 17. Estul Antarcticii. Mii de pui de pinguini au murit de foame.
Vineri, 20. Scoția. 125.000 de mii de somoni au murit din cauza unei boli din fermele de somoni.
Vineri, 20. Australia. Peste 80 de păsări marine au fost descoperite moarte pe plajele din Albany.
Luni, 23. Bulgaria. 10.000 de păsări au murit datorită gripei aviare în Dobric.
Luni, 30. Cipru. O mulțime de pești morți au fost descoperiți în lacul Athalassa.
Marți, 31. India. 70. 000 de pești au murit într-un lac datorită poluării.
Marți, 31. Rusia. 132 foci moarte pe malurile lacului Baikal.

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:
Luni, 9. SUA. Peste 1500 de case au fost arse datorită incendiului de vegetație din 

California.
Marți, 10. SUA. Un studiu arată că schimbările climaterice induse de om costă economia 

SUA 240 miliarde dolari pe an.
Miercuri, 11. Africa de Sud. O furtună a provocat inundații catastrofale cu 9 morți din 

Durban până în Johannesburg.
Joi, 12. Vietnam. Peste 40 de persoane au murit datorită inundațiilor și a alunecărilor de 

teren.
Joi, 12. Anglia. Ploile torențiale au provocat inundații în Cumbria.
Vineri, 13. Un raport recent arată că 730 de cutremure au fost provocate de om.
Miercuri, 18. Incendiile din Portugalia și Spania a făcut peste 40 de morți.
Miercuri, 18. Spania. Ploile torențiale au provocat inundații severe în Andaluzia.
Luni, 23. Un studiu recent arată că poluarea este responsabilă de moartea prematură a 

peste 9 milioane de persoane în anul 2015.
Vineri, 27. Bulgaria. Inundațiile au provocat moartea a 3 persoane.
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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. 95 Noiembrie 2017
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.

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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