Divina
Vindecare
NR. 96

DECEMBRIE 2017

Dialoguri cu Dumnezeu
6. Cea mai mare credință
Ardeiaș Vlad, noiembrie 2017

Divina Vindecare ! Nr. 96 Decembrie 2017

În dorința de a face calea mântuirii cât mai simplă cu putință, Dumnezeu a pregătit-o pe
deplin pentru fiecare om în parte, acestuia rămânându-i un singur lucru de făcut: s-o accepte. Și
pentru că dragostea presupune liberul arbitru, alegerea de a accepta acest dar îi aparține în
totalitate omului. Acesta este motivul pentru care, din nou și din nou, Scriptura centrează
întregul ei discurs în jurul credinței sau încrederii în Dumnezeu pentru că, nu-i așa, nimeni nu se
va ridica să ia ceea ce nu crede că i s-a oferit deja.
Contrar opiniei populare, credința către care îndeamnă Scriptura nu este nicidecum aderarea
mentală la un set de reguli, nici măcar atunci când aceasta este acompaniată de schimbarea
obiceiurilor vieții potrivit acestor reguli. Nu, nicidecum! Credința afirmată de Scriptură nu este
„credința ortodoxă”, nici „credința catolică”, nici „credința baptistă, calvinistă, adventistă” etc.,
ci mai degrabă decizia de a te bizui pe Dumnezeu, de a conta pe cuvântul Său, de a te baza în
exclusivitate și de a depinde numai de ceea ce El a promis. Iar încrederea nu se poate restrânge
numai la acceptarea definiției ei, ci, datorită naturii, ea se manifestă în mod obligatoriu în
experiența vieții zilnice.
Încrederea fiind așadar singura cale de comuniune a omului cu Dumnezeu, Scriptura se pare
că leagă totul de ea: „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!” (Marcu 9:23) a spus Domnul
Isus, prin „toate” înțelegând cu adevărat TOATE, chiar și schimbarea reliefului (Marcu 11:23).
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La vârsta prunciei
Atunci când s-a ridicat întrebarea despre unitățile de măsură în Împărăția cerurilor, Isus a
făcut un gest ce trebuie să-i fi uimit pe toți:
„Isus a chemat la El un copilaş, l-a pus în mijlocul lor şi le-a zis: ,Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi
întoarce la Dumnezeu şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi, cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia
cerurilor.’” (Matei 18:3).
Motivul pentru care Isus a apelat în repetate rânduri la imaginea copilului pentru a descrie
profilul mântuiților nu a fost lipsa de înțelepciune a acestora (1 Corinteni 14:20), ci mai degrabă
încrederea instinctivă. Este știut faptul că nu necesită nici mult timp și nici mult efort pentru a
câștiga încrederea unui copil. Mai mult decât atât, odată ce încrederea i-a fost câștigată, copilul
este dispus să creadă cele mai imposibile lucruri: că trei sute de oameni pot înfrânge o armată
folosindu-se numai de trâmbițe, urcioare și făclii; că marea se poate despica în două; că se poate
merge pe apă; că o femeie care n-a putut să aibă copii,
va naște la vârsta de 90 de ani, etc., etc.
Această încredere specifică copiilor este de
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asemenea specifică și celor nou născuți în Hristos.
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Creștinii tind să-și bazeze deciziile din ce în ce mai mult pe rațiunea care este modelată mai
degrabă de lumea din jur decât de cuvântul Scripturii, motiv pentru care, atunci când întâlnesc
încrederea debordantă a unuia de curând născut în Familia lui Dumnezeu, nu numai că sunt
surprinși, dar uneori simt că este de datoria lor să tempereze credința lui debordantă.
Copilul de curând născut în templu și care abia se familiarizează cu glasul lui Dumnezeu
asemenea lui Samuel, face primii pași, de obicei cu încrederea desăvârșită a copilului. Iar acea
perioadă, până când credința nu este alterată de rațiunea ce se bazează în exclusivitate pe cele
cinci simțuri, este una a minunatelor experiențe cu Dumnezeu.
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Părintele credincioșilor
Motivul pentru care Avraam este numit „tatăl nostru al tuturor” (Romani 4:16) este tocmai
încrederea lui. Desigur, în celebrul capitol dedicat enumerării eroilor credinței (Evrei 11), Pavel îi
enumeră pe Abel, Enoh și Noe înainte de Avraam, însă există cel puțin un motiv pentru care
niciunul dintre aceștia nu este numit „tatăl nostru al tuturor” (Romani 4:16): Avraam și-a păstrat
această încredere copilăroasă până la sfârșitul vieții care i-a fost marcată de evenimente de
excepție ce au evidențiat-o în mod uimitor. Desigur, inevitabil în experiența copiilor, și cea a lui
Avraam și-a avut ezitările și căderile de rigoare, însă sclipirile au fost atât de multe și atât de
puternice, încât s-au constituit într-o rază de lumină ce străbate veacurile peste milenii.
Experiența lui a debutat cu același Glas adresat personal printr-o chemare neobișnuită de a
renunța la viața lui (casă, prieteni, afaceri etc.) pentru o călătorie în necunoscut. Despărțirea de
nepotul său Lot, despărțire cauzată de dezinteresul lui Avraam pentru sporirea averilor, îl
apropie mai mult de Dumnezeu care-i făgăduiește din nou călăuzirea și binecuvântarea Sa
specială ce nu întârzie să se manifeste în succesul din lupta pentru eliberarea nepotului său și a
familiei acestuia. Pe măsură ce timpul trece atrăgând după sine înaintarea în vârstă a lui Avraam
și a soției lui, probabilitatea ca aceștia să mai aibă un fiu scade dramatic, nu însă și în mintea lui
Avraam. Încrederea lui în promisiunea lui Dumnezeu că va fi tatăl multor neamuri este în
continuarea una copilăroasă și, cu fiecare pas făcut înainte, copilul Avraam devine și mai
apropiat de Dumnezeu.
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Vizita
Era o zi ca oricare alta la ora la care mai toți își lăsau treburile deoparte, căutând un refugiu
căci sosise „timpul zădufului zilei” (Geneza 18:1). Nu ni se oferă niciun indiciu despre modul în
care Avraam a recunoscut încă din depărtare identitatea vizitatorilor săi. Să fi fost ceva legat de
straiele lor? Puțin probabil, căci dacă ar fi ieșit astfel în evidență, probabil că toată tabăra s-ar fi
alarmat. Cert este însă că Avraam Îl recunoaște pe Domnul chiar și de la depărtare. Nu are
nevoie să ezite, nu are nevoie să se întrebe „Este oare acesta Glasul Domnului?”. Avraam ȘTIE
pentru că este atât de familiarizat cu Persoana Sa, asemenea copilului cu părintele său.
Propunerea sa însă ne arată că această cunoaștere profundă nu viza atât natura lui Dumnezeu,
cât mai degrabă caracterul Acestuia: Avraam Îl invită pe Dumnezeu la masă. Dincolo de faptul
că acesta era un gest sacru în Orient, argumentul lui Avraam este de-a dreptul uimitor: „ca să
prindeți la inimă” (Geneza 18:5) sau „ca să vă întăriți” (NIV). A fost primitiv Avraam în înțelegerea
lui despre Dumnezeu gândindu-se că Acesta are nevoie de hrană într-o călătorie lungă prin
soare, sau înțelegerea noastră este încă primitivă pentru că ne scapă din vedere bucuria din
inima lui Dumnezeu ori de câte ori Îi oferim prilejul unei părtășii veritabile? Timpul va dovedi.
Fapt este că Dumnezeu a mâncat turte, unt, friptură de vițel și lapte la ușa cortului lui Avraam.
După reiterarea promisiunii copilului mult așteptat la care s-a adăugat și data la care acesta se va
naște, întâlnirea se sfârșește iar Dumnezeu împreună cu cei doi îngeri care-L însoțeau pornesc
mai departe.
Dumnezeu nu forțează imaginea despre Sine în mintea omului mai mult decât acesta poate
înțelege. Acesta este motivul pentru care fiecare întâmplare descrisă în Scripturi trebuie înțeleasă
contextual. Un Dumnezeu care călătorește în timp și spațiu pentru a-l vizita pe om, care trebuie
să se oprească pentru a petrece timp cu acesta, care acceptă festinul pregătit pentru El, ne descrie
mai degrabă imaginea zeilor antici decât cea a Creatorului omniprezent și atotputernic care este
spirit (Ioan 4:24). Însă, cine are ochi de văzut, va descoperi în toate aceste revelații primitive
caracterul plin de dragoste al Tatălui pe care Fiul Său avea să-L reveleze cu desăvârșire la două
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milenii distanță: Unul care nu găsește că este prea mare umilința de a Se coborî la nivelul de
înțelegere al fiecărei persoane numai pentru a-i descoperi mai mult despre Sine și astfel a-l
îmbogăți infinit.
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Umilința iubirii
„Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă.” (Geneza 18:16), așa cum orice gazdă bună își conduce
musafirii. Atunci, parcă într-un moment de ezitare, se întâmplă ceva ce trebuie să fi uluit
întregul univers:
„Atunci, Domnul a zis: ,Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?… Căci Eu îl cunosc şi ştiu...
‘” (Geneza 18:17, 19).
A pornit Dumnezeu indecis în această călătorie? Însă chiar această întrebare este o contradicție
de termeni: „Dumnezeu”, „a pornit”, „indecis”, „călătorie”. „Tatăl luminilor, în care nu este nici
schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17) nu pornește pentru că nu se oprește, nu călătorește
pentru că este prezent pretutindeni în același timp, nu decide în timp pentru că El este Cel care
Este (Exodul 3:14) iar planul Său există dinaintea existenței timpului (Efeseni 3:11). Descoperim
însă și cu această ocazie dragostea fără margini a lui Dumnezeu și umilința de a Se coborî până
la nivelul de înțelegere al fiecăruia astfel încât să poată forma o punte de comunicare. Dumnezeu
vorbește pe limba omului, cu toate că acestui limbaj îi este imposibil să descrie Realitatea a Ceea
ce este Dumnezeu. Este ca și atunci când Dr. Kasthuri a încercat să-i explice unui băiețel în vârstă
de 5 ani ce este un „conectom”: „Vrem să știm unde este fiecare celulă din creierul tău și cum le
vorbește tuturor celorlalte celule din creierul tău.”
Întreaga creație a ajuns să ființeze exclusiv prin Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este motivul
pentru care și răscumpărarea, salvarea creației pierdute, nu poate fi realizată decât prin Același
Cuvânt. Însă creația decăzută, omul în starea lui păcătoasă, despărțită de Dumnezeu, nu este
compatibil cu natura Cuvântului Său. Descoperirea Cuvântului în starea Lui naturală l-ar arunca
pe om într-o stare de confuzie, punându-i astfel în pericol chiar viața căci, dacă nu există
încrederea izvorâtă din cunoaștere, omului îi este frică de ceea ce nu înțelege. Acesta este
motivul pentru care și în acest sens Cuvântul a trebuit să se facă trup, Dumnezeu a trebuit să Se
exprime și să ființeze în raport cu omul în contextul limitărilor conceptelor omenești. Numai în
acest fel dialogul cu Dumnezeu a fost posibil de-a lungul timpului. Acest dialog a fost absolut
necesar pentru răscumpărarea încrederii omului, încredere ce a fost spulberată în grădina Eden
de alegerea acestuia de a se despărți de Părintele său. Dialogul este primul pas pe calea
restabilirii unei relații, căci fără comunicare totul este pierdut. Datorită violenței cu care
încrederea dintre om și Dumnezeu a fost sfâșiată, acest dialog a fost foarte primitiv la
începuturile sale, mintea omului căzând într-un abis atunci când s-a despărțit de Creatorul său.
Pe măsură ce cunoașterea de Dumnezeu a fost restabilită prin dialog, mintea omului a fost din ce
în ce mai luminată până la descoperirea ultimă a lui Dumnezeu în Persoana Fiului Său. Până
atunci însă, Dumnezeu a fost nevoit să-Și acopere cuvântul în umbrele limbajului și implicit a
conceptelor minții omului. De aici contradicțiile ce apar cu fiecare ocazie în care Dumnezeu a
interacționat cu omul: Dumnezeu se luptă cu omul, Dumnezeu călătorește, Dumnezeu mănâncă
etc.
Observația cea mai importantă este legată de motivul din spatele acestei umilințe fără margini:
dragostea lui Dumnezeu pentru om. Nimic nu este prea mult pentru Creatorul a toate atunci
când vine vorba despre „cel mai neînsemnat” (Isaia 60:22) locuitor al universului.
„Este oare ceva prea greu pentru Domnul?” (Geneza 18:14), l-a întrebat Dumnezeu pe Avraam
atunci când a venit vorba de nașterea copilului său din soția care era bătrână și stearpă. Însă, așa
cum am văzut în Persoana Domnului Isus, această întrebare indică nu numai către puterea lui
Dumnezeu, dar și spre dragostea și caracterul Lui descoperite în eforturile și sacrificiile Sale de
dragul omului.
Nicio propoziție nu este în plus, niciun cuvânt nu este prea mult și nicio descriere prea
exagerată atunci când vine vorba despre umilința lui Dumnezeu în restabilirea relației dintre El
și om pentru mântuirea acestuia. Aici descoperim adevăratul caracter al lui Dumnezeu și
unicitatea Sa față de celelalte zeități ale religiilor păgâne. Cel care se coboară la om pentru a-l
ridica, nu pretinde eforturi din partea acestuia pentru a ajunge la nivelul Său. Cel care se face
totul și orice pentru a fi înțeles, nu selectează numai elita intelectuală. Cel care-Și dă viața pentru
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copiii Lui, nu pretinde jertfe pentru a-i primi pe cei pierduți. În fiecare act și cuvânt al lui
Dumnezeu descoperim dragostea nemărginită a Unui Tată pentru copiii Săi.
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Dialogul
Continuând pe aceeași cale a limbajului omenesc temporar, Dumnezeu îi descoperă lui
Avraam că la El a ajuns o mare plângere împotriva celor două cetăți, Sodoma și Gomora, strigăt
care necesită o investigație personală, atentă și meticuloasă: „dacă nu va fi aşa, voi şti.” (Geneza
18:21). Aceasta a fost descoperirea voinței divine și probabil că orice om ar fi răspuns cu
supunere „Să se împlinească Voi Ta!”. Nu însă și Avraam!
Cel care devenise deja familiarizat cu caracterul și dragostea lui Dumnezeu în așa fel încât
frica și reținerea față de Acesta dispăruseră din inima lui, sesizând parcă provocarea ce-i era
adresată, nu face cale întoarsă în momentul în care „bărbaţii aceia s-au depărtat şi au plecat spre
Sodoma”, ci el „stătea tot înaintea Domnului”. (Geneza 18:22). În mintea lui Avraam ceva nu este
clar, ceva din tabloul înfățișat înaintea lui este în disonanță cu caracterul lui Dumnezeu, cel puțin
cu Acela care-I fusese lui descoperit până atunci. Și, într-un gest fără precedent în istoria
omenirii, Avraam Îl întreabă pe Dumnezeu:
„Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună cu cel rău? ... Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, aşa
ca cel bun să aibă aceeaşi soartă ca cel rău, departe de Tine aşa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă tot
pământul nu va face oare dreptate?” (Geneza 18:23, 25).
Ce este dreptatea? Cine definește dreptatea? Omul? Dacă da, potrivit căror norme și căror
judecăți? Normele trebuie să fie transcendente omului, altfel ele vor fi relative la educația și
cultura acestuia, neputând fi astfel universale. Definițiile fundamentale nu pot fi pronunțate de
om, ci trebuie să-i fie date de către Dumnezeu. Ceea ce descoperim în capitolul 18 din Geneza,
unul dintre cele mai extraordinare capitole ale Scripturii, este ridicarea glasului omului
împotriva enunțului lui Dumnezeu. În Japonia medievală, orice țăran care-și ridica privirea din
pământ stând în genunchi atunci când trecea un nobil, își pierdea viața în chiar acel minut. Orice
zeu ar fi lovit fulgerător o asemenea îndrăzneală. Adevăratul Dumnezeu însă zâmbește: este
fericit să descopere rodul eforturilor Sale în cunoașterea dragostei Sale care a rezultat în
alungarea fricii și deschiderea sufletului. Și atunci Dumnezeu îl invită pe om la masa deciziilor
divine, profetizând astfel viitorul său: divin.
Singurele persoane care sunt vrednice de încredere pentru decizii divine sunt acelea ale căror
motivație este dragostea. Dragostea nu poate în realitate greși niciodată deoarece scopul
dragostei nu este ideea și nici principiul, ci persoana. Acesta este motivul pentru care dragostea
transcende orice regulă și orice lege, căci „Ţinta poruncii este dragostea” (1 Timotei 1:5) și nu
invers.
Conștient fiind de poziția în care s-a așezat, Avraam își repetă instinctiv la fiecare pas
identitatea, parcă într-un fior și uluire continuă a ceea ce se întâmplă cu el: „Iată, am îndrăznit să
vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât praf şi cenuşă.” (Geneza 18:27). Și pentru că judecata
necesită o socoteală, Avraam propune numerele pornind de la cifra de cincizeci: „Poate că în
mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu vei ierta locul acela din
pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei?” (Geneza 18:24).
Modul în care-și construiește argumentul și propunerea de la fiecare pas al dialogului ne
descoperă structura gândirii lui Avraam și motivația din spatele inițiativei sale fără precedent.
Dacă Avraam ar fi discutat dreptatea, atunci argumentul lui ar fi fost următorul:
„Poate că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare şi pe ei şi nu-i vei
cruța pe cei cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei?”
Dreptatea ar fi pretins cruțarea tuturor nevinovaților și pedepsirea celor vinovați. Avraam este
însă interesat de altceva: salvarea tuturor. Dacă ar fi propus judecarea dreptății, el ar fi fost
primul care ar fi fost condamnat, căci „Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea
acestui Dumnezeu sfânt?” (1 Samuel 6:20). „Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă; dar
mila biruieşte judecata.” (Iacov 2:13). Mila dragostei ce izvorăște din Dumnezeu l-a împins pe
Avraam să meargă până acolo încât să se târguiască cu Dumnezeu. Dumnezeu, Cel care peste
veacuri spunea „Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Israele? Cum să-ţi fac ca Admei? Cum să
te fac ca Ţeboimul? Mi se zbate inima în Mine şi tot lăuntrul Mi se mişcă de milă!” (Osea 11:8),
înțelegea pe deplin inima lui Avraam, motivația din spatele bâlbâielilor lui, ceea ce-l făcea să nu

se oprească în ciuda ezitării în fața lui Dumnezeu, groaza pe care o simțea la gândul că „poate că
din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci” (Geneza 18:28), și atunci ce se va întâmpla? Și dacă a
acceptat schimbarea de plan, amânarea dreptei judecăți pentru cincizeci, o va face și pentru
patruzeci și cinci. Și dacă a acceptat să lipsească cinci, acceptă să lipsească și zece. Și dacă a mers
atât de departe, înseamnă că numai douăzeci vor fi de ajuns. Și dacă se gândește și bine, își dă
seama că douăzeci de neprihăniți este mult pentru societatea Sodomei și Gomorei, motiv pentru
care, fie ce-o fi, face o ultimă propunere: zece. „,Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai
de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.’ Şi Domnul a zis: ,N-o voi nimici,
pentru cei zece oameni buni.’” (Geneza 18:32).
Confuzie
Realitatea a fost însă mult mai cruntă decât anticipase Avraam. Îngerii abia au reușit să smulgă
din foc o singură familie; însă nici aceea nu a ajuns întreagă în siguranță. Cel care a câștigat însă
cel mai mult din această istorie a fost Avraam alături de toți cei care-L înțeleg mai bine pe
Dumnezeu de pe urma lecturării ei. Din păcate însă, majoritatea Creștinilor se opresc la stadiul
de nou născut în Familia Divină, fără să înainteze în procesul creșterii. Rămânând la o imagine
copilărească, primitivă despre Dumnezeu, aceștia nu urcă mai sus de piciorul muntelui,
repetând parcă peste veacuri strigătul îngrozit al sclavilor de curând eliberați: „Vorbeşte-ne tu
însuţi, şi te vom asculta, dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” (Exodul 20:19).
Suntem însă încurajați nu numai de exemplul lui Avraam, dar și de cel al femeii ce nu a
acceptat cuvântul refuzului din partea lui Isus, spunând „Da, Doamne ... dar şi căţeii de sub masă
mănâncă din firimiturile copiilor.” (Marcu 7:28). Iar Isus i-a spus că „pentru vorba aceasta” (Marcu
7:29) cererea ei a primit răspunsul divin dorit de ea. Cuvintele, ca expresie a sentimentelor și
realităților din mintea omului, sunt cele ce califică sau descalifică, înalță sau coboară, lucrează
minuni sau fapte ordinare căci, nu-i așa, diferența dintre un bulgăre de pământ și un om stă
numai într-un Cuvânt.
Istoria lui Avraam ne confirmă îndemnul adresat de Mântuitorul tuturor oamenilor:
„Îndrăzniți!” (Ioan 16:33). Atunci când scopul și focul din inima omului este dragostea, nimic nu
este prea mult în fața lui Dumnezeu, orice acțiune și reacție sunt nu numai plăcute înaintea Lui,
dar se constituie chiar în argumente pentru Dumnezeu în lupta împotriva influențelor demonice:
„Cutreieraţi uliţele Ierusalimului, uitaţi-vă, întrebaţi şi căutaţi în pieţe, dacă se găseşte un om, dacă
este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se ţină de adevăr, şi voi ierta Ierusalimul.” (Ieremia
5:1). Vei fi tu acela?

Jugul robiei
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„Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei.” (Galateni 5:1).
Cuvântul „robie” este deseori asociat conceptului de sclavie. Datorită acestui lucru, unii au
concluzionat că atunci când Pavel vorbește despre „jugul robiei”, el îi avertizează pe galateni să
nu fie prinși din nou de păcat. Nu m-a surprins faptul că am auzit pentru prima dată această
interpretare de la cei care celebrează sărbătorile levitice. Desigur, ei nu vor accepta nicio dovadă
care demonstrează faptul că faptele legii sunt negative și abolite. Însă, când cercetăm modul în
care apostolul Pavel folosește termenul „robie” în special în epistola către galateni, devine foarte
clar faptul că se referă la lege atunci când vorbește despre „jugul robiei”. Să citim pasajul în
contextul său:
„Rămâneţi dar tari şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei. Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă vă veţi tăia
împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi încă o dată oricărui om care primeşte
tăierea împrejur că este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin
Lege, v-aţi despărţit de Hristos; aţi căzut din har.” (Galateni 5:1-4).
Jugul este instrumentul care este folosit pentru a lega două animale împreună (de obicei doi
boi) într-o manieră în care atunci când unul se îndreaptă într-o direcție, celălalt să fie obligat să-l

Divina Vindecare ! Nr. 96 Decembrie 2017

6

urmeze. Jugul nu este rău dacă te leagă de ceva folositor și bun. Atunci când Isus spune că
trebuie să luăm jugul Lui, asta este un lucru bun. Să fii legat de Isus într-o manieră în care
oriunde merge El să mergem și noi, este un scop minunat. Însă, atunci când suntem înjugați de
ceva dăunător sau de ceva care ne ține în loc, atunci jugul devine rău.
Atunci când Pavel vorbește despre jugul robiei, el arată că se referă în mod deosebit la
circumcizie. De fapt, oricine citește epistola către galateni va înțelege că acesta este subiectul
principal care l-a determinat pe Pavel să scrie această epistolă. Pavel le-a prezentat Evanghelia
acestor galateni, ei L-au primit pe Hristos și au fost botezați cu spiritul sfânt. Însă ulterior niște
iudaizați i-au vizitat și i-au convins că numai Hristos nu era suficient. Dacă doreau să fie
acceptați de Dumnezeu, trebuiau să se identifice cu națiunea evreilor prin circumcizie. Această
epistolă a fost răspunsul lui Pavel la această idee eretică.
Însă circumcizia nu reprezenta singura chestiune căci Pavel afirmă că dacă cineva dorește să
fie circumcis, atunci este obligat să împlinească toată legea. A avut Pavel dreptate? Nu este logic
că dacă cineva practică circumcizia religioasă pe baza cerinței legii, el este de asemenea obligat
să împlinească toate celelalte cerințe ale legii? Ideea este că dacă o persoană simte că Dumnezeu
îi cere să practice o parte a legii, nu există niciun motiv logic de a exclude restul legii pentru că
Dumnezeu este Cel care a dat tot sistemul legii. El nu a dat numai o parte din ea, ci întregul
pachet la Muntele Sinai, motiv pentru care dacă este necesar să împlinim o parte din ea, chiar
acest lucru înseamnă că întreaga lege este necesară. Aceasta este rațiunea din spatele afirmației
lui Pavel că dacă cineva este circumcis, „este dator să împlinească toată Legea.”
Ar trebui să fie evident faptul că acest principiu se aplică la toate cerințele legii, nu numai la
circumcizie. Dacă practica circumciziei obligă la păzirea întregii legi, atunci practicarea oricărei
porunci a legii atrage după sine aceeași consecință și anume obligativitatea păzirii întregii legi.
Așadar, atunci când Pavel îndeamnă „nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei”, el nu se referă numai la
circumcizie, ci la întregul sistem al legii cu toate ritualurile și ceremoniile sale.
Citind și alte pasaje din epistola către galateni în care Pavel folosește cuvântul „robie”, devine
și mai clar faptul că Pavel îl folosește cu referire la guvernarea legii și nu la stăpânirea păcatului:
„Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur din pricina
fraţilor mincinoşi, furişaţi şi strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos
Isus, cu gând să ne aducă la robie.” (Galateni 2:3, 4).
Acesta este primul pasaj în care este folosit acest cuvânt în epistola către efeseni. Studiați cu
atenție contextul și veți descoperi că Pavel vorbește despre ceea ce s-a întâmplat atunci când a
mers la Ierusalim împreună cu Barnaba pentru a-i întâlni pe ceilalți apostoli. Scopul vizitei era
acela de a clarifica dacă Creștinilor dintre celelalte popoare li se mai cerea să împlinească legea
lui Moise, inclusiv să ce circumcidă (vezi Fapte 15:4, 5). Pavel spune că cei care doreau să
impună credincioșilor aceste legi ale lui Moise, erau „frați mincinoși” care doreau să-i ducă pe
credincioși în robie! Observați că robia pe care încercau s-o impună nu era robia păcatului, nu
era robie nelegiuirii, ci robia cerințelor legii lui Moise!
Galateni 4:1-3 este un alt pasaj în care Pavel folosește cuvântul „robie”. Acum că înțelegem la
ceea ce s-a referit el folosind acest cuvânt, este mult mai ușor să înțelegem ideea pe care dorește
s-o sublinieze în acest pasaj.
„Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că
este stăpân pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot aşa şi noi,
când eram nevârstnici, eram sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii.” (Galateni 4:1-3).
Este uimitor cum oamenii înțeleg greșit acest pasaj. Pavel folosește exemplul copilului care
într-o zi va deveni stăpân, poate rege sau un stăpânitor. Cât timp este încă copil, el este tratat ca
un sclav. Asta înseamnă că trebuie să muncească asemenea unui sclav? Nu, nu asta este ceea ce
vrea să spună Pavel. Ideea este că lui nu i se îngăduie să ia decizii pentru sine și să facă ce
dorește. El este sub guvernanți și învățători și va continua în această stare până când va deveni
matur. Tatăl a stabilit un timp (poate atunci când împlinește 21 de ani) și când acel timp sosește,
acest moștenitor își va intra în drepturi și nu va mai fi tratat ca un copil sau ca un sclav. Va fi
eliberat de guvernanți și de învățători, fiind atunci liber să decidă singur.
Pavel spune: „Tot aşa şi noi ...” continuând prin explicarea pildei. El vorbește despre experiența
copiilor lui Dumnezeu. El vorbește despre „NOI”. La cine se reveră el atunci când spune „noi”?
Dacă se referea la galateni, atunci ar fi trebuit să spune „voi”. Dacă spunem că se referea la evrei,
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atunci întreb din nou: de ce a spus „noi” când galatenii nu erau evrei? Este clar faptul că Pavel se
referă la copiii lui Dumnezeu și că el compară istoria modului în care Dumnezeu s-a raportat la
poporul Său cu istoria unei singure persoane: moștenitorul. Pavel compară viața unui moștenitor
cu istorie poporului lui Dumnezeu.
Așadar, copiii lui Dumnezeu au fost cândva infantili. În ce sens? Din punct de vedere spiritual
erau imaturi și ignoranți în ceea ce privește adevărata natură a lui Dumnezeu și a căilor Sale. La
vremea aceea erau așezați sub guvernanți și tutori pe care Pavel îi numește „învăţăturile
începătoare ale lumii.” Întrebarea este ce erau aceste „învățături începătoare ale lumii” sub care se
găseau? Atât timp cât suntem consecvenți în interpretarea pildei moștenitorului, descoperim că
așa cum copilul era sub guvernanți și tutori, tot la fel și copiii lui Dumnezeu erau sub aceste
învățături ale lumii. Învățăturile lumii corespund guvernanților și tutorilor.
Pavel spune că „noi” am fost în „robie” (din nou acest cuvânt), sub aceste învățături ale lumii.
De ceea ce am descoperit, ori de câte ori Pavel folosește acest cuvânt, „robie”, în epistola către
galateni, el se referă la legea lui Moise. Putem atunci să spunem că tot la asta se referă și în acest
pasaj? Se referă Pavel la lege atunci când spune că poporul lui Dumnezeu au fost așezați sub
învățăturile lumii? Unii se scandalizează când aud că legile oferite de Dumnezeu ar putea fi
numite „învățăturile lumii”, dar nu este absolut nimic greșit în a ne referi la lege în maniera
aceasta. Observați la modul în care Pavel se referă la lege în următoarele pasaje:
„Legământul dintâi avea şi el porunci privitoare la slujba dumnezeiască şi la un locaş pământesc de
închinare.” (Evrei 9:1).
„Ele sunt doar nişte porunci pământeşti, date ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi şi
felurite spălături, până la o vreme de îndreptare.” (Evrei 9:10).
În aceste două pasaje Pavel se referă la sanctuar și la serviciile asociate acestuia. În Evrei 9:1 îl
numește „sanctuar pământesc” iar în versetul 10 se referă la servicii ca fiind „porunci
carnale” (traducerea KJV). În mod clar, aceste ceremonii și ritualuri ale legii erau numai
„învățături de-ale lumii”. Aveau de-a face numai cu lucruri din această lume căci nu exista nimic
veșnic sau spiritual în lege. Ea prezenta interacțiuni cu lucruri de pe această planetă motiv
pentru care erau elemente de-ale lumii. Asta este ceea ce a oferit Dumnezeu poporului Său la
Muntele Sinai pentru că ei erau copii din punct de vedere spiritual. Ei nu erau încă pregătiți
pentru responsabilitățile maturității.
Observați că asta este exact ceea ce Pavel a afirmat în capitolul anterior din epistola către
Galateni:
„Înainte de venirea credinţei, noi eram sub paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie
descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin
credinţă. După ce a venit credinţa, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta.” (Galateni 3:23-25).
Pavel spune că înainte de venirea lui Hristos, înainte ca credința lui Isus să devină o realitate,
noi, copiii lui Dumnezeu eram păstrați sub un îndrumător (aceeași tutori și guvernanți la care sa referit în capitolul 4). Acum el afirmă clar că învățătorul este legea. La asta se referă când
vorbește despre „învățăturile lumii” în capitolul 4. Scopul învățătorului, al tutorelui sau al
guvernantului a fost să ne conducă la Hristos. Datoria lui a fost aceea de a guverna, de a învăța,
de a-i controla pe copiii lui Dumnezeu până când a venit Hristos iar credința a devenit realitate.
Când revenim la capitolul 4 descoperim că această sosire a lui Hristos este momentul în care
copilul devine adult. Este „timpul desemnat de tată” când copilul nu mai trebuie să fie guvernat
de tutori, ci este capabil să ia propriile decizii. Astfel, Pavel afirmă clar:
„Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut
sub Lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca să căpătăm înfierea.” (Galateni 4:4, 5).
Dumnezeu Și-a trimis Fiul pentru a ne elibera de sub tutori și guvernanți care ne-au ținut ca
sclavi. Am fost păstrați SUB lege, SUB învățător, SUB tutori și guvernanți, SUB elementele lumii.
Toate aceste expresii se referă la același lucru, la sclavia legii. Dumnezeu Și-a trimis Fiul pentru
a-Și elibera copiii de sub acel fel de sistem astfel încât, în loc să fie servi, să trăiască acum ca fii.
Ei urmau să intre sub moștenirea pregătită de Tatăl pentru că Hristos a venit iar copiii Lui au
trecut de la copilărie în care erau tratați ca niște sclavi, la libertatea de fii în care nu mai sunt sub
învățători, cu pe deplin adulți.
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Din nou descoperim faptul că atunci când Pavel se referă la copiii lui Dumnezeu ca fiind sub
„robie”, el se referă la starea de a fi sub controlul legii. Așadar, când ajungem din nou la acel
cuvânt în Galateni 4:9, este ușor să observăm că se referă din nou la faptele legii:
„Dar acum, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de
Dumnezeu, cum vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi
să vă supuneţi din nou?” (Galateni 4:9).
Pavel le vorbește galatenilor ca membrii ai poporului lui Dumnezeu. Argumentându-și
poziția, până acum el a spus „noi”. Este clar faptul că el se include pe sine în ceea ce afirmă, el
discutând astfel despre poporul lui Dumnezeu ca întreg. El a revizuit istoria și dezvoltarea
poporului lui Dumnezeu din timpul lui Moise, până la venirea lui Hristos și timpul prezent. Însă
acum, în loc să spună „noi”, el schimbă și spune „voi”. Acum se referă numai la galateni și la
problema lor, el nefiind inclus. El spune că ei revin din nou „la acele învăţături începătoare, slabe
şi sărăcăcioase”, dorind să se întoarcă la robie.
Acum, unii afirmă că galatenii trebuie să se fi întors la practicile păgâne pentru că Pavel spune
că s-au întors „din nou”, ceea ce înseamnă că au reveni la ceva ce făceau înainte. Examinând
pasajul am descoperit că acest lucru nu este adevărat. Nu există niciun indiciu nicăieri în această
scrisoare cum că galatenii ar fi avut vreo altă problemă decât dorința de a reveni la faptele legii.
De fapt, Pavel spune acest lucru câteva versete mai târziu:
„Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea?” (Galateni 4:21).
El clarifică faptul că ceea ce galatenii doreau era să fie sub lege, să fie guvernați de lege, să fie
sub guvernant. Ei nu doreau să revină la practicile păgâne, ci să fie egali cu frații lor evrei
adoptând aceeași atitudinea față de lege.
Pavel vorbește din nou galatenilor ca popor al lui Dumnezeu. Fiind poporul lui Dumnezeu, ei
doreau să revină la calea legii, „la acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase”. Ca păgâni, ei
nu fuseseră niciodată sub lege, însă Pavel le vorbește ca parte din poporul lui Dumnezeu care, ca
întreg, au fost la un moment dat sub lege. Așadar ei, ca popor al lui Dumnezeu reveneau la
vechea cale.
Ca o exemplificare: prin natura mea fizică, eu sunt jamaican. Ca jamaican pot spune că
poporul meu au fost sub dominație britanică. Însă eu sunt și parte din poporul lui Dumnezeu și,
ca copil al Său pot spune că poporul meu a fost rob în Egipt. Ca unul dintre copiii lui Dumnezeu
s-ar putea spune despre mine că mă întorc pe calea legii dacă aș începe să-mi circumcid copiii. Sar putea spune despre mine că „revin” pe acea cale, cu toate că eu, ca jamaican și poporul meu
nu am practicat niciodată circumcizia. Depinde de modul în care vorbesc despre mine: ca
jamaican sau ca copil al lui Dumnezeu. Am două identități și de aceea două istorii. La fel și în
cazul galatenilor: aveau două identități și deci două istorii. Întrebarea este: cărei identități se
adresează Pavel atunci când spune că se întorceau „la acele învăţături începătoare, slabe şi
sărăcăcioase”?
Până acum el i-a văzut ca membrii ai poporului lui Dumnezeu și le-a studiat istoria ca parte
din poporul lui Dumnezeu. Nu avem niciun motiv să credem că și-a schimbat perspectiva aici.
De fapt avem motive serioase să concluzionăm că el continuă să-i vadă ca înainte. El spune că ei
caută să fie în „robie” care, așa cum am văzut, se referă la a fi sub lege. El spune că ei revin „la
acele învăţături începătoare, slabe şi sărăcăcioase”, iar el a identificat deja legea ca fiind „elemente din
această lume”. Iar acum nu face decât să adauge cuvintele „slabe și sărăcăcioase.”
Nu este nicio problemă să vedem legea ca fiind slabă și sărăcăcioasă. Tot ceea ce înseamnă
acest lucru este că legea nu avea nimic de oferit, că era slabă și ineficientă în a îmbunătăți
condiția oamenilor. Cuvântul tradus prin „slab” înseamnă că nu are nimic de oferit. Acest cuvânt
descrie cu acuratețe eficiența legii în a ne ajuta să obținem ceea ce avem nevoie. Era slabă și
ineficientă.
„căci Legea n-a făcut nimic desăvârşit – şi, pe de alta, se pune în loc o nădejde mai bună, prin care ne
apropiem de Dumnezeu.” (Evrei 7:19).
„şi oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui
Moise.” (Fapte 13:39).
„Căci – lucru cu neputinţă Legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere – Dumnezeu a osândit
păcatul în firea pământească, trimiţând, din pricina păcatului, pe Însuşi Fiul Său într-o fire asemănătoare
cu a păcatului.” (Romani 8:3).

În final, vom studia încă un pasaj din galateni în care este folosit cuvântul „robie” și, deloc
surprinzător, se referă din nou foarte clar la robia legii.
În pasajul din Galateni 4:22-31, Pavel folosește ilustrația lui Sara și a fiului ei Isaac, și a lui
Hagar și a fiului ei Ismael. El spune că aceste două femei împreună cu fiii lor reprezintă cele
două legăminte. Hagar și Ismael reprezintă legământul trupului, în timp ce Sara și Isaac
reprezintă legământul spiritului.
„Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele
Sinai naşte pentru robie şi este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi corespunde
Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod şi
el este mama noastră.” (Galateni 4:24-26).
Observați că el spune că guvernarea de la Muntele Sinai (legea) „naște pentru robie”. Mai
departe, Ierusalimul pământesc (care opera pe baza legii) este în robie împreună cu copiii lui.
Din nou Pavel accentuează faptul că dacă galatenii căutau Sinaiul sau practicile Ierualimului,
ceea ce făceau era să se așeze înapoi sub sistemul vechiului legământ iar rezultatul va fi robia. Să
fim atenți căci același lucru este valabil și astăzi.

Apelarea la chibrituri
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Există un proverb adevărat care spune că „atunci când nu coboară foc din cer, oamenii
apelează la chibrituri.” Niciodată nu a fost mai adevărat acest lucru decât în furoarea prezentă a
celebrării sărbătorilor levitice care abate mintea de la scopul lui Dumnezeu.
În urmă cu 2000 de ani, un foc s-a coborât din cer. La ziua Cincizecimii, împărăția lui
Dumnezeu a venit cu putere. Pentru copiii lui Dumnezeu, a fost începutul unei noi ere, a fost
revenirea lui Hristos pentru a trăi în copiii Săi cu putere. Oamenii au devenit locuința
Dumnezeului Celui viu. O relație cu Dumnezeu și cu Fiul Său nu a mai fost obținută prin
apropierea de Dumnezeu prin intermediul formelor, umbrelor și simbolurilor. Acum, copiii lui
Dumnezeu au avut experiența vie a Dumnezeului Celui viu locuind în ei așa cum a promis de
veacuri. Focul coborâse din cer iar copiii lui Dumnezeu nu mai urmau să fie aceeași.
Ei bine, așa ar fi trebuit să fie. Însă biserica nu a scăpat niciodată de influența legalismului,
nici chiar după Cincizecime. În capitolele 15 și 21 din cartea Faptelor Apostolilor ni se arată clar
faptul că existau conducători cu multă influență în sânul bisericii apostolice care au insistat în a
păstra biserica Creștină legată de practicile legaliste ale iudaismului. Această influență înapoiată
a rezultat în dispariția graduală a puterii spiritului sfânt din biserică. Această condiție teribilă a
ținut două mii de ani, timp în care Biserica nu a scăpat niciodată de tendința de a se raporta la
Dumnezeu prin fapte, ritualuri și ceremonii.
Astăzi, mai mult decât oricând altă dată, este imperativ necesar pentru copiii lui Dumnezeu
să se întoarcă la El în spirit și în adevăr. Acum, pentru că trăim ultimele momente ale timpului,
avem nevoie de puterea din cer, avem nevoie de o redeșteptare a prezenței celei vii a lui
Dumnezeu și a Fiului Său. Nimic altceva nu ne poate proteja în fața a ceea ce vine pe pământ. Și
totuși, pentru că modul în care ne apropiem de Dumnezeu nu ne ajută la nimic iar focul nu cade
din cer, oameni lipsiți de înțelepciune încep din nou să aprindă chibrituri, folosind formele,
ceremoniile și ritualurile pentru a înlocui lipsa prezenței celei vii a Dumnezeului Celui viu.
Acesta este motivul pentru care descoperim o îmbrățișare masivă a sărbătorilor levitice și a
sabatului după luna nouă. Fără prezența vie a lui Hristos în noi, ei trebuie să treacă prin tot felul
de contorsionări într-un efort de a-L găsi și a-I face pe plac lui Dumnezeu.
Aceasta este realitatea a ceea ce se petrece. Dar acum, ca și în zilele bisericii primare, a
menține ritualurile și ceremoniile legii nu ne va conduce într-o experiență mai bună cu
Dumnezeu. Din potrivă, așa cum s-a întâmplat și atunci, va disipa măsura infimă a spiritului
sfânt pe care o mai avem. Să căutăm focul din cer pe calea credinței și să ne oprim din a tot
aprinde propriile noastre chibrituri.

Sfârșitul este aproape
Ardeiaș Vlad, decembrie 2017
LA UȘI!
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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).
Noiembrie 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:
Miercuri, 1. India. În urma presiunilor din partea hindușilor, autoritățile au închis zece biserici
Creștine.
Duminică, 5. India. La câteva săptămâni după ce un pastor a condus câteva familii la Hristos, a fost
atacat și bătut cu severitate de câteva persoane mascate.
Joi, 9. Canada. Unui cuplu de Creștini i-a fost negat dreptul la adopție pentru că nu sunt de acord
cu căsătoriile homosexuale.
Vineri, 10. Nigeria. Nouă Creștini au fost uciși după ce o comunitate a fost atacată de musulmani.
Vineri, 17. Nigeria. Cinci Creștini au fost uciși și alți cinci sunt dispăruți după ce o comunitate a
fost atacată de musulmani.
Duminică, 19. Filipine. Atacurile militanților ISIS împotriva Creștinilor s-au intensificat în ultimele
6 luni.
Joi, 23. SUA. Un pompier a fost concediat pentru că a scris o carte în care afirmă că planul lui
Dumnezeu pentru căsătorie este între un bărbat și o femeie.
Vineri, 24. India. Șase Creștini au fost bătuți de poliție și încarcerați pentru că s-au rugat pentru o
femeie bolnavă.
Duminică, 26. Norvegia. O școală publică a anunțat că în cadrul festivităților de Crăciun vor fi
citite și versete din Coran.
Luni, 27. Egipt. Autoritățile au închis mai multe biserici Creștine sub pretextul că le este teamă de
atacuri din partea musulmanilor.
Marți, 28. Kenya. Un grup de musulmani au atacat copiii unei văduve Creștine pe care i-au bătut
cu violență.
Miercuri, 29. Nigeria. Un grup de militanți musulmani au răpit și ucis mai mulți Creștini în satul
Samaila.
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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).
Vineri, 10. SUA. Un sfert din americani afirmă că genul nu este determinat la naștere.
Vineri, 10. SUA. Universitatea Harvard a găzduit un workshop despre sexul anal, întâlnire în
cadrul cărei studenților li s-a spus că există bărbați cu vagin și femei cu penis și au fost încurajați să-și
introducă diferite obiecte în anus.
Marți, 14. Anglia. O școală catolică a fost obligată să renunțe la cuvintele „mamă” și „tată” pentru a
nu discrimina familiile formate din părinți de același sex.
Marți, 14. Franța. Ministrul Justiției a declarat că vârsta de 13 ani „ar putea fi stabilită” ca vârstă
minimă pentru consimțământul sexual după ce un judecător a decis achitarea a doi bărbați acuzați că
ar fi violat o fetiță de 11 ani.
Joi, 16. SUA. Studenții de sex masculin nu mai trebuie să-și dovedească genul pentru a participa la
competițiile sportive feminine în New Jersey.

Sâmbătă, 18. Franța. Consiliul de Stat a decis interzicerea scenelor care descriu nașterea lui Isus în
clădirile publice, cu excepția „circumstanțelor care arată valoarea culturală, artistică sau festivă.”
Marți, 21. SUA. Femeia rabin D. Eger a declarat public că este lesbiană.
Joi, 30. SUA. Un artist din California vinde accesorii de Crăciun care înfățișează doi bărbați sau
două femei împreună cu Pruncul Isus.
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:
Luni, 13. Biserica Anglicană a afirmat că băieții ar trebui lăsați să se îmbrace în haine de fete.
Duminică, 26. Biserica Suediei nu se mai referă la Dumnezeu folosind pronumele „EL”, ci termeni
neutrii.
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, 7. Scoția își cere scuze pentru condamnarea în trecut a persoanelor homosexuale și bisexuale.
Marți, 7. SUA. Pentru prima dată în istorie, un transsexual a fost ales în legislativul statului
Virginia.
Marți, 7. SUA. Primul transsexual de culoare este ales ca membru în consiliul local al orașului
Minneapolis.
Miercuri, 8. SUA. Jenny Durkan va deveni primul primar homosexual al orașului Seattle.
Miercuri, 8. SUA. Un transsexual a fost ales în consiliul local al orașului Minneapolis.
Miercuri, 8. SUA. Pentru prima dată în istorie, un homosexual a devenit cel mai tânăr politician al
orașului New York.
Miercuri, 8. SUA. Conducerea politică a orașului Palm Springs este compusă în totalitate din
persoane LGBT.
Miercuri, 8. Germania a recunoscut oficial cel de-al treilea gen.
Sâmbătă, 11. Scoția anunță recunoașterea legală a persoanelor non-binare.
Duminică, 12. SUA. Reprezentații metroului din New York au anunțat că anunțurile publice vor
conține apelative neutre din punct de vedere al genului.
Duminică, 12. SUA. California este primul stat care a acceptat zece manuale de istorie care includ și
mișcarea LGBT pentru elevii de clasa a 8a.
Joi, 16. SUA. Oklahoma a ales prima senatoare lesbiană.
Joi, 16. Australia a votat în favoarea legalizării căsătoriei între persoanele de același sex.
Luni, 20. SUA. Secretarul de stat R. Tillerson a recunoscut oficial ziua transsexualilor.
Miercuri, 29. SUA. California este primul stat care recunoaște oficial cel de-al treilea gen.
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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 noiembrie 2017 au avut loc 22 de evenimente de moarte în masă a animalelor.
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Joi, 2. India. Mii de pești au fost găsiți morți în lacul Dubasipalya.
Joi, 2. El Salvador. 400 de broaște țestoase au fost găsite plutind moarte pe coasta Usulutan.
Vineri, 3. Brazilia. Moarte în masă a aligatorilor, bovinelor, șopârlelor și peștilor din cauza secetei
pe insula Bananal.
Duminică, 5. Bulgaria. 8,000 de rațe au murit din cauza gripei aviare în Yambol.
Duminică, 5. Mexic. Moarte masivă a peștilor aduși la țărm în Ensenada.
Duminică, 5. India. Mii de pești morți în lacul Dubaki, Bengaluru.
Luni, 13. Argentina. 4 delfini morți în Buenos Aires.
Marți, 14. Indonezia. 10 balene naufragiate și 4 moarte în Aceh.
Miercuri, 15. Letonia. Tone de pește mort adus pe plajele din Liepaja.
Vineri, 17. Argentina. Tone de pește mort găsit în râul Carcarana.
Vineri, 17. India. Sute de bovine au fost găsite moarte în Ganjam.

Sâmbătă, 18. Coreea de Sud. 12,300 de păsări moarte din cauza gripei aviare.
Duminică, 19. Senegal. Mii de pești și alte vietăți marine au fost găsite moarte în Toubacouta.
Miercuri, 22. Franța. Sute de pești au fost descoperiți morți datorită poluării într-un râu din
Etrelles.
Joi, 23. China. Moarte în masă a peștilor într-un lac din Guangxi.
Vineri, 24. Noua Zeelandă. Mii de pești morți în râul Kapiti.
Luni, 27. El Salvador. Încă 50 de broaște țestoase descoperite moarte.
Marți, 28. India. Peste 40 de delfini naufragiați și 8 morți în Tuticorin.
Marți, 28. SUA. Sute de pești morți au fost descoperiți în Bethel, Alaska.
Marți, 28. Rusia. Mii de stele de mare găsite pe coasta Sakhalin.
Miercuri, 29. India. Mii de pești morți în Chennai.
Miercuri, 29. SUA. Moarte masivă de pește în Sanibel, Florida.
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, 1. Furtunile care au lovit Germania, Polonia și Cehia au lăsat victime și importante
pagube materiale.
Marți, 7. India. Furtunile care au lovit țara au făcut cel puțin 12 morți.
Vineri, 10. Vietnamul a fost lovit de un taifun care a făcut 106 morți.
Marți, 21. Grecia. Inundațiile au lăsat în urmă 21 de morți și importante pagube materiale.
Sâmbătă, 25. Anglia și Irlanda. Zeci de persoane au fost evacuate datorită inundațiilor.
Joi, 30. Spania. Inundațiile din sudul țării au făcut zeci de răniți și importante pagube materiale.
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anunț
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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

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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