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Credința noului născut în Hristos, așa cum am văzut-o în acțiune în cazul lui Avraam, îl 
conduce pe Creștin mai departe în procesul de creștere spre maturitate. Cu toate că natura pe 
care a primit-o prin nașterea din nou este una desăvârșită, perfectă, spiritul lui fiind acum una 
cu spiritul lui Dumnezeu, ca orice copil Creștinul are nevoie să învețe toate detaliile lumii 
spirituale din care face acum parte. Ca orice copil, tânărul Creștin va face inevitabil greșeli, însă 
nu dintr-o atitudine de răzvrătire împotriva Tatălui său, ci mai degrabă din neștiință. Și pentru 
că valoarea unei fapte este mereu dată de motivația care stă în spatele ei, tânărul Creștin rămâne 
una cu Creatorul lui care-l învață la fiecare pas secretele umblării în duhul. Cu cât este mai 
deschis să învețe și să accepte schimbările propuse de Dumnezeu în viața lui, cu atât mai repede 
se va consuma acest proces de maturizare.

Uimit de noua perspectivă care i s-a deschis odată cu renașterea lui, Creștinul devine inevitabil 
nerăbdător să participe la cea mai nobilă misiune încredințată vreodată oamenilor: misiunea de 
salvare a oamenilor din moartea veșnică la viața veșnică a Domnului nostru Isus Hristos. 
Spiritul Creștin este un spirit misionar tocmai pentru că este spiritul Dragostei. Natura Dragostei 
este sacrificiul de sine pentru binele obiectului său, motiv pentru care oricine este născut în 
Familia divină, este născut misionar.

O trăsătură comună 
Una dintre caracteristicile comune copiilor este graba însoțită de impresia că ei le știu pe toate 

și că nu au nevoie de prea multă îndrumare. Până când această tendință nu este corectată, 
copilul va face inevitabil multe greșeli care, dacă sunt însoțite de o minte deschisă, își vor aduce 
aportul la procesul de învățare; în final, cel mai bun pedagog este experiența. Pe măsură ce 
greșelile îi dovedesc că realitatea este compusă și din alte aspecte necunoscute lui, aspecte care 
dacă nu sunt considerate vor conduce inevitabil la eșec, copilul își pierde treptat încrederea 
absolută în propria-i înțelepciune și devine din ce în ce mai deschis către călăuzirea părintelui la 
fiecare pas. Acesta a fost și cazul personajului principal al întâmplării pe care o vom discuta în 
acest articol: Moise.

„El   avea patruzeci de ani când i-a venit în inimă dorinţa să cerceteze pe fraţii săi, pe fiii lui 
Israel.” (Fapte 7:23). Conștiența propriei identități i-a fost trezită la vârsta de 40 de ani și, ca orice 
copil, Moise a avut impresia că informația, dedicarea și înverșunarea sunt suficiente pentru a 
duce la îndeplinire planul lui Dumnezeu: mântuirea evreilor din robia egipteană. Condus de 
propriile-i sentimente și neînțelegând realitatea, Moise ia inițiativa eliberării poporului său 
atacând și omorând un soldat egiptean. Datorită 
identității sale, faptul nu trece neobservat și, 
bineînțeles, ajunge și la urechile faraonului care 
planifică asasinarea lui Moise. Acesta înțelege imediat 
eșecul inițiativei sale și pericolul la care s-a expus, 
motiv pentru care se vede nevoit să părăsească 
palatul și să se auto-exileze în deșert. Faraonul este 
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Dialoguri cu Dumnezeu
7. Începutul misiunii



mulțumit  cu  dispariția  lui  Moise,  motiv  pentru  care  încetează  urmărirea  acestuia.
Acesta este comportamentul tipic Creștinului de curând născut în Familia lui Dumnezeu. 

Înflăcărat de noua lui identitate conștientizată prin șocul trezirii la Realitate, tânărul Creștin are 
impresia că toți se vor entuziasma la perspectiva comorii ascunse pe care el tocmai ce a 
descoperit-o motiv pentru care, fără să stea prea mult pe gânduri, îi abordează pe toți cei din 
jurul lui într-o manieră mai degrabă infantilă, fără a urma un plan bine elaborat. Nu trece mult 
însă până când se trezește în mijlocul ridiculizării și oprobriului general. Șocul acestui duș rece 
determină una din două atitudini: fie învinovățirea auditoriului care nu dorește „să se 
pocăiască” ceea ce determină o viitoare atitudine fanatică a Creștinului, fie retragerea pentru 
căutarea unui răspuns la întrebarea ce-l macină: „Ce fac greșit?”. De obicei, aceia care aleg prima 
variantă se depărtează din ce în ce mai mult de răspunsul la problema lor și asta pentru că ei nu 
cred că au o problemă. Cei are aleg să se oprească pentru a reflecta, vor găsi răspunsul, chiar 
dacă pentru asta e nevoie să treacă chiar și 40 de ani.

Așteptarea 
Moise a fugit în pustiu de mânia faraonului care era determinat să-l omoare pentru evidenta 

atitudine de trădare. Acolo este observat imediat de „preotul din Madian” (Exodul 2:16) datorită 
caracterului lui, motiv pentru care la scurt timp, preotul i-o dă de soție pe una dintre cele șapte 
fete ale sale. Moise și Sefora au doi fii și se pare că s-au așezat pentru a-și trăi viața împreună. 
Scriptura nu ne prezintă niciun detaliu despre gândurile lui Moise din această perioadă, însă, 
din cursul evenimentelor, nu este greu de înțeles ce s-a întâmplat în mintea lui. Moise devine 
păstor și își petrece următorii 40 de ani (Fapte 7:30) împreună cu familia sa, educându-și copiii, 
administrând afacerea familiei și stând singur cu oile în locuri nelocuite. Patruzeci de ani este nu 
numai o perioadă lungă de timp, dar dacă considerăm că a fost vorba despre perioada dintre 
vârsta de 40 și cea de 80 de ani, înțelegem că acesta a fost timpul în care Moise s-a maturizat. Nu 
știm exact care au fost învățăturile pe care și le-a însușit în toată această perioadă de timp, însă 
un lucru este sigur: a învățat să nu se mai încreadă în propriile-i puteri și în propria-i 
înțelepciune. Iar lucrul acesta l-a învățat prea bine.

Ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, cel mai probabil este că Moise nu se mai aștepta să se 
mai întâmple ceva considerabil în viața lui. Copiii săi ajunseseră probabil la o vârstă trecută de 
30 de ani iar viața lui Moise părea liniară și foarte predictibilă. Nimeni, probabil nici chiar Moise 
nu se mai aștepta ca ceva nou să se mai întâmple cu el, până într-o zi când Moise a fost

Abordat de Dumnezeu
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul. Ci 

cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele 
faţă de gândurile voastre.” (Isaia 55:8, 9).

Realitatea descrisă de acest pasaj poate fi observată cu ușurință în toate experiențele descrise 
în Scriptură, și experimentată de toți Creștinii. Maturizarea copilului se face de obicei prin 
intermediul experienței, deseori prin intermediul unor experiențe dureroase în care acesta 
descoperă gustul amar al decepției. Unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a-și însuși un 
aspect al realității este experiența dureroasă. Durerea conține parcă o cerneală ce cu greu mai 
poate fi ștearsă din memoria omului.

Creștinii nou născuți care nu au parte de o îndrumare matură în prima parte a experienței lor 
(și nu sunt puțini), sunt destinați să învețe din eșecuri, dezamăgiri și decepții. Unul dintre 
aceștia a fost Moise. Dezamăgirea și blocajul mental cauzat de eșecul inițiativei sale, l-au făcut pe 
Moise să se maturizeze brusc. Probabil că întrebări de genul „Oare nu am fost sincer?”; „Ce 
puteam face mai mult?”; „Nu I-am predat totul Domnului?” l-au bântuit mulți ani, concluzia 
fiind mereu aceeași: „Nu înțeleg nimic; trebuie să fie ceva ce nu înțeleg, ceva ce mă depășește.” 
După această pauză de 40 de ani, Moise își însușise prea bine lecția fundamentală a umblării cu 
Dumnezeu: neîncrederea în sine și dependența totală de Acesta. Atunci, nu mai devreme, atunci 
când întreaga lui ființă era pătrunsă de această realitate, Dumnezeu l-a abordat.

De ce prin foc? De ce printr-un foc care arde fără a mistui tufișul pe care-l cuprinsese cu 
desăvârșire? Moise stătea acum față în față cu sine însuși, fiindu-i descoperit secretul experienței 
Creștine: Cel ce este „un foc mistuitor” (Evrei 12:29) cuprinde fiecare ființă doritoare, fără însă a-l 
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consuma. Și dacă problema lui Moise la vârsta de 40 de ani era încrederea în sine, problema lui 
Moise la vârsta de 80 de ani era totala neîncredere în ceea ce Dumnezeu putea să facă prin el. Se 
pare că fusese un elev prea silitor.

O conversație memorabilă
Întregul dialog al lui Moise cu Dumnezeu descris în capitolele 2 și 3 din Exodul este purtat sub 

semnul acestei neîncrederi și șovăieli din partea lui Moise. Dumnezeu, Inițiatorul dialogului, 
începe prin a-l chema pe Moise aproape de sine, recomandându-Se și amintindu-I de natura Sa: 
tot ceea ce atinge prezența lui Dumnezeu este transformat, motiv pentru care omul nu poate fi 
ceea ce este în prezența lui Dumnezeu.

De la bun început Moise s-a retras îngrozit în fața perspectivei de a fi eliberatorul poporului 
său. Cu toate că Dumnezeu i-a adresat personal trimiterea în această misiune,

„Moise a zis lui Dumnezeu: ,Cine sunt eu, ca să mă duc la Faraon şi să scot din Egipt pe copiii lui 
Israel?’” (Exodul 3:11).

Desigur, Dumnezeu fusese Cel care așteptase chiar acest moment pentru a-l trimite pe Moise. 
Nu l-a abordat cu nicio zi mai devreme de cimentarea în caracterul său a neîncrederii totale în 
sine, tocmai această neîncredere în sine fiind fundamentul pe care s-a clădit ulterior acea 
extraordinară relație dintre acest om și Sine. Moise la 80 de ani este chiar opusul lui Moise la 40 
de ani. Dacă în tinerețe era de la sine înțeles că eliberarea evreilor era responsabilitatea lui, la 80 
de ani Moise găsește foarte dificil să accepte chiar și trimiterea personală a lui Dumnezeu în 
această misiune.

Dialogul a continuat prin eforturile lui Dumnezeu de a-l asigura pe Moise că motivul și 
mijlocul de a realiza acestă misiune va fi Dumnezeu și numai Dumnezeu. Răspunzându-i la 
fiecare întrebare, oferindu-i toate motivele și dovezile menite să spulbere chiar și cele mai 
sceptice obiecții care i s-ar fi putut ridica împotrivă atât din partea evreilor cât și din partea lui 
faraon, Dumnezeu a demontat rând pe rând toate argumentele din mintea lui Moise. Uneori ne 
întrebăm: „Ce motiv poate fi mai încurajator decât Glasul care-ți spune personal ,Eu voi fi negreșit 
cu tine’ (Exodul 3:11)?”. Dumnezeu merge însă mai departe și-i dezvăluie lui Moise întregul curs 
al istoriei ce încă nu se consumase: răspunsul evreilor, atitudinea egiptenilor și în final eliberarea 
glorioasă care, la acea dată, părea un vis prea îndrăzneț.

După toate acestea, Moise, asemenea unui copil, prezintă un ultim argument: nu știu să 
vorbesc fluent. (Exodul 4:10). În astfel de momente putem întrezări măreția lui Dumnezeu în 
umilința Lui din conversațiile cu oamenii. Cu adevărat Creatorul Universului nu este 
„dumnezeul” imaginat și prezentat de majoritatea religiilor, plăsmuit după chipul zeilor din 
mitologie, ci cu siguranță este Părintele pe care ni L-a arătat Cel „care este oglindirea slavei Lui şi 
întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:1), Singurul Lui Fiu născut, Domnul nostru Isus Hristos. Niciun 
zeu n-ar fi tolerat atitudinea pe care o descoperim în Moise cu ocazia acestui dialog. Oricare din 
zei ar fi pedepsit imediat și aspru îndrăzneala omului de a nu se supune ordinelor sale; nu însă 
și Părintele Creator al tuturor, Singurul și Adevăratul Dumnezeu, Cel care este iubire.

„Cine a făcut gura omului?” (Exodul 4:11) îi răspunde Dumnezeu, apelând la logică și 
răspunzându-i astfel la nedumerire înainte de a-l încuraja încă o dată „Du-te dar; Eu voi fi cu 
gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.” (Exodul 4:12).

Trimiterea în misiunea de care atârnă cea mai mare responsabilitate oferită vreodată omului, 
pune în dificultate orice Creștin matur. Ezitarea este normală iar căutarea asigurării divine nu 
dovedește altceva decât maturitatea. Deseori această chemare a fost batjocorită prin trimiterea în 
misiune a celor care nu erau capabili de altceva, rezultatele dezastruoase neîntârziind să apară. 
Aceste triste intervenții omenești nu au adus decât rușine asupra Numelui lui Dumnezeu iar 
Creștinii ar face bine să învețe din aceste istorii pentru a nu le mai repeta niciodată.

La final
Rămas fără argumente, Moise Îi spune lui Dumnezeu pur și simplu „Nu merg!” (Exodul 4:13). 

Iar Dumnezeu? Ce face Dumnezeu atunci? Asemenea oricărui părinte responsabil, Dumnezeu 
nu-Și abandonează copilul în propria-i ignoranță, ci face orice concesii posibile pentru a-l ajuta: 
Aaron, fratele lui Moise. Era planul lui Dumnezeu acela ca Aaron să fie parte din procesul de 
eliberare a evreilor? Categoric nu! Descoperim așadar din nou rolul pe care voința omului îl 
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joacă în scrierea istoriei pe de o parte, și disponibilitatea lui Dumnezeu de a accepta modificări la 
planul inițial pentru mântuirea celor ce vor mai putea fi mântuiți.

Iată așadar de ce trebuie ca înainte de a te întreba „Care este planul lui Dumnezeu?”, să te 
întrebi „Ești pregătit să-l accepți?”. Desigur, Dumnezeu va ocoli prin pustiu împreună cu tine 
chiar și 40 de ani pentru că un adevărat părinte nu-și abandonează niciodată copilul, însă de ce 
ai modifica planul perfect al lui Dumnezeu pentru tine? Descriind sentimentele lui Dumnezeu 
din perspectiva propriilor limitări și trăiri, Moise a scris peste vremuri că „Dumnezeu S-a mâniat 
pe Moise”, numai pentru ca în final să-i descopere poziția uimitoare la care este chemat fiecare 
dintre cei născuți în Familia Sa:

„tu vei ţine pentru el locul lui Dumnezeu.” (Exodul 4:16).
Rareori am întâlnit Creștini care să înțeleagă ce înseamnă a vorbi în Numele lui Dumnezeu. 

Odată născut din Dumnezeu în Familia Sa, Creștinul Îi poartă Numele ceea ce înseamnă că tot 
ceea ce este el, tot ceea ce spune și face, este înfățișat înaintea oamenilor ca fiind în dreptul 
Numelui lui Dumnezeu, ca fiind spuse și făcute chiar de El. Așa cum părintele ocupă locul lui 
Dumnezeu pentru copilul a cărui minte nu poate conceptualiza abstractul, Creștinii stau în locul 
lui Dumnezeu înaintea celor care nu-L cunosc. „Căci din pricina voastră este  hulit  Numele   lui 
Dumnezeu între neamuri” (Romani 2:24) scria apostolul Pavel despre influența celor ce poartă cu 
ușurință sau în ignoranță sfântul Nume de Creștin. Pregătirea din cadrul procesului de 
maturizare a Creștinului are în vedere chiar această chemare divină a cărei responsabilitate nu 
poate fi calculată decât din perspectiva veșniciei și a valorii sufletului unui om. Fiind parte din 
trupul lui Hristos, Creștinul devine astfel o parte din Fiul lui Dumnezeu care umblă pe acest 
pământ în și prin trupul credinciosului. Fără a-i altera voința și personalitatea, Hristos este astfel 
dependent de modul în care Creștinul răspunde propunerilor Sale. În felul acesta, deciziile 
Creștinului sunt confundate cu deciziile lui Dumnezeu pe care-L reprezintă înaintea tuturor 
oamenilor și nu numai:

„fiindcă am ajuns o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni.” (1 Corinteni 4:9).

Înalta noastră chemare
Deseori maturizarea Creștinului este măsurată în raport cu dexteritatea pe care o dobândește 

în mânuirea Scripturii pentru justificarea doctrinelor denominațiunii din care aparține. Această 
concepție a condus la existența unor Creștini infantili în ciuda multor zeci de ani de frecventare a 
vreunei biserici. Realitatea este însă că maturitatea este determinată de gradul de dependență de 
Dumnezeu. Indiferent de cunoștințele acumulate și de dexteritatea pe care o poate avea în a 
prezenta doctrinele Scripturii, dacă nu depinde întru totul de Dumnezeu ci este obișnuit să-și 
planifice singur viața potrivit propriei gândiri, Creștinul nu este matur, nu este pregătit pentru 
înalta chemare a lui Dumnezeu.

Nu este vorba aici despre o pretenție absurdă din partea lui Dumnezeu, ci mai degrabă despre 
incapacitatea omului de a merge prin credință. Deseori, în desfășurarea planului lui Dumnezeu, 
protagoniștilor li s-a cerut să facă lucruri care pentru ei nu aveau niciun sens, lucruri care sfidau 
logica omenească. Cum ar putea însă Dumnezeu să arate Cine este El dacă S-ar conforma minții 
omului? Lucrul acesta este cu adevărat imposibil. Uneori este necesar să treacă 40 de ani care ar 
da semnalul că nu ne mai putem aștepta la nimic deosebit în viața noastră. Deseori Creștinii sunt 
descurajați de faptul că, aparent, nimic nu se întâmplă în viața lor. Comparându-se mereu cu 
alții și având impresia că plinătatea experienței Creștine este atinsă numai atunci când vor reuși 
să copieze experiențele altor Creștini, mulți trăiesc o frustrare continuă ce aruncă o umbră 
asupra propriilor experiențe. A sosit timpul să nu ne mai comparăm cu alți Creștini, să nu mai 
încercăm să le copiem experiențele și să învățăm că fiecăruia dintre noi ne este desemnat un loc 
unic în planul lui Dumnezeu. Tu nu vei fi fericit și împlinit decât atunci când vei fi aflat acel loc 
și-l vei fi ocupat.

Vârsta de 80 de ani la care Moise ajunsese când i s-a adresat chemarea divină este vârsta la 
care mulți oameni nu speră să ajungă, însă trebuie să reținem că Dumnezeu este specializat în 
situații imposibile și, mai mult decât atât, aceste situații sunt în realitate cele mai propice pentru 
descoperirea Slavei Sale. Atunci, când totul pare terminat, când nu te mai aștepți la nimic 
spectaculos în viața ta, atunci poți auzi „glasul Domnului întrebând: ,Pe cine să trimit şi cine va 
merge pentru Noi?’ Eu am răspuns: ,Iată-mă, trimite-mă!’” (Isaia 6:8). Tu ce vei răspunde?
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David Clayton, octombrie 2017

Justificarea celebrării
sărbătorilor levitice

O lucrare preadventă?
Mulți dintre cei care celebrează sărbătorile levitice emit un nou argument pentru această 

practică care trece dincolo de orice alt argument ce anulează lucrarea vieții, a morții și a învierii 
lui Isus Hristos.

Astăzi trăim în timpul în care adevăratul Paște a fost deja sacrificat, adevărata experiență a 
Cincizecimii, venirea Mângâietorului a fost deja împlinită. Dacă trăim în perioada realității, de ce 
să mai practicăm ritualul umbrei?  De ce să nu abandonăm umbra și să ne bucurăm de realitate? 
Cei care celebrează sărbătorile levitice pretind că prin practicarea acestor ritualuri primesc un 
ajutor în vederea experimentării realității. Cu alte cuvinte, ritualul este necesar ca mijloc de a 
intra în adevărata experiență.

Ei susțin acesta a fost mereu scopul ritualurilor, celebrării sărbătorilor și a practicării 
ceremonialelor legii care nu era simple umbre ce indicau către realități viitoare. Ei susțin că 
înainte de întrupare, Isus era deja marele nostru preot și slujea în sanctuarul ceresc și că aceste 
ritualuri i-au ajutat pe oameni înainte de venirea lui Hristos să experimenteze adevăratele 
evenimente și că astăzi ele slujesc acelorași scopuri. Cu alte cuvinte, antitipurile sărbătorilor erau 
deja experimentate chiar înainte de a fi împlinite de Hristos! Așadar, experiența reprezentată de 
Paște era deja disponibilă pentru a fi experimentată înainte de moartea lui Hristos. Experiența 
reprezentată de Cincizecime a fost deja disponibilă înainte de proslăvirea lui Hristos și de 
venirea Mângâietorului.

În duh și în adevăr
În timpul lucrării lui Isus pe pământ, El a spus că venise timpul pentru ca Dumnezeu să fie 

proslăvit într-o manieră diferită. De la acel moment, Dumnezeu căuta închinători ADEVĂRAȚI 
care să se închine în duh și în adevăr. Închinarea poporului lui Dumnezeu până la acea dată 
implica ritualuri, ceremonii, tipuri și umbre și era centrată pe lucruri și locuri limitate la acest 
pământ. De fapt, apostolul Pavel se referă la practicile acelui sistem ca fiind „porunci 
carnale” (Evrei 9:10 KJV) și se referă la templul asociat acestora ca fiind „un sanctuar 
pământesc” (Evrei 9:1). Majoritatea adunărilor pentru închinare erau centrate în jurul templului și 
orașului Ierusalim. Nu era duh și nu era adevăr. Isus a declarat sfârșitul acestui soi de închinare:

„Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui nici pe muntele acesta, 
nici în Ierusalim. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi, noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci mântuirea 
vine de la iudei. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în 
duh şi în adevăr, fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui 
trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” (Ioan 4:21-24).

Închinarea asociată primului sistem nu era „în duh și în adevăr”. Închinarea care se centra pe 
locații pământești (Ierusalimul) și pe ceremonii, ritualuri și porunci pământești nu poate fi 
spirituală. Isus a spus că a sosit ceasul ca acel fel de închinare să înceteze. Biblia afirmă cu tărie 
că acel fel de închinare are de-a face cu legea lui Moise:

„căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17).
Ioan spune că „harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” (Ioan 1:17). El așează doua aspecte 

într-un contrast clar: legea dată prin Moise versus adevărul. Legea lui Moise nu era adevărul; 
adevărul a venit numai când Isus a venit. Ioan nu se referă la adevăr ca la un lucru care este 
opus erorii, nu sugerează că legea lui Moise era falsă sau greșită. În acest sens, adevărul se referă 
la ceea ce este real ca opus la ceea ce este simbolic sau ilustrativ. Legea lui Moise a fost numai o 
„umbră” (Evrei 10:1; Coloseni 2:16). Isus Hristos a venit și a adus ceea ce este adevărat sau ceea 
ce este real.

Așadar, atunci când Isus a spus că a venit timpul în care cei care I se închină lui Dumnezeu să I 
se închine în duh și în adevăr, ceea ce El afirma în mod clar era faptul că sosise timpul în care 
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Dumnezeu nu mai trebuia slujit prin tipuri, umbre și simboluri. Venise timpul în care 
ADEVĂRAȚII închinători să I se închine lui Dumnezeu în realitate, interacționând cu lucrurile 
reale mai degrabă decât cu tipurile și umbrele asociate legii lui Moise.

Este clar faptul că în cadrul acestei religii pe care Isus a fondat-o și afirmat-o, ritualurile și 
ceremoniile nu există. Ritualurile și ceremoniile nu au nicio valoare în sine (excepția făcând-o 
religiile păgâne), iar ele au fost folosite de Dumnezeu pentru a-l ajuta pe Israel să învețe despre 
lucrurile care urmau să se întâmple ÎN VIITOR. Cu alte cuvinte, erau mijloace de învățare, 
ilustrații pentru a-i ajuta pe oameni să înțeleagă ceea ce Dumnezeu avea să facă în viitor. Așa 
cum spune Pavel, ele erau „umbre ale lucrurilor viitoare”.

 
Comuniunea și botezul

Desigur, de aici se naște întrebarea: „Dar noi nu practicăm ritualurile comuniunii și botezului? 
Nu sunt acestea simple ritualuri care reprezintă o realitate mai mare?” Acestea par să indice 
faptul că nu este chiar adevărat că în era Noului Testament ritualismul și ceremonialismul au 
fost abolite. Dacă acest lucru este adevărat, atunci avem motive întemeiate pentru a continua să 
practicăm și alte ritualuri și ceremonii (ca sărbătorile levitice).

Însă vă invit să studiem cu atenție serviciul comuniunii și al botezului: sunt acestea simple 
ritualuri și ceremonii? Sunt numai practici exterioare care indică spre o realitate mai înaltă? 
Există o mare diferență între aceste două practici și ceremoniile din lege. Ceremoniile din lege 
indicau spre realități VIITOARE. În timp ce erau practicate, realitățile către care indicau nu 
existau. Spre exemplu, atunci când sacrificau un miel, aceasta indica spre moartea lui Hristos 
care nu avusese încă loc. Imediat ce Hristos a murit în realitate, jertfirea mieilor (tipul) s-a sfârșit 
pentru totdeauna. Din acel moment, toți cei care sacrificau animale erau păgâni, nu Creștini. 
Același principiu s-a aplicat și serviciului de la sanctuar. Când Hristos a intrat în serviciul ceresc, 
serviciul din sanctuarul pământesc s-a sfârșit pentru totdeauna. Nu mai are nicio relevanță 
pentru Dumnezeu. Același principiu se aplică la FIECARE ASPECT al legii cu umbrele și 
simbolurile sale. Hristos a venit să împlinească legea, iar legea cu umbrele și simbolurile ei nu 
mai are nicio relevanță.

Serviciul comuniunii și al botezului pe de altă parte nu indică spre evenimente care vor avea 
loc ÎN VIITOR! Nu! Atenția este îndreptată către experiențele DIN PREZENT. Ele sunt mijloace 
prin care intrăm în experiențe care sunt disponibile chiar acum, și nu în viitor. Ele sunt de fapt 
căi, mijloace prin care putem intra în aceste experiențe de a fi născut din nou și de a ne împărtăși 
cu trupul și sângele, cu viața lui Hristos. În cazul în care credem că aceste sunt numai ritualuri 
simbolice, observați cuvintele apostolului Pavel cu referire la comuniune:

„Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul 
acesta. Căci cine mănâncă şi bea îşi mănâncă şi bea osânda lui însuşi, dacă nu deosebeşte trupul 
Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulţi neputincioşi şi bolnavi şi nu puţini dorm.” (1 
Corinteni 11:28-30).

Uimitor! Pavel spune că dacă o persoană se împărtășește dar nu deosebește trupul lui Hristos, 
își mănâncă și își bea propria lui condamnare! Datorită acestui lucru oamenii slăbeau și se 
îmbolnăveau și chiar mureau!! Acest lucru este uimitor, dar este clar faptul că serviciul 
comuniunii nu este un simplu ritual, ci o experiență în care ne împărtășim în realitate de viața 
lui Hristos. Asta nu înseamnă că pâinea și vinul sunt literalmente carnea și sângele lui Hristos 
așa cum cred catolicii, ci este clar faptul că sunt într-adevăr un punct de legătură, un mijloc prin 
care putem experimenta realitatea atunci când interacționăm cu simbolul. Același lucru este 
valabil și în ceea ce privește botezul: intrăm în moartea și învierea lui Hristos prin experiența 
botezului în apă. Credința noastră este întărită prin aceste experiențe să apuce realitatea.

Așadar, există o diferență clară între ritualurile care erau simple umbre în lege și comuniune și 
botez care nu sunt umbre ale viitorului, ci căi către o experiență prezentă. Datorită acestui fapt 
imposibil de negat, cei care celebrează sărbătorile levitice au încercat să afirme că și acele 
sărbători sunt de asemenea căi spre experimentarea experiențelor către care indică. Însă acesta 
este un fals evident deoarece ni se spune clar faptul că ceremoniile legii erau umbre ale 
lucrurilor VIITOARE, nu ale celor prezente. Sărbătorile levitice nu-i puteau ajuta pe oameni să 
intre în experiențe care nu erau încă prezente. Este clar faptul că aceste realități către care 
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sărbătorile levitice indicau nu erau disponibile atunci când aceste sărbători au fost instituite la 
Muntele Sinai pentru că, evident, Isus nu murise, motiv pentru care nu exista adevăratul Paște, 
Mângâietorul nu fusese încă dat, motiv pentru care nu exista adevărata Cincizecime etc. 
Sărbătorile levitice nu erau altceva decât reprezentări ale lucrurilor viitoare.

Un al aspect important este faptul că experiența Creștină depinde de un singur lucru, și 
anume de locuirea lui Hristos înlăuntrul credinciosului. Nu este nevoie de nimic altceva, asta 
este totul. În timp ce în lege există sute ce cerințe, în experiența Creștină noi suntem desăvârșiți 
în Hristos și nu avem nevoie de nimic altceva decât de El. Suntem desăvârșiți în El (Coloseni 2:9, 
10). Acesta este motivul pentru care Dumnezeu a desemnat comuniunea și botezul, pentru că 
ambele ceremonii sunt căi spre această singură mare experiență. În botez intrăm în Hristos, 
devenim membre ale trupului Său, parte din viața Sa, în timp ce în cadrul comuniunii ne 
împărtășim de viața Lui prin trupul și sângele Său. Totul este despre un singur lucru necesar: 
experimentarea vieții lui Hristos.

O premiză falsă
Pentru a justifica conceptul celebrării sărbătorilor levitice, unii au început să afirme că 

evenimentele reprezentate prin aceste sărbători cum ar fi moartea lui Hristos, oferirea spiritului 
sfânt, ispășirea, sfârșitul păcatului etc. au fost disponibile chiar de la creația lumii. Totul a fost tot 
atât de pe deplin disponibil ca și când Hristos ar fi venit deja, cu mult timp înainte ca Hristos să 
vină în realitate pe pământ! Acesta este punctul în care aceste persoane atacă lucrarea lui Hristos 
făcând-o inutilă și făcându-L pe Hristos irelevant. Dacă tot ceea ce a venit Hristos să facă a fost 
deja disponibil cu patru mii de ani înainte de venirea Lui, atunci, evident, venirea Lui a fost 
inutilă. Dar asta este ceea ce persoanele care celebrează sărbătorile levitice afirmă deoarece au 
nevoie să arate că celebrarea acestor sărbători nu a fost un simbol, ci o cale către o experiență 
prezentă, la fel ca botezul și comuniunea.

Cu alte cuvinte, aceasta este o încercare de a pune egal între celebrarea sărbătorilor levitice pe 
de o parte, și botez și comuniune pe de altă parte, astfel încât atât timp cât vedem comuniunea și 
botezul necesare, ne vom agăța și de sărbătorile levitice.

Persoanele care afirmă aceasta și cei care sunt orientați pe lege își justifică poziția citând 
următorul pasaj:

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris în cartea vieţii 
Mielului care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii.” (Apocalipsa 13:8 KJV).

Pe baza acestui verset ei pretind că Isus a fost în realitate sacrificat de la întemeierea lumii 
motiv pentru care fiecare beneficiu obținut prin moartea, învierea și lucrarea Lui cerească a fost 
deja disponibil de la întemeierea lumii. Ei spun că atât timp cât a existat credință, era posibil de 
obținut aceste beneficii, chiar dacă Hristos nu le împlinise încă deoarece în mintea lui Dumnezeu 
ele erau ca și împlinite. Această gândire ne descoperă o teribilă eroare în înțelegerea a ceea ce a 
făcut cu adevărat Isus pentru omenire atunci când a venit pe pământ.

În primul rând, o examinare atentă a pasajului citat mai sus ne descoperă că versetul nu 
afirmă ceea ce se pretinde. Problema este înțelegerea defectuoasă a traducătorilor care a rezultat 
într-o traducere defectuoasă. În al doilea rând, să verificăm și alte traduceri ale textului și apoi 
vom vedea de ce acelea sunt corecte iar traducerea KJV greșită.

„Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea 
lumii în cartea vieţii Mielului, care a fost înjunghiat.” (Apocalipsa 13:8 Cornilescu).

Observați acum că nu Hristos a fost Cel înjunghiat de la întemeierea lumii, ci numele celor ce 
vor fi mântuiți sunt cele scrise de la întemeierea lumii. Înțelesul se schimbă. Aceasta este 
traducerea corectă iar acest lucru poate fi demonstrat uitându-ne la un alt pasaj care conține 
aceeași frază:

„Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc şi are să se ducă la pierzare. Şi 
locuitorii pământului ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii se vor mira 
când vor vedea că fiara era, nu mai este şi va veni.” (Apocalipsa 17:8).

Aici vedem clar ceea ce s-a întâmplat de la întemeierea lumii, și anume faptul că numele au 
fost scrise în cartea vieții, și nu că Hristos a fost înjunghiat atunci. Este clar faptul că atât timp cât 
umbrele erau relevante și acceptate de Dumnezeu, realitatea nu sosite încă. Azi, realitatea este 
aici, motiv pentru care umbrele nu mai sunt relevante.
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Este un fapt cunoscut că avem nevoie de apă însă, dintr-un motiv sau altul, deseori nu facem 
din aceasta o prioritate. Consumul unei cantități suficiente de apă este atât de important încât 
dacă trupurile noastre încep să se deshidrateze, este foarte probabil să observăm o modificare în 
sănătatea noastră fizică.

În medie, o persoană este alcătuită din 55-60% apă. Acest procent indică în mod clar motivul 
pentru care este atât de important să ne hidratăm și să oferim corpului apă în timpul zilei. Dacă 
ne deshidratăm, este important să readucem nivelul de hidratare la normal cât mai repede cu 
putință.

Cu toții am auzit faptul că ar trebui să consumăm doi litrii de apă în fiecare zi. Pentru multe 
persoane, ca mine, această cifră este descurajatoare însă, în realitate, nu este adevărată. Adevărul 
este că necesitatea de lichide variază în funcție de vârstă, sex, nivelul de activitate și chiar de 
locația noastră. De asemenea, necesitatea de lichide variază în fiecare zi în funcție de ceea ce 
mâncăm și ceea ce bem. Trebuie de asemenea să reținem că unele alimente ca fructele și 
vegetalele conțin mai multă apă decât altele.

Institutul de Medicină recomandă ca femeile să consume aproximativ 2,7 litrii pe zi. Observați 
că aceasta este o recomandare. Această cantitate recomandată include toate sursele de apă.

Iată câteva dintre simptomele asociate cu consumul unei cantități insuficiente de apă:

Piele uscată
Pielea uscată are deseori lipsă de ulei și ar trebui să răspundă la aplicarea de ulei pentru piele. 

Există însă și situații în care aceasta nu va ajuta. Dacă pielea continuă să fie uscată și crăpată, cel 
mai probabil nu ați consumat suficientă apă.

Gura uscată și lipicioasă
Dacă nu consumați suficientă apă, gura și limba vor deveni excesiv de uscate și lipicioase. 

Există însă și alte situații în care aceste manifestări să fie cauzate de medicație. De asemenea, 
senzația de sete excesivă este un simptom al deshidratării. Oricum, consumul de apă va ajuta la 
refacerea cantității de fluide. Trebuie să reținem faptul că gura uscată și senzația mărită de sete 
pot fi un semn al unei probleme serioase și dacă hidratarea nu le înlătură după câteva zile, ar 
trebui să consultați un medic.

Dureri de cap
Cu toții am experimentat durerile de cap. Acestea sunt foarte neplăcute și pot avea multiple 

cauze. Din fericire, consumul de apă este deseori suficient pentru a preveni aceste episoade 
dureroase, dar și să le vindece.

Potrivit Fundației Naționale care Cercetează Durerea de Cap, acesta este un simptom comun al 
unei deshidratări moderate. De fapt, lipsa hidratării poate declanșa o migrenă. Consumul 
abundent de apă în cazul durerilor de cap alături de evitarea consumului de zahăr și produse 
sărate care determină o și mai mare deshidratare, reprezintă o modalitate simplă și înțeleaptă de 
a rezolva problema.

Oboseală continuă
Fără odihnă suficientă, trupul experimentează letargie și oboseală. Oboseala poate serios 

afecta starea de sănătate și abilitatea de a ne concentra. Lucrul acesta bineînțeles că ne face să ne 
simțim slăbiți, neîndemânatici și chiar ne poate predispune la accidente. Dacă vă odihniți bine și 
totuși vă simțiți obosiți tot timpul, puteți fi deshidratați. Dacă nu există alte cauze posibile 
pentru această stare de oboseală, atunci ar trebui să considerați această posibilitate. Prin simpla 
consumare a cantității suficiente de apă pe parcursul zilei, această problemă poate dispărea.

Creșterea în greutate
Consumul unei cantități insuficiente de apă alături de alte probleme de sănătate poate 

determina creșterea în greutate la unele persoane. Studii au arătat faptul că consumul a numai 

Lenworth Frankson, octombrie 2017

Bei suficientă apă?
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500 ml de apă poate crește metabolismul cu până la 30%. Mulți profesioniști în nutriție 
recomandă consumul de apă pentru scăderea în greutate. Unii experți cred că o stare de 
deshidratare moderată poate trimite semnale la creier care vor fi interpretate ca fiind nevoie de 
hrană când de fapt tot ceea ce aveți nevoie este apă. Consumul a unul sau două pahare de apă 
înainte de masă ca și atunci când simțiți senzația de foame, vă pot reduce apetitul. Ceea ce aveți 
cu adevărat nevoie, este apa.

Constipație
În multe cazuri, continua deshidratare poate conduce la constipație. Din punct de vedere 

biologic, trupurile noastre au nevoie de fluide, în mod deosebit de apă pentru a transporta 
resturile de-a lungul tractului digestiv. Când nu consumăm suficientă apă, hrana consumată se 
va deplasa foarte încet prin tractul digestiv ceea ce va determina o „reținere”. De fapt, 
deshidratarea reprezintă cauza principală a constipației cronice. Cel mai bun lucru de făcut este 
implementarea obiceiului de a consuma suficientă apă pentru a preveni problemele digestive. 
Una dintre cele mai bune sugestii este de a consuma două pahare de apă cu suc de lămâie 
imediat după ce v-ați trezit. Consumul alimentelor bogate în fibre, cum ar fi fructele și 
vegetalele, vor ajuta de asemenea tranzitul intestinal. Mărirea consumului de apă ar trebui să 
determine creșterea numărului de vizite la toaletă, însă dacă nu există nicio schimbare notabilă, 
ar trebui să consultați medicul.

Infecția tractului urinar
Infecțiile vezicii sau infecțiile tractului urinar sunt cauzate de o baterie care ajung în uretră și 

care și care în final înfrâng sistemul natural de apărate al corpului cauzând infecția vezicii. 
Deshidratarea vă poate predispune la o astfel de afecțiune, în mod deosebit dacă aveți o 
înclinație către aceasta. Se pare că unele femei o contactează din nou și din nou. Este important 
să consumați suficiente lichide, în mod deosebit apă care ajută la îndepărtarea bacteriilor sau 
germenilor din uretră. Dacă însă aceste simptomă persistă, consultați un medic. Dacă această 
infecție este lăsată netratată, aceasta poate degenera într-o infecție a rinichilor care este mult mai 
gravă. Suc neîndulcit de afine s-a dovedit că ajută la lupta împotriva infecțiilor vezicii. Unele 
semne ale cantității insuficiente de apă includ o culoare închisă a urinei sau o scădere a nevoii de 
a urina.

O sensibilitate la iritare
Un grup de oameni de știință au descoperit faptul că deshidratarea afectează cunoașterea, 

concentrarea și abilitatea generală de a gândi în mod clar și de a controla temperamentul. Studii 
făcute la Universitatea din Connecticut în cadrul Laboratorului de Performanță au evidențiat 
faptul că deshidratarea ponderată alterează starea generală a unei persoane, în mod deosebit la 
femeile tinere, cauzează dureri de cap, oboseală și dificultate în concentrare. Studiul a arătat că 
alte schimbări în dispoziția generală erau mai pronunțate la femei, atât în timpul odihnei cât și 
în timpul mișcării, însă bărbații tineri pe de altă parte, au experimentat dificultăți în îndeplinirea 
unor sarcini mentale, în mod deosebit atunci când era vorba despre vigilență și memorie, dar și 
anxietate și tensiune.

Crampe musculare
O crampă musculară are loc atunci când mușchiul se blochează într-o spasmă susținută 

datorită contracției. Cu toate că gambele sunt de cele mai multe ori vulnerabile în fața crampelor, 
orice mușchi din corp este susceptibil. Specialiști nu sunt absolut siguri în ceea ce privește 
cauzele crampelor, dar au determinat câțiva factori care sunt asociate cu acestea. Mușchii care 
sunt abuzați, răniți sau expuși la temperaturi extreme sunt mai predispuși la crampe. Alți factori 
care pot contribui la apariția crampelor sunt deshidratarea, dezechilibrul electrolit și deficiența 
în minerale. Un trup deshidratat poate face ca mușchii să fie mai vulnerabili la crampe, motiv 
pentru care este bine să consumăm suficiente lichide, în mod deosebit apă pe tot parcursul zilei, 
mai ales dacă facem efort.
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Bem suficient?
Potrivit directivelor Institutului de Medicină, 13 pahare de apă pentru bărbați și 9 pentru 

femei ar fi suficient. Evident, dacă transpirăm mai mult ar trebui să creștem cantitatea de apă 
consumată și, de asemenea, ar trebui să gândim logic. Dacă simțiți că ați băut suficientă apă, 
respectați-vă corpul și nu exagerați. Amintiți-vă că dacă vă este sete, cel mai probabil este că 
sunteți deja pe jumătate deshidratat. Dacă vă simțiți gura uscată, cel mai probabil sunteți 
deshidratat, așa că ați face bine să beți una sau două sticle de apă până ce vă simțiți din nou 
bine. Apa este numită lichidul vieții dintr-un motiv evident. Obișnuiți-vă să beți multă apă 
pentru a vă păstra celulele corpului sănătoase și fericite!

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!Ardeiaș Vlad, decembrie 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).

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

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

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

Împlinire:
Luni, 4. SUA. Un Creștin de 21 de ani a fost împușcat mortal de cel căruia îi prezenta 

Evanghelia.
Luni, 4. Eritrea. Mai multe familii de Creștini au fost arestate împreună cu copiii lor de către 

autorități datorită faptului că se rugau.
Joi, 7. India. 7 pastori Creștini au fost arestați datorită faptului că au fost denunțați de familiile 

musulmane ale căror membrii sau convertit la Creștinism.
Joi, 7. Uganda. Un fost șeic care s-a convertit la Creștinism a fost bătut până când a căzut în 

inconștiență de un grup de musulmani.
Joi, 7. Anglia. Membrii parlamentului alături de 6000 de cetățeni au semnat o petiție în care 

cer interzicerea intrării în țară a pastorului F. Graham datorită poziției lui împotriva 
homosexualității.

Vineri, 8. Nigeria. Pe lângă grupurile musulmane extremiste Boko Haram și Fulani, grupări 
oculte au început să răpească și să asasineze Creștini.

Luni, 11. SUA. „National Religious Broadcasters” a apelat la Congres pentru a pune capăt 
cenzurii pe care Facebook Twitter, Google și Apple o plică Creștinilor.

Luni, 11. India. Extremiști hinduși au bătut cu severitate doi pastori Creștini chiar înainte de 
începerea unei întâlniri de evanghelizare.

Marți, 12. SUA. Unei organizații Creștine i-a fost refuzată cererea de servicii din partea unei 
firme web, datorită poziției anti homosexuale.

Miercuri, 13. SUA. Proprietarii unei gogoșerii au fost amenințați de un grup de activiști LGBT 
după ce au cerut să fie ajutați să găsească o familie în nevoie pentru a o ajuta de Crăciun.

Joi, 14. India. Șapte Creștini au fost sever bătuți și dați în judecată de un grup de hinduși 
pentru că le-au lezat sentimentele pentru că s-au adunat să se roage pentru un bolnav.

Duminică, 17. Pakistan. Patru musulmani au detonat bombele pe care le aveau pe ei într-o 
biserică Creștină, lăsând 9 morți și peste 50 de răniți.

Luni, 18. Nigeria. Musulmanii Fulani au atacat o comunitate Creștină, omorând 2 credincioși 
și distrugând mai multe biserici.

Miercuri, 20. India. Poliția a arestat mai mulți Creștini care au fost atacați de hinduși, 
încercând să descrie atacul ca altercație între două grupuri.D
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Vineri, 22. India. Extremiștii hinduși au format blocade împotriva miilor de Creștini care se 
îndreptau către serviciile de închinare din biserici, oprindu-i pe majoritatea.

Marți, 26. India. După ce au fost acuzați pe nedrept, doi Creștini au petrecut o lună în 
închisoare unde au fost bătuți în mod constant de colegii de detenție care au aflat că fuseseră 
acuzați de sfidarea hinduismului.

Vineri, 29. Egipt. Cel puțin nouă Creștini au fost omorâți într-un atac armat asupra unui grup 
care părăsise biserica unde se închinaseră.

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:
Vineri, 1. Biserica Scoției îi îndeamnă pe Creștini să se roage ca prințul George să fie 

homosexual.
Miercuri, 13. SUA. Studenții unei universități catolice s-au plâns că sărbătoarea Crăciunului 

este prea mult scoasă în evidență și că ar trebui evidențiate și sărbători ale altor religii, ca cea 
musulmană.

Marți, 19. SUA. Un preot catolic s-a declarat public homosexual iar enoriașii săi l-au aclamat.
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:
Luni, 4. Australia. La finalul dezbaterii pentru legalizarea căsătoriei între persoanele de 

același sex, un parlamentar l-a cerut în căsătorie pe partenerul lui în cursul discursului său 
public.

Marți, 5. Austria legalizează căsătoria dintre persoanele de același sex începând cu anul 2019.
Miercuri, 6. Canada. Primul ministru a cerut scuze public pentru deceniile în care persoanele 

LGBT au fost opresate și a promis un fond de peste 100 milioane dolari pentru a compensa.
Joi, 7. Australia a legalizat căsătoria dintre persoanele de același sex.
Duminică, 17. Filipine. Președintele a exprimat public sprijinul său pentru căsătoria 

persoanelor de același sex.

Profeție: moartea în masă a animalelor.
„De aceea, ţara se va jeli, toţi cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului şi păsările cerului; 

chiar şi peştii mării vor pieri.” (Osea 4:3).
„Pier vitele şi păsările din pricina răutăţii locuitorilor.” (Ieremia 12:4).
Împlinire: În luna decembrie 2017 au avut loc 18 de evenimente de moarte în masă a 

animalelor.
Luni, 4. Indonesia. 100 de tone de pești au murit în lacul Maninjau.
Marți, 5. Indonesia. Sute de tone de pești au murit în 2 lacuri în Java.
Miercuri, 6. Columbia. Milioane de pești au murit într-un râu din Morales. 
Luni, 11. Olanda. 16,000 de rațe au murit din cauza gripei aviare în Biddinghuizen.
Marți, 12. Coreea de Sud. 76,000 de rațe au murit din cauza gripei aviare.
Joi, 14. Suedia. Sute de păsări găsite moarte în partea rurală din nord.
Sâmbătă, 16. Bolivia. Sute de porumbei au căzut morți în apropiere de Santa Cruz. 
Marți, 19. Italia. Mii de pești morți, fără ochi au fost găsiți în Castel Volturno. 
Miercuri, 20. Argentina. Mii de pești morți găsiți într-un bazin din Escaba. 
Miercuri, 20. Emiratele Arabe Unite. Sute de mii de pești mor în insulele Jumeirah, Dubai.
Vineri, 22. Arabia Saudita. 16,000 de rațe au murit din cauza gripei aviare în Riyadh.
Vineri, 29. Rusia. 660,000 de păsări au murit din cauza gripei aviare în  Kostroma Oblast.
Duminica, 31. Anglia. Sute de pești morți, pescăruși și delfini în Cornwall.
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Profeție: Dezastre climaterice ca urmare a intervenției negative a omului în natură; fenomene 
stranii..

„a venit vremea ... să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!” (Apocalipsa 11:18).
„Şi pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al 

valurilor.” (Luca 21:25).
„Pe alocuri vor fi mari cutremure de pământ, foamete şi ciume.” (Luca 21:11).
Împlinire:
Vineri, 1. Albania a fost lovită de inundații care au făcut cel puțin 200 de victime.
Joi, 7. Pe tot cuprinsul planetei continuă să se audă zgomote inexplicabile care vin din cer.
Miercuri, 13. Italia este lovită de inundații care au determinat evacuarea a peste 400 de 

persoane.
Sâmbătă, 16. Indonezia a fost lovită de un cutremur de 6.5 grade.
Duminică, 17. O furtună tropicală a lovit Filipine, cauzând cel puțin 200 de decese.
Luni, 18. Exceptând El Nino, anul 2017 a fost cel mai fierbinte din istorie.
Miercuri, 27. SUA. Incendiul de vegetație din California a devenit cel mai mare din istorie.

De peste doi ani, rubrica „Sfârșitul este aici” a ocupat două pagini din revista „Divina 
Vindecare”. În tot acest răstimp am primit diverse reacții la această rubrică. Unele dintre ele au 
fost încurajatoare nu numai prin îndemnurile de a o continua, dar și prin cazurile unor persoane 
care au fost atrase să citească și restul articolelor tocmai datorită acestei rubrici. Alte persoane 
însă și-au exprimat dezaprobarea față de acestă rubrică, motivându-și opinia prin afirmația că 
„nu ar trebui să privim la lucrările întunericului cu care noi nu trebuie să avem nimic de-a face.” 
În timp ce este adevărat faptul că niciun Creștin nu are spiritul celor „care își fac faptele în 
întuneric” (Isaia 29:15), îndemnul fiind acela de a ne dezbrăca „de faptele întunericului” (Romani 
13:12), trebuie să ne amintim mereu de îndemnul Domnului Isus care ne-a spus că „Tot aşa, şi voi, 
când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.” (Matei 
24:33). Împlinirea în același timp a tuturor profețiilor Scripturii despre timpul sfârșitului este 
fără precedent în istoria acestei planete. Dorința și rugăciunea noastră este ca, atunci „când vor 
începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă ridicaţi  capetele, pentru că izbăvirea 
voastră se apropie.” (Luca 21:28)

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

D
iv

in
a V

in
de

ca
re

 !
 N

r. 
97

  I
an

ua
rie

 2
01

8



Heilung in Christus

13

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. 97 Ianuarie 2018
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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