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Modul în care omul se raportează la Dumnezeu este dictat de imaginea pe care o are despre El.
În marea majoritate a cazurilor această imagine este produsul sumei educației, tradiției și culturii
în care omul se naște și se dezvoltă. Chiar și atunci când este împins până la extremul a ceea ce
poate îndura, omul apelează pentru explicație mai degrabă la atributele lui Dumnezeu decât la
întrebări: „Chiar dacă eu nu înțeleg motivul încercărilor mele, Dumnezeu este atotputernic și
atotștiutor, așa că voi avea încredere în El și voi trece și prin asta.” Atitudinea încrederii în
Dumnezeu mai ales atunci când nu există nicio explicație este una pe care Domnul Isus Însuși a
recomandat-o: „Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.” (Ioan 10:29).
Deseori însă se întâmplă că omul cade pradă iluziilor satanice cu care este asaltat mai ales în
astfel de situații iar rezultatul este îndoiala. Acela este momentul în care începe o luptă aprigă
pentru credință: de care parte va înclina: a încrederii în Dumnezeu sau a îndoielii în prezența,
dragostea și atenția Lui? În astfel de clipe, omul are nevoie de ajutor.
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Întrebări
Șansa ca cineva să adreseze întrebări este direct proporțională cu natura relației pe care o are
cu Dumnezeu: cu cât acesta este mai apropiat, cu atât șansele cresc. Pe de altă parte, cu cât relația
dintre om și Dumnezeu este mai impersonală, cu atât acesta va apela mai degrabă la alte
resorturi pentru rezolvarea problemelor decât la un dialog cu Dumnezeu pentru clarificări.
Creștinii din cultele tradiționale i-au acuzat mereu pe Creștinii protestanți că atitudinea lor față
de Dumnezeu este una cu totul nepotrivită și lipsită de respect: „Voi vă raportați la Dumnezeu
de parcă v-ați trage de șireturi cu El.” Fără a considera cazurile de sfidare și provocare cu
adevărat lipsite de respectul datorat de oricine Creatorului, este inițiativa de a adresa întrebări
lui Dumnezeu una profană?
Dacă înainte de întruparea Fiului lui Dumnezeu oamenii erau îndreptățiți să greșească, după
venirea Celui „care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui” (Evrei 1:3) nimeni n-ar
mai trebui să aibă niciun dubiu în ceea ce privește caracterul lui Dumnezeu. Trebuie să observăm
nu numai faptul că Domnul Isus nu S-a arătat ofensat de nicio întrebare sinceră care I-a fost
adresată, dar a făcut mereu eforturi pentru a-l asigura pe om că este privilegiul lui de a-I adresa
întrebări și bucuria Sa de a răspunde:
„Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschide.” (Matei 7:7).
„Până acum n-aţi cerut nimic în Numele Meu: cereţi şi veţi căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie
deplină.” (Ioan 16:24).
Dureros este însă că de cele mai multe ori chiar și
Cuprins:
atunci când Domnul Isus a implorat parcă întrebările,
Dialoguri cu Dumnezeu! !
!
Pag 1
acestea nu I-au fost adresate. „Mai am să vă
Adventismul și mișcarea homosexuală Pag. 5
spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.” (Ioan
Viața veșnică este să Te cunoască!
Pag 6
16:12) le spunea ucenicilor Săi; uimitor este că niciunul
Invitație!
!
!
!
Pag. 10
dintre ei nu a spus „Încearcă să ne spui măcar unul
Sfârșitul
este
la
uși!
!
!
Pag. 11
dintre ele; dorim atât de mult să le aflăm.” În timp de

liniște omul nu-I adresează întrebări lui Dumnezeu pentru că nu dorește să iasă din zona de
confort iar în timp de zbucium pentru că nu crede că va primi un răspuns.
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Furtuna, născătoarea întrebărilor
Omului îi este instinctiv frică de tot ceea ce nu înțelege, iar această teamă este legitimă.
Încercând să găsească sensul lumii în care trăiește, omul a ridicat din ce în ce mai multe întrebări
pe măsură ce răspunsurile pe care le-a primit au fost din ce în ce mai coerente. Majoritatea
oamenilor însă nu vor să părăsească propria zonă de confort motiv pentru care nu ridică
întrebări decât în cazuri de excepție. Și cel mai puternic resort al întrebărilor este încercarea de
foc. Atunci omul decide să facă încercarea de a-I adresa întrebări lui Dumnezeu numai pentru a
avea surpriza de a-L găsi pe Dumnezeu așteptându-l de mult cu răspunsurile.
Probabil că personajul Biblic care I-a adresat cele mai multe întrebări lui Dumnezeu este Iov.
Acest personaj este unic tocmai datorită experienței dialogului cu Dumnezeu, dialog care a fost
inițiat de Iov cu ocazia unuia dintre cele mai mari dezastre personale posibile. Din propriile-i
descrieri, înțelegem că Iov a fost un cetățean de onoare a urbei în care a trăit, un om de afaceri
prosper, credincios lui Dumnezeu, loial familiei și de folos semenilor săi. Viața prosperă alături
de îndeplinirea cu minuțiozitate a tuturor îndatoririlor față de semeni și față de Dumnezeu, i-a
creat lui Iov o viață liniștită și plină de satisfacție. Toate acestea au dispărut însă într-o singură zi,
într-o singură oră, atunci când a primit una după alta veștile dezastrului: averea distrusă și toți
copiii morți. Și pentru a face ca focul să ardă cu și mai mare putere, Iov este lovit cu o boală de
piele cumplită care-l deformează și-l chinuie prin mâncărimi teribile.
Din cuvintele sale înțelegem că Iov ar fi trecut cu stoicism prin această furtună dacă ar fi reușit
să încadreze aceste evenimente în tabloul general al valorilor reprezentate de Dumnezeu: bine,
corectitudine, dreptate. În contextul vieții sale, aceste lovituri nu făceau niciun sens, destrămând
cu desăvârșire întreaga imagine pe care Iov o avea despre Dumnezeu, viață, virtute și
consecințele alegerilor personale. Și astfel tocmai această furtună a constituit resortul care l-a
scos pe Iov din liniștea în care trăia și l-a determinat să-I adreseze lui Dumnezeu întrebări care ia făcut pe prietenii lui să-l declare eretic.
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Despre sine
Primul set de întrebări au vizat propria lui persoană: „De ce eu?”. Însă această întrebare a fost
pusă într-un context foarte exact:
„Numai două lucruri fă-mi şi nu mă voi ascunde de Faţa Ta: Trage-Ţi mâna de pe mine şi nu mă mai
tulbura cu groaza Ta. Apoi, cheamă-mă, şi-Ţi voi răspunde sau lasă-mă să vorbesc eu şi răspunde-mi Tu!
Câte fărădelegi şi păcate am făcut? Arată-mi călcările de Lege şi păcatele mele. Pentru ce Îţi ascunzi Faţa
şi mă iei drept vrăjmaş? Vrei să loveşti o frunză suflată de vânt? Vrei să urmăreşti un pai uscat? Pentru
ce să mă loveşti cu suferinţe amare şi să mă pedepseşti pentru greşeli din tinereţe? Pentru ce să-mi
pui picioarele în butuci, să-mi pândeşti toate mişcările, să pui hotar paşilor mei, când trupul meu cade în
putrezire, ca o haină mâncată de molii?” (Iov 13:20-28).
Dacă Iov nu și-ar fi ispășit „greșelile din tinerețe” prin jertfe și cerere de iertare potrivit
instrucțiunilor lui Dumnezeu, cu siguranță că n-ar fi putut adresa nicio întrebare lui Dumnezeu.
Descrierea pe care o face despre propria lui viață prezentă spulberă însă orice dubiu: Iov trăia în
ascultare de Dumnezeu:
„Căci scăpam pe săracul care cerea ajutor şi pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea nenorocitului
venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei. Mă îmbrăcam cu dreptatea şi-i slujeam de
îmbrăcăminte, neprihănirea îmi era manta şi turban. Orbului îi eram ochi şi şchiopului, picior. Celor
nenorociţi le eram tată şi cercetam pricina celui necunoscut.” (Iov 29:12-16).
Așadar, întrebarea „De ce eu?” nu este una în care Iov se lamentează datorită durerii; nu,
nicidecum. Întrebarea este puternic argumentată de alegerile pe care le-a făcut de-a lungul vieții
și vizează contrazicerea unei legi naturale. Așa cum nimeni nu se așteaptă să recolteze spini și
pălămidă dintr-o grădină în care a cultivat numai zarzavaturi, tot la fel nici Iov nu se aștepta să
primească dezastru într-o viață în care a cultivat neprihănirea. Astfel, întrebarea „De ce eu?” este
pe deplin îndreptățită iar Iov a persistat în ea în ciuda descurajării prietenilor săi și a lipsei de
răspuns din partea lui Dumnezeu.
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Implicațiile acestei întrebări sunt evidențiate de atitudinea prietenilor lui Iov care l-au mustrat
mereu pentru îndrăzneala de a o ridica. Avându-L pe Dumnezeu în centrul ei, întrebarea punea
sub semnul îndoielii efectele încrederii în El.
„Mă aşteptam la fericire, şi când colo, nenorocirea a venit peste mine; trăgeam nădejde de lumină, şi
când colo, a venit întunericul.” (Iov 30:26).
Erau așteptările lui Iov îndreptățite? Desigur! Ca unul care aplicase cuvântul lui Dumnezeu cu
atenție în cele mai detaliate aspecte ale vieții sale, Iov era pe deplin îndreptățit să aștepte
prosperitate și binecuvântare. Nedumerirea lui trebuie să fi fost egală cu a omului care, după o
lună de muncă asiduă nu numai că nu-și primește salariul, dar este și concediat. Implicațiile sunt
dintre cele mai serioase: dacă ascultând de Dumnezeu Iov a primit opusul promisiunilor Sale, pe
ce bază omul mai poate avea încredere în El?
Încrederea este o atitudine a unei persoane față de o alta. Această atitudine este una naturală
ceea ce înseamnă că nu poate fi obținută prin mijloace coercitive. Încrederea este rezultatul
natural al cunoașterii prin experiență. Cu cât experiența dovedește calitățile unei persoane, cu
atât încrederea în acea persoană va crește. Dacă însă după mai mulți ani în care s-a dovedit
vrednică de încredere, persoana creditată acționează dintr-o dată contrar principiilor dreptății și
bunătății, uimirea este mult mai mare decât dacă s-ar fi comportat astfel de la bun început.
Neîncrederea pe care o naște în acest caz este mult mai mare decât cea pe care ar fi determinat-o
dacă comportamentul ar fi fost mereu negativ.
„M-am dezgustat de viaţă! Voi da drum slobod plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu.
Eu zic lui Dumnezeu: ‘Nu mă osândi! Arată-mi pentru ce Te cerţi cu mine! Îţi place să chinuieşti, să
dispreţuieşti făptura mâinilor Tale, în timp ce faci să-Ţi strălucească bunăvoinţa peste sfatul celor răi?
Oare ai ochi de carne, sau vezi cum vede un om? Zilele Tale sunt ca zilele omului şi anii Tăi ca anii lui, ca
să cercetezi fărădelegea mea şi să cauţi păcatul meu, când ştii bine că nu sunt vinovat şi că nimeni nu mă
poate scăpa din mâna Ta?” (Iov 10:1-7).
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Despre ceilalți
Toate aceste întrebări despre sine conduc în mod natural către întrebări despre ceilalți:
„Când mă gândesc, mă înspăimânt şi un tremur îmi apucă tot trupul: Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru
ce îi vezi îmbătrânind şi sporind în putere? Sămânţa lor se întăreşte cu ei şi în faţa lor, odraslele lor
propăşesc sub ochii lor. În casele lor domneşte pacea, fără umbră de frică; nuiaua lui Dumnezeu nu vine
să-i lovească. Taurii lor sunt plini de vlagă şi prăsitori, juncanele lor zămislesc şi nu leapădă. Îşi lasă
copiii să se împrăştie ca nişte oi, şi copiii se zbenguie în jurul lor. Cântă cu sunet de tobă şi de harpă, se
desfătează cu sunete de caval. Îşi petrec zilele în fericire şi se coboară într-o clipă în Locuinţa morţilor. Şi
totuşi ziceau lui Dumnezeu: ‘Pleacă de la noi. Nu voim să cunoaştem căile Tale. Ce este Cel Atotputernic,
ca să-I slujim? Ce vom câştiga dacă-I vom înălţa rugăciuni?’ ... Unul moare în mijlocul propăşirii, păcii şi
fericirii, cu coapsele încărcate de grăsime şi măduva oaselor plină de suc. Altul moare cu amărăciunea în
suflet, fără să se fi bucurat de vreo fericire, şi amândoi adorm în ţărână, amândoi sunt mâncaţi de
viermi.” (Iov 21:6-15; 23-26).
Uimirea crește atunci când Iov observă nu numai că cel care face binele în ascultare de
Dumnezeu este chinuit, dar și că cel care trăiește într-o rebeliune deschisă dață de Creator are o
viață liniștită de belșug. Această imagine face ca legile naturale să nu mai aibă niciun sens. Pare
ca și când câinii zboară, pisicile înoată, leul fuge de căprioară și atunci când arunci un măr în aer,
acesta nu se mai întoarce. Dintr-o dată lumea nu mai face niciun sens moment în care toate
privirile se îndreaptă în mod natural către Cel care a creat-o.
„Aceia smulg pe orfan de la ţâţă, iau zălog tot ce are săracul. Şi săracii umblă goi de tot, fără
îmbrăcăminte, strâng snopii şi-s flămânzi; în grădinile nelegiuitului ei fac untdelemn, calcă teascul şi le
este sete; în cetăţi se aud vaietele celor ce mor, sufletul celor răniţi strigă… Şi Dumnezeu nu ia seama la
aceste mişelii! Alţii sunt vrăjmaşi ai luminii, nu cunosc căile ei, nu umblă pe cărările ei. Ucigaşul se
scoală în revărsatul zorilor, ucide pe cel sărac şi lipsit şi noaptea fură. Ochiul preacurvarului pândeşte
amurgul: ‘Nimeni nu mă va vedea’, zice el, şi îşi pune o maramă pe faţă. Noaptea sparg casele, ziua stau
închişi; se tem de lumină. Pentru ei, dimineaţa este umbra morţii şi, când o văd, simt toate spaimele
morţii.” (Iov 24:9-17).
Iov este pe bună dreptate pe deplin nedumerit. Probabil că fiecare dintre noi am fost vizitați
câteodată de acest soi de nedumerire. Imaginea descrisă este una înspăimântătoare, cea a
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haosului. Haosul este legea „fără lege”, lumea atipică, cea în care nu știi la ce să te aștepți în
următoarea clipă. Necunoscutul a generat mereu teamă în inima omului iar dacă această teamă
nu este înlăturată prin explicații care să facă sens, atunci omul devine în mod natural lipsit de
încredere și violent.
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Ținta întrebărilor
Chiar dacă aceste întrebări l-au vizat la prima vedere pe Iov și pe cei nelegiuiți, ele aduc în fața
judecății ordinea universului și prin aceasta, pe Cel ce l-a creat. Toate aceste întrebări crează
cadrul judecății lui Dumnezeu:
„Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele Tale şi să ieşi biruitor când vei fi judecat.” (Romani 3:4).
„Dar, dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: dacă are treabă la
miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.” (Iov 23:8, 9).
Prin crearea acestui cadru, Dumnezeu ne indică faptul că în marea controversă nu este vorba
numai despre ceea ce se întâmplă cu omul în această viață; miza este mult mai mare. Dumnezeu
este infinit: dacă dorește să ascundă ceva, nicio ființă creată nu va putea să găsească. Cum putem
ști atunci că El este pe deplin și în orice situație vrednic de încredere? Numai dacă în relația cu
noi El se va auto-limita la legile universului pe care El Însuși le-a creat la început și pe care le-a
declarat a fi „foarte bune” (Geneza 1:31). Dacă pentru rezolvarea unei singure situații Dumnezeu
alege să apeleze la alte resorturi din afara cadrului pe care El Însuși l-a creat și în care ne-a
așezat, atunci va spulbera pentru totdeauna posibilitatea de a avea încredere în El și în
principiile pe care a clădit întreaga creație. Un astfel de precedent ar demonstra că legile creației
sunt imperfecte, insuficiente pentru toate situațiile posibile dinamicii vieții ființelor create. Dar
asta nu este tot. Dacă Dumnezeu calcă o singură dată legile naturale pe care El Însuși le-a creat,
atunci Se neagă pe Sine Însuși dovedindu-Se depășit de situație, ceea ce înseamnă că nu este
Dumnezeu. Mai mult decât atât, nimeni nu va mai putea face nicio predicție despre Dumnezeu
pe baza cuvântului Său. Dumnezeu ar câștiga astfel imaginea unei persoane nestatornice,
imprevizibile, una în care nimeni nu se poate încrede.
Nu, nu Dumnezeu a fost Acela care a determinat un asemenea chin. Nu El a fost Acela care a
stârnit această controversă universală dintre bine și rău. Nu El îi chinuie pe oameni pentru a-Și
demonstra caracterul și pentru a-Și îndreptăți imaginea. Provocarea lui Satan a fost „ia întinde-Ţi
(Tu) mâna şi atinge-Te (Tu) de tot ce are... Domnul a zis Satanei: ,Iată, îţi dau pe mână tot ce are.’ Şi
Satana a plecat dinaintea Domnului.” (Iov 1:11, 12).
Atunci când I se adresează o întrebare, Dumnezeu va răspunde. Întotdeauna. Fie că este vorba
despre o provocare, fie că este vorba despre manifestarea sinceră a dorinței de cunoaștere. Mereu
în maniera cea mai bună, mereu la timpul potrivit, răspunsul va veni.
Unul dintre adevărurile fundamentale ale Creștinismului este că în Dumnezeu
„nu este nici schimbare, nici umbră de mutare” (Iacov 1:17), că El „este acelaşi ieri şi azi şi în
veci!” (Evrei 13:8). Cu alte cuvinte, nu există nicio situație posibilă în univers care să necesite
schimbarea lui Dumnezeu. Și pentru că una dintre manifestările lui Dumnezeu este creația Sa,
nicio situație nu necesită schimbarea sau anularea vreunei legi universale. Faptul că „Nimeni nu
este bun decât Unul singur: Dumnezeu” (Luca 18:19) și că Dumnezeu nu se schimbă, reprezintă
singurul fundament pe care putem clădi o relație veșnică de încredere cu Acesta.
„Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, ci v-am numit prieteni, pentru că
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.” (Ioan 15:15).
Adevărata prietenie este bazată pe încredere și dragoste. Și pentru că
„în dragoste nu este frică” (1 Ioan 4:18), niciun Creștin nu se va teme să-I adreseze întrebări lui
Dumnezeu. Întrebați și vi se va răspunde!
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Dacă cineva încă mai crede că influențele culturale nu au penetrat și adventismul de ziua a
șaptea în acest punct, cu tristețe, trebuie să spun că se înșeală. Trebuie să continuăm să apărăm
stâlpii de credință în timp ce apelăm la toți oamenii în spiritul dragostei.
Realitate este că în adventismul de ziua a șaptea a devenit normativă o nouă hermeneutică
necesară afirmării hirotonisirii femeilor (ceea ce presupune redefinirea rolurilor genurilor). Și
exact aceeași hermeneutică (aceeași logică) este folosită pentru a afirma acceptarea ca membrii
cu drepturi depline a homosexualilor și lesbienelor (ceea ce înseamnă redefinirea rolurilor
sexelor). Această legătură hermeneutică a fost observată de surse seculare ca cea de mai jos:
„Și mai există un alt obstacol, la fel de fundamental. Până acum nicio tradiție Creștină nu a
fost capabilă să accepte comunitatea LGBT fără a-și schimba mai înainte punctul de vedere
despre femei. Același raționament care concluzionează că homosexualitatea este păcat stă și în
spatele concepției evanghelice tradiționale că bărbații sunt liderii spirituali ai căsătoriilor și că
bărbații sunt liderii în biserici...
Nu este o întâmplare faptul că mișcarea de liberalizare a femeilor a precedat mișcarea de
liberalizare a homosexualilor (Episcopul Eugene) Robinson spune: ,Atitudinile și tratamentul
discriminator al persoanelor LGBT este înrădăcinată în patriarhie și, pentru a accepta și afirma
homosexualii, evanghelicii trebuie să considere propria lor patriarhie și sexism, nu numai
condamnarea homosexualilor.’” (Elisabeth Dias, „O schimbare a inimii: înlăuntrul conflictului
evanghelic pe tema căsătoriilor homosexualilor”, „Time”, 26 ianuarie 2015, pag. 47, 48).
Această „aceeași gândire” care este în realitate o gândire care neagă legea lui Dumnezeu, este
activă în lăuntrul adventismului. Câțiva profesori și pastori adventiști care sunt categorici în
afirmarea hirotonisirii femeilor, au în același timp o atitudine deschisă pentru acceptarea
homosexualilor și lesbienelor ca membrii cu drepturi depline în biserică. Am văzut în 2016
botezul unei lesbiene de către Ginger Harwood în biserica adventistă Chico. Înainte de acest
eveniment, în 2013 am ascultat o predică intitulată „Pocăindu-ne de patriarhat și sexism” de
Trisha Famisaran, o profesoară asistent în studii teologice la Universitatea LaSierra. Titlul acelei
predici vă spune care este poziția ei. De asemenea ne amintim de săptămâna de rugăciune din
2014 de la PUC intitulată „Adam și Steve” de pastorul Jonathan Henderson care a negat legea lui
Dumnezeu și a argumentat că Dumnezeu indică spre un minus. Acest punct de vedere a fost
foarte bine primit la PUC, ceea ce este foarte rușinos.
Nu este nicio mirare că studenții lideri de la PUC au semnat în 2017 o declarație în care au
afirmat „fără nicio rezervă” că membrii comunității LGBT au „dreptul lor în campusul nostru, în
biserica și comunitatea noastră” și că ar trebui să se bucure de „libertate de judecată și
condamnare”. Ne mai amintim de o predică mai recentă din 2017 a patorului John McLarty de la
biserica adventistă Green Lake intitulată „Ce să facem cu oamenii reali?” în care a afirmat că ar
trebui să evităm pasajele care interzic homosexualitatea pentru că ele nu au fost decât restricții
culturale iar vremurile s-au schimbat. Am întâlnit de asemenea lideri spirituali la SAU, viitori
pastori care sunt în favoarea agendei LGBT.
Noua interpretare a Scripturii, care este necesară pentru a afirma hirotonisirea femeii își aduce
roadele și va continua la fel. Între timp, predicatori care vorbesc împotriva ei (spre exemplu
Doug Batchelor și Stephen Bohr) sunt marginalizați și cenzurați de oficialii conferinței.
Înțelegeți că acestea sunt timpurile din urmă și acestea reprezintă numai începutul a ceea ce
urmează. Trebuie să fii rob să nu vezi legătura dintre cele două aspecte prezentate de revista
„Times”. Dacă vă îndoiți, haideți să citim explicația regizorului și producătorului filmului
„Homosexual de Ziua a Șaptea”:
„Desigur, acesta este aproape același caz ca rolul femeii în biserică. Și unul dintre scopurile
noastre cu acest film este de a arăta că homosexualitatea este la fel ca hirotonisirea femeii: nu
avem toți aceeași opinie și interpretăm diferit uneori istoriile din Geneza și scrierile pauline, dar
însă suntem de acord să continuăm părtășia și dialogul. Nimeni nu mă va exclude pentru că am
afirmat hirotonisirea femeilor.” (Daneed Akers, „Cui îi pasă?”, 6 martie 2012).

Viața veșnică este ... să Te cunoască pe Tine
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David Clayton

Dovezile Noului Testament
Au crezut apostolii într-o trinitate? În afară de cărţile lui Luca şi a Faptelor Apostolilor, întreg
Noul Testament a fost scris de oameni care au fost personal învăţaţi de Domnul Isus. Chiar şi
apostolul Pavel, chiar dacă nu L-a întâlnit niciodată pe Isus personal cât timp a fost pe pământ,
mărturiseşte că a fost învăţat de Hristos (Galateni 1:11, 12). Le-a descoperit Isus acestor apostoli
un Dumnezeu trinitarian? I-a învăţat El această doctrină atât de radical diferită de conceptul
Vechiului Testament despre Dumnezeu? Dacă da, de ce nu au predicat ei aceasta cu atâta putere
şi claritate cu care au predicat faptul că Isus era Fiul lui Dumnezeu? Cum se face că această
doctrină „nu este în mod explicit învăţată în Noul Testament” („Encarta Britannica”), ci mai
degrabă subînţeleasă din anumite pasaje? Aceasta este calea prin care Dumnezeu face cunoscut
adevăruri importante? – Oferindu-ne numai anumite aluzii şi lăsându-ne pe noi să formulăm
propriile concluzii? Cum se face că afirmaţiile Noului Testament declară în mod consecvent că
nu există decât UN SINGUR DUMNEZEU şi că acest Dumnezeu este Tatăl (1 Corinteni 8:4-6;
Ioan 17:3; Efeseni 4:6)? Nu au ştiut aceşti apostoli adevărul despre Dumnezeu? Cum putem noi
conluziona că scrierile lor sugerează ideea că Dumnezeu este o Trinitate, în timp ce ei înşişi au
proclamat că El este o singură Persoană? De ce ar face ei asta? Este posibil ca ei să fi sugerat ceva
de care nici ei nu erau siguri, idee pe care au lăsat-o generaţiilor viitoare de „teologi” să o
lămurească?
Dovada Noului Testament este de maximă importanţă datorită câtorva motive:
1. Noul Testament este reflectarea vieţii şi a învăţăturilor lui Isus Însuşi, Singura Fiinţă care a
venit vreodată din cer pentru a ne învăţa lucrurile cereşti.
2. Noul Testament dezvoltă şi explică învăţăturile Vechiului Testament.
3. Dumnezeu Însuşi, în forma Spiritului Său cel Sfânt, a locuit în scriitorii Noului Testament.
Învăţăturile lor au fost cele mai curate care au fost vreodată oferite oamenilor, cu excepţia celor
ale lui Hristos Însuşi.
De ce se referă scriitorii Noului Testament în câteva locuri la Tatăl ca fiind SINGURUL
Dumnezeu? (1 Corinteni 8:6; Efeseni 4:6, etc.). De ce S-a referit Isus la Tatăl Său ca la SINGURUL
Dumnezeu adevărat? (Ioan 17:3). Ar trebui să acceptăm definiţa din Biblie despre Dumnezeu.
„...nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile...”. (1 Corinteni 8:6)
„Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor, care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi
care este în toţi”. (Efeseni 4:6)
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat...”. (Ioan 17:3)
„Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru”. (Ioan 20:17)
A avut Dumnezeu un Fiu
pe care să-L dea?
Astăzi, mulţi creştini afirmă că Isus nu a fost Fiul lui Dumnezeu până când nu a fost conceput
în pântecele Mariei sau până când nu a fost înviat după crucificarea Sa (Romani 1:4). Alţii spun
că El nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu în sensul că Îşi are originea din Dumnezeu, ci
numai în sensul că este o parte din fiinţa care Se numeşte Dumnezeu.
Pot face toate aceste afirmaţii faţă testului cercetării amănunţite? Sunt aceste concluzii
rezonabile în lumina tuturor adevărurilor? Isus, ca de altfel întreg Noul Testament, descoperă
faptul că dragostea lui Dumnezeu a fost în mod suprem manifestată în faptul că L-a dat pentru
oameni pe „Singurul Său Fiu născut”.
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Ioan 3:16 KJV)
„Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi şi a
trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispăşire pentru păcatele noastre”. (1 Ioan 4:10)
Să ne oprim puţin pentru a ne gândi la aceasta. Dumnezeu doreşte ca oamenii să aprecieze cât
de mult îi iubeşte El. Întregul Său scop de la începutul lumii a fost acela de a face cunoscut
dimensiunea dragostei Sale pentru oameni. Atunci când, în final, a arătat plinătatea dragostei

Sale în întreaga ei splendoare pentru ca întregul univers să o poată vedea, aceasta s-a consumat
în faptul că a trimis pe Cineva pe pământ ca să moară pentru oameni. În acest act de a trimite
această Persoană, Dumnezeu a descoperit dragostea Sa într-un mod în care nu mai fusese
niciodată văzut până atunci şi care nu va fi niciodată egalat în toată veşnicia.
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O întrebare vitală
Există două întrebări vitale la care noi înşine va trebui să oferim răspunsuri. Prima: Cine a fost
această Persoană pe care a trimis-O Dumnezeu? Această întrebare este vitală pentru că, dacă
trimiterea acestei Persoane reprezintă factorul cheie în descoperirea dragostei lui Dumnezeu,
atunci trebuie să fie clar faptul că întrebarea cheie este: care a fost legătura dintre această
Persoană şi Dumnezeu?
Aş dori să vă explic ce vreau să spun. Dacă Ioan 3:16 ar fi spus: „Pentru că atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea încât a dat un înger pe care l-a creat...”, sau: „Pentru că atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea încât l-a dat pe prietenul Său...”, ne-ar fi impresionat pe noi aceasta în ceea ce
priveşte dragostea lui Dumnezeu ca fiind atât de mare? Oamenii ar fi înţeles ce înseamnă că
Dumnezeu a dat un înger. Am fi înţeles de asemenea şi dacă Dumnezeu ar fi dat pe prietenul
Său. Dar ar fi descoperit aceasta cu adevărat dragostea lui Dumnezeu pentru om? Adevărul este
că mărturia consecventă a lui Dumnezeu este că El L-a dat pe FIUL Său. Sau, cum a spus chiar
acel Fiu, „pe Singurul Său Fiu născut”. Cât de mare este dragostea lui Dumnezeu pentru noi?
Răspunsul la această întrebare se învârte în jurul identităţii lui Isus. Numai în măsura în care
putem să înţelegem adevărata identitate a lui Hristos, vom putea aprecia enormitatea
sacrificiului pe care Dumnezeu l-a făcut pentru om, şi de aici magnitudinea dragostei Sale
pentru noi.
De ce Îl numeşte Biblia pe Isus „Fiul lui Dumnezeu”? Este acest termen unul care a fost născocit
numai de scriitorii Evangheliilor, a fost un termen simbolic, a fost un titlu asemenea termenului
„profet” (aşa cum au sugerat unii)? Adevărul clar este că Dumnezeu Însuşi, în prezenţa unei
mulţimi din popor a proclamat: „Acesta este Fiul Meu preaiubit” (Matei 3:17). Din nou, Isus Însuşi,
în repetate rânduri, a declarat că este FIUL lui Dumnezeu şi, mai mult decât atât, „Singurul Fiu
născut al lui Dumnezeu” (Ioan 3:16). Nimeni nu îndrăzneşte să contrazică mărturia acestor două
Fiinţe, şi nici să o pună pe seama tradiţiei, a obiceiului sau a greşitei înţelegeri. Cu siguranţă,
Dumnezeu a cunoscut identitatea lui Isus, iar Isus Însuşi trebuie să-Şi fi cunoscut propria
identitate. Să reţinem atunci faptul că, în căutarea de a explica minţilor omeneşti legătura dintre
Dumnezeu şi Isus, atât Isus, cât şi Dumnezeu au folosit cuvintele „Fiu” şi „Tată”. De aceea, orice
fiinţă umană este vinovată de cea mai mare supoziţie dacă ajunge la concluzia că Isus este
altcineva decât Fiul lui Dumnezeu.
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Şi-a cunoscut Isus propria identitate?
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu născut, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Ioan 3:16 KJV)
Adevărul exprimat în aceste câteva cuvinte este atât de profund, atât de mişcător şi înălţător,
încât ne va sluji drept fundament pentru cercetarea şi studiul întregii planete pentru încă o sută
de milioane de ani. Foarte simplu afirmat, uşor de citit, dar vast şi cuprinzător în scopul său,
conţine cele mai valoroase adevăruri care au fost vreodată revelate universului!
1. Dragostea lui Dumnezeu pentru păcătoşii lipsiţi de dragoste.
2. Adâncimile necuprinse ale acestei iubiri.
3. Infinita valoare a darului pe care El l-a dat.
4. Simplitatea şi desăvârşirea mântuirii asigurate.
Pare incredibil faptul că un adevăr atât de simplu şi clar afirmat şi, în acelaşi timp, atât de
important pentru recuperarea omului din consecinţele şi pedeapsa păcatului este atât de
desperat şi pe deplin atacat de oamenii care pretind a fi credincioşi Scripturii. Este uimitor să
vezi până unde merg aceşti oameni şi mijloacele pe care le folosesc în încercările lor de a
distruge aceste adevăruri atât de limpede afirmate în acest verset preţios.
Unii afirmă plini de încredere: „Ei bine, dar termenul grecesc pentru ,născut’ este ,monogenes’
care nu înseamnă ,singurul născut’ ci ,unic’”.
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Alţi „teologi” spun cu siguranţă: „Isus nu a fost Fiul lui Dumnezeu înainte de a veni pe
pământ. Vezi tu, El nu a fost născut până în momentul în care a apărut în Betleem”.
Alţii dintre aceşti oameni învăţaţi batjocoresc ignoranţa celor ca noi, care credem că Isus a fost
Fiul literal al lui Dumnezeu, care a ieşit din Tatăl în zilele dinainte de începerea timpului. „Ceea
ce aveţi nevoie să înţelegeţi”, spun ei, „este stilul în care au scris autorii Bibliei. Expresia ,Fiul lui
Dumnezeu’ a fost una ebraică, aplicată de aceşti apostoli lui Isus, pentru că, în ochii lor, El era
Cineva deosebit”.
Şi astfel, adaugă teorie după teorie, toate având drept scop de a distruge adevărul simplu al
identităţii lui Isus, şi anume, că El este Fiul lui Dumnezeu, născut din Tatăl din zilele veşniciei.
Nu este deloc surprinzător faptul că duşmanul adevărului încearcă cu toată puterea să distrugă
sau să pună în umbră acest adevăr. Dacă reuşeşte aceasta, atunci oamenii nu vor înţelege
niciodată dragostea Tatălui pentru omenire, căci acesta este adevărul care ne va elibera din robia
păcatului. Acesta este adevărul care reprezintă subiectul central al studiului întregului univers.
Titlul „Singurul Fiu născut” nu a fost oferit lui Isus sau ales de ucenici. Dacă acceptăm Biblia
fiind conformă cu realitatea, atunci Isus a fost Cel care S-a referit la Sine pentru prima dată ca
fiind „singurul Fiu născut” al lui Dumnezeu (Ioan 3:16). Am putea spune că ucenicii au avut la
început idei confuze referitoare la identitatea lui Isus. Probabil că unii au crezul că este un mare
profet. Poate că alţii au crezut că este Ilie care s-a întors. Este posibil ca cei mai mulţi să fi crezut
că este Hristos (dar nu neapărat o Fiinţă Divină). Dar în ceea ce-L priveşte pe Isus? A fost El
conştient de propria Sa identitate? Atunci când S-a referit la Sine ca la „Singurul Fiu născut” al
lui Dumnezeu ce încerca, de fapt, să facă? De ce a folosit aceste cuvinte? Încerca să-l aducă pe
Nicodim în confuzie sau să-i ofere mai multă lumină? Care era ideea pe care dorea să i-o
transmită?
Nu este evident faptul că încerca să-l ajute pe Nicodim să înţeleagă măsura dragostei lui
Dumnezeu? În esenţă, El spunea: „Nicodim, ştii tu cât îi iubeşte Dumnezeu pe oameni? Îi iubeşte
atât de mult încât a fost dispus să-L dea pe SINGURUL SĂU FIU NĂSCUT! Puteţi vedea acum
cât de important este să înţelegem termenul „singurul Fiu născut”? Numai dacă vom înţelege
aceasta, vom începe să pătrundem adâncimile dragostei lui Dumnezeu pentru noi.
„Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul
Său Fiu născut, ca noi să trăim prin El”. (1 Ioan 4:9 KJV)
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„Monogenes”
Expresia „singurul născut” este traducerea cuvântului „monogenes” din limba greacă. Acest
cuvânt înseamnă: „singurul născut, singurul copil născut”. Termenul acesta este compus din
două cuvinte greceşti: „monos” şi „genos”.
„Monos” înseamnă singur, exclusiv, numai.
„Genos” înseamnă gen, odraslă, tulpină, generaţie.
Ce înseamnă, de fapt, acest cuvânt? O traducere literală a cuvântului ar fi singura odraslă.
Acest cuvânt este folosit de nouă ori în Biblie. De cinci ori I se aplică lui Isus şi este tradus prin
„Singurul născut”. Mai jos sunt celelalte patru locuri în care mai apare:
„Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu (monogenes) al
maicii lui, care era văduvă; şi cu ea era o mulţime de oameni din cetate”. (Luca 7:12)
„Pentru că avea o singură copilă (monogenes), de vreo doisprezece ani, care trăgea să moară”. (Luca
8:42)
„Şi un om din mijlocul mulţimii a strigat: ,Învăţătorule, rogu-Te, uită-Te cu îndurare la fiul meu,
fiindcă el este singurul meu copil (monogenes)”. (Luca 9:38 KJV)
Vom ajunge şi la ultimul citat într-o clipă. Dar, înainte de asta, trebuie să întrebăm, în numele
raţiunii şi al logicii, care este înţelesul cuvântului „monogenes” în versetele citate mai sus? Ce
trebuie să înţelegem din folosirea acestui cuvânt? Evident, în fiecare exemplu în parte, ni se
spune că acela era SINGURUL copil NĂSCUT al părintelui respectiv. Nu putem înţelege greşit
ceea ce cuvântul înseamnă atunci când este folosit în Scripturi. El înseamnă singurul născut din.
Înseamnă că, în aceste cazuri, copilul respectiv era unicul copil?
Dar mai există însă şi un alt loc în care este folosit acest cuvânt, şi anume cu referire la fiul lui
Avraam, Isaac:
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„Prin credinţă a adus Avraam jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare: el, care primise făgăduinţele
cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu (monogenes)!”. (Evrei 11:17)
Tratăm acest pasaj separat pentru că, în acest caz, Isaac nu era de fapt singurul fiu născut al lui
Avraam. Avraam a mai avut un fiu, Işmael, care a fost născut înaintea lui Isaac. Atunci de ce
Isaac este numit singurul fiu născut al lui Avraam? Este dificil de înţeles motivul. Işmael nu era
fiul Sarei, soţia legitimă a lui Avraam. Biblia afirmă clar faptul că planul lui Dumnezeu a fost ca
fiul lui Avraam să fie atât vlăstarul lui Avraam, cât şi al Sarei, motiv pentru care Dumnezeu nu la acceptat pe Işmael ca fiu al lui Avraam. Cuvântul Său către Avraam a fost: „Izgoneşte pe roabă
şi pe fiul ei” (Galateni 4:30). Atunci când Dumnezeu i-a spus lui Avraam să-l ofere ca jertfă pe
Isaac, a folosit aceste cuvinte alese cu grijă: „Ia-l pe fiul tău, PE SINGURUL TĂU FIU pe care-l
iubeşti...” (Geneza 22:2).
În ciuda acestui lucru, unii s-au repezit triumfători asupra acestui verset din Evrei 11:17 şi au
încercat să-l folosească drept cheie în interpretarea termenului „monogenes”, ca însemnând
altceva decât „singurul născut”. Ei au afirmat că, în acest caz al lui Isaac, el înseamnă numai
faptul că el a avut un loc deosebit în inima lui Avraam, motiv pentru care asta este ceea ce
înseamnă şi atunci când este folosit în legătura lui Dumnezeu cu Isus. Dar trebuie să întrebăm în
numele raţiunii: nu era Isaac fiul literal al lui Avraam prin naştere?
Chiar dacă ar fi fost adevărat că acesta este sensul în care acest termen a fost folosit în acest
unic caz al legăturii dintre Isaac şi Avraam, este totuşi clar faptul că, în majoritatea cazurilor, nu
acesta este înţelesul. Căutând să aflăm adevăratul înţeles al oricărui cuvânt, trebuie să ne uităm
la modul în care acesta este folosit în majoritatea cazurilor şi în felul acesta să ajungem la o
concluzie rezonabilă, reţinând mereu contextul în care acesta este folosit. Atunci când aplicăm
aceste reguli cuvântului „monogenes”, înţelesul lui este foarte clar. Avem, însă, de-a face numai cu
un efort susţinut al acestor erudiţi de a distruge adevărul legăturii literale de Fiu a lui Isus
Hristos cu Dumnezeu, contrar cu orice regulă a erudiţiei de a defini acest cuvânt ca „unic”.
Unii au sugerat că Dumnezeu ar fi avut nevoie de o soţie pentru a naşte un fiu literal. Dar
această idee este copilărească şi lipsită de respect. Chiar şi creaţia fizică ne învaţă faptul că există
organisme, ca amiba, care se reproduc fără a avea nevoie de un partener. Cum putem atunci
îndrăzni să punem sub semnul întrebării puterea lui Dumnezeu de a reproduce fără un
partener? Avem numai nevoie să acceptăm cuvântul lui Dumnezeu, fără a ridica astfel de
întrebări. Dumnezeu a fost cel dintâi Părinte din Univers. Atunci când a oferit omului
capacitatea de a se reproduce, acesta a fost un dar minunat pe care nu l-a dat îngerilor. Aceasta a
fost o cale prin care omul a fost mai asemănător cu Dumnezeu.
Dumnezeu nu a făcut altceva decât să folosească terminologia omenească atunci când S-a
referit la Isus ca la iubitul Său Fiu, astfel încât noi să înţelegem sentimentele Sale pentru Isus? A
fost aceasta o încercare din partea lui Dumnezeu de a ne rătăci sau de a ne oferi mai multă
lumină? Vrea Dumnezeu ca noi să credem ceva despre un lucru, chiar dacă nu este adevărat?
Dacă Dumnezeu a vrut să ne gândim că Isus este Fiul Său, de ce să ne gândim noi că Isus este
Dumnezeu Însuşi? Suntem mai inteligenţi decât Dumnezeu? Atunci când Dumnezeu spune
„Acesta este Fiul Meu preaiubit”, cum putem noi să spunem că „El nu a fost de fapt Fiul lui
Dumnezeu. El a fost Dumnezeu Însuşi!”? Să fim siguri de următorul lucru: Dumnezeu ne-a dat
informaţia de care avem nevoie şi ceea ce El ne spune, este exact ceea ce El Se aşteaptă de la noi
să credem şi să primim. Mai mult decât atât, unica siguranţă care există în această lume stă în a
crede şi în a primi acel cuvânt.
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A doua întrebare vitală
A doua întrebare vitală pe care trebuie să o ridicăm este: de ce a devenit Isus Fiul lui
Dumnezeu? Această întrebare este importantă pentru că dragostea lui Dumnezeu pentru noi ne
este descoperită în darul Fiului Său. Şi totuşi, Dumnezeu nu L-ar fi putut iubi pe Hristos ca Fiu
înainte de a deveni Fiul Său. Nu este logic? Dragostea lui Dumnezeu pentru Fiul Său trebuie să
fie măsurată de la timpul în care El a avut un Fiu. Dacă Isus a existat înainte de a deveni Fiul lui
Dumnezeu, atunci este posibil ca Dumnezeu să-L fi iubit ca pe un frate, ca pe un prieten, se
poate spune chiar că Se iubea pe Sine dacă, aşa cum pretind unii, Isus a fost Dumnezeu Însuşi.
Însă, nu L-ar fi putut iubi ca pe Fiul Său înainte ca El să devină Fiul Său.

Când a devenit Isus Fiul lui Dumnezeu? Au fost depuse eforturi stăruitoare pentru a se dovedi
că Dumnezeu nu a avut niciodată un Fiu înainte ca Isus să fi venit pe pământ. Aceste eforturi au
venit din toate părţile, dar au pălit în lumina cuvântului clar al lui Dumnezeu. A existat un timp
în care Dumnezeu a spus: „Fiule, poţi merge!”? 1 Ioan 4:9 spune că Dumnezeu L-a trimis pe
Singurul Său Fiu născut în lume. Când s-a întâmplat aceasta? Înainte ca Isus să vină în lume sau
după ce a venit în lume? Mai întâi, Dumnezeu L-a trimis pe Isus în lume şi apoi, după sosirea Sa
aici, a spus: „Fiule, poţi merge în lume!”? Aceste întrebări pot părea ridicole, dar au nevoie să fie
ridicate pentru ca adevărul să devină şi mai clar. Logica elementară ar trebui să ne spună că,
dacă Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume (Ioan 3:17; 1 Ioan 4:9), atunci trebuie să fi avut un
Fiu pe care să-L trimită (Marcu 12:6). El nu S-a trimis pe Sine Însuşi pentru a deveni propriul Său
Fiu, nici pe prietenul Său pentru a deveni Fiul Său şi nici o parte din Sine pentru a deveni Fiul
Său. La momentul în care Isus a fost trimis, El era deja Fiul lui Dumnezeu.
A crede că Isus nu era Fiul lui Dumnezeu până la momentul în care a fost conceput în
pântecele Mariei, ar prezenta ideea ridicolă că Isus a venit înainte de a fi trimis. Sau că
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său înainte de a avea un Fiu.

Divina Vindecare ! Nr. 101 Mai 2018

INVITAȚIE

10

Ne face o deosebită plăcere să vă invităm la o nouă întâlnire de studiu şi rugăciune în perioada 24 –
29 iulie 2018. Prezentatorii din acest an vor fi Imad Awde și Nader Mansour din Australia, alături de
Olimpiu Trif Stanciu și Vlad Ardeiaș.
Spre deosebire de anii precedenți, această întâlnire va avea loc în localitatea Hațeg, județul
Hunedoara. Cazarea se va face la Pensiunea „Casa Răzvan” (cu acces de pe drumul european 79) care
oferă camere cu trei paturi, costul fiind de 35 lei/noapte/persoană. În fiecare cameră trebuie să fie
cazate minim 3 persoane. Pentru copiii care nu ocupă pat nu se percepe taxă pentru cazare.
Persoanele care vor fi cazate în alte locuri vor plăti 5 lei pe zi pentru sala de conferință. Pensiunea nu
oferă servicii de restaurant. În zonă însă există atât firme de catering cât și restaurante și supermarket.
Este important să rețineți faptul că locurile sunt limitate, motiv pentru care este imperios necesar să
vi-l rezervați pe al dumneavoastră până în data de 31 mai prin depunerea sumei integrale în contul
RO66BTRL01301201M16722XX de la Banca Transilvania pe numele Trif Stanciu Olimpiu. Vă rugăm să
specificați la rubrica „detalii depunere” că suma reprezintă contravaloarea participării la întâlnirea de
la Hațeg și să-l anunțați telefonic pe domnul Trif la numărul 0752211191.
Cazarea se va face marţi, 24 iulie, începând cu ora 14, iar plecarea va fi duminică 29 iulie la ora 12.
Pensiunea oferă apă caldă non-stop, sală de conferință, acces gratuit la internet, bucătărie comună,
foișor, leagăne și un generos spațiu de joacă securizat pentru copii. Puncte de interes turistic: Lacul de
acumulare „Gura Apelor” , Rezervația de Zimbri, Parcul Național Retezat, Parcul Dendrologic
Simeria, Sarmizegetusa Ulpia Traiana etc.
Cel mai important este însă faptul că
aceasta este o întâlnire de studiu al Bibliei,
rugăciune și părtășie Creștină în vederea
pregătirii
personale
pentru
revenirea
iminentă a Domnului Isus și a evenimentelor
premergătoare acesteia. Spiritul, așteptările
și participarea efectivă pe toată perioada
întâlnirii a fiecăruia dintre dumneavoastră
vor scrie istoria acestor 5 zile și vor înclina
balanța fie în favoarea revărsării abundente
a spiritului sfânt, fie în favoarea unei simple
întâlniri sociale și turistice. Rugăciunile
noastre sunt ca fiecare participant să aibă
curajul de a se lăsa în totalitate călăuzit de
Cel care este Calea, Adevărul și Viața.
Vă așteptăm cu inimile deschise!

Ardeiaș Vlad, aprilie 2018

Sfârșitul este aproape
LA UȘI!

„Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la
uşi.” (Matei 24:33).
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Aprilie 2018: 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, 2. SUA. Foarte mulți părinți sunt scandalizați de conținutul pornografic al manualelor de
educație sexuală din școli.
Marți, 3. Pakistan. Gruparea extremistă ISIS a revendicat atacul terorist în care au murit 4
membri ai unei familii de creștini.
Miercuri, 4. Germania. O școală i-a spus unei fete creștine că trebuie să poarte hijab sau batic
dacă vrea să nu mai fie bătută de studenții musulmani. Mama ei spune că a fost bătută și
ridiculizată pentru că are părul blond, nu poartă batic, are un nume de origine evreiască și este
creștină. Părinții a trebuit să o retragă de la școală.
Joi, 5. China interzice vânzările de Biblii prin intermediul internetului.
Joi, 5. Franța. O curte de justiție a dat 10 luni cu suspendare, dar fără să fie pedepsiți cu
închisoarea, celor doi bărbați musulmani care au intrat într-o mănăstire și le-au spus călugărițelor
dacă nu se convertesc la Islam se vor duce în iad.
Joi, 5. SUA. Orașul Philadelphia a suspendat activitatea a două agenții Creștine de plasament
pentru că acestea refuză să dea copii cuplurilor de homosexuali.
Vineri, 13. Congo. În mijlocul violenței tribale care a destabilizat țara, un al treilea preot catolic
a fost împușcat mortal.
Vineri, 13. SUA. Liderul de la Casa Albă responsabil cu studiile biblice este criticat pentru
poziția pe care o are față de homosexualitate, rolurile în căsnicie și Biserica Catolică.
Duminică, 15. SUA. Revista The New Yorker denigrează imaginea și popularitatea celui mai
bine cotat restaurant de fast food din New York City pentru valorile sale creștine, afirmând că
acesta are o influență creștină tradiționalistă înfiorătoare.
Marți, 17. Pakistan. Mai multi bărbați înarmați, suspectați că ar avea legături cu ISIS, au
omorât doi creștini în fața casei lor și au rănit alți 3.
Vineri, 20. Maroc. Forțele de Securitate au reținut un creștin timp de 24 de ore după ce au găsit
literatură creștină în rucsac.
Duminică, 22. Poliția din Estul Indiei intimidează populația creștină în loc să ia atitudine în
cazurile când aceștia sunt atacați de naționaliștii hinduși.
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Profeție: apostazia Creștinismului.
„Dar Duhul spune lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească
de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor...” (1 Timotei 4:1).
Împlinire:
Miercuri, 4. SUA. Un geolog creștin face o listă cu 21 de motive pentru care potopul lui Noe nu
a avut loc pe întreaga planetă.
Joi, 5. SUA. 18 reprezentanți din șapte religii ale lumii s-au adunat în Washington la un protest
în vederea opririi rasismului. Aceștia au făcut rugăciuni și îndemnuri declarând universalitatea
credințelor lor, intonând într-un glas că cu toții se roagă, de fapt, aceluiași Dumnezeu, dar care
are nume diferite pentru fiecare.
Duminică, 8. Poliția Vaticanului l-a arestat pe Monseniorul Carlo Capella, fost diplomat la
Ambasada Vaticanului în Washington, sub acuzația de deținere de pornografie cu minori în
Statele Unite și Canada.

Marți, 10. România. Mâna dreaptă a Patriarhului Daniel, Timotei Aioanei, poartă pe cap 60 de
mitre în valoare de 100.000 de euro.
Marți, 17. Papa Francis i-a spus unui băiețel că tatăl său ateu este în Rai pentru că a fost un „om
bun” și Dumnezeu nu își abandonează copiii când sunt buni. De asemenea, l-a sfătuit pe băiat să
se roage la tatăl său decedat.
Miercuri, 18. SUA. O biserică din San Francisco va fi gazda unei Liturghii pentru Beyonce iar
membri bisericii vor fi invitați să cânte împreună cu aceasta melodii din repertoriu acesteia. Unul
din pastorii bisericii afirmă că acest eveniment merge mână în mână cu învățăturile lui Isus,
pentru că și El a folosit imagini extreme de provocatoare prin poveștile pe care le spunea
mulțimii pentru a-i provoca la o analiză mai profundă a vieții.
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Profeție: ca în Sodoma
„Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla aidoma ... Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul
omului.” (Luca 17:28-30).
Împlinire:
Luni, 2. Costa Rica. Candidatul de stânga l-a învins decisiv pe candidatul conservatorprotestant într-un discurs pentru campania electorală de duminică, în care a promis că va apăra
drepturile homosexualilor, apărând astfel reputația de țară tolerantă.
Marți, 3. SUA. Un candidat politic gay care candidează pentru un post în Consiliul din West
Hollywood și-a publicat propriile fotografii nud și un link către o pagină cu sex explicit în care
apare și el.
Joi, 5. SUA. Legislatorii din California se gândesc la un proiect de lege care să facă ilegală darea
de ajutor profesional celor care își doresc să depășească atracția pentru persoanele de același sex
sau confuzia de gen. Această lege se va aplică tuturor persoanelor indiferent de vârstă, religie sau
convingeri morale.
Joi, 12. Trinidad și Tobago a desființat o lege din era colonialismului care criminaliza relațiile
homosexuale în interiorul insulelor.
Luni, 16. Polonia ar putea vota primul președinte gay la următoarele alegeri prezidențiale.
Luni, 16. SUA. Un judecător federal și-a exercitat puterea peste decizia lui Trump de a interzice
persoanelor transsexuale de a servi în armată, motivând că aceștia reprezintă o clasă de oameni
oprimați și necesită să fie protejați.
Joi, 19. Malta. Primul ministrul îi provoacă pe liderii lumii să îmbrățișeze egalitatea mișcării
homosexuale.
Vineri, 20. Primul Ministrul canadian va fi onorat cu un premiu internațional de către
comunitatea gay pentru că a făcut Canada un loc mai sigur pentru persoanele gay.
Vineri, 20. Primul Ministrul Jamaican a spus că nu ar avea nimic de obiectat dacă o persoană
gay ar servi în cabinetul guvernului său.
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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, 6. SUA. Într-un oraș din Alaska alegătorii au votat împotriva măsurii care urma să interzică
persoanelor transsexuale să folosească băile, vestiarele și toaletele potrivit cu sexul schimbat.
Duminică, 8. SUA. Universitatea din Tennessee promovează păcatul, fiind gazda programelor de
educație sexuală prin programul Săptămâna Sexului. Câteva din titlurile programei: Teoria
homosexualității, Ghid de conversație transsexuală, Pozitivitatea transsexului , Masturbarea Națiunii, Deale fundului 2,0 și Știința avortului.

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

Nr. 101 Mai 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.
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