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„The greatest want of the world is the want of men – 

men who will not be bought or sold.” 

(Education, p. 57)
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APROPIINDU-NE DE SFÂRŞIT
Psalmistul inspirat s-a rugat Domnului: 

„Învaţă-ne să ne numărăm zilele” – şi el a 
exprimat în mod clar motivul pentru aceasta 
– „Ca să ne dedicăm inimile la înţelepciune” 
(Psalmul 90:12 engl.).

Ca simpli muritori noi avem doar un 
interval limitat de timp aici pe pământ. Isus, 
„prin exemplul Său a învăţat că fiecare mo-
ment de timp este încărcat cu rezultate eterne; 
că trebuie să fie preţuit ca o comoară, şi să fie 
utilizat pentru scopuri sfinte.” – Hristos, Lumi-
na lumii, p. 91 engl. (cap. 9, Zile de conflict).

Săptămâna anuală de rugăciune oferă o 
ocazie fără preţ de a exprima sentimentele 
noastre pline de recunoştinţă pentru Creatorul 
nostru. În sinceritate profundă, să prezentăm în 
faţa tronului Său cuvintele noastre fervente de 
laudă, recunoştinţă, mărturisire şi rugăminte. 

Seria de lecturi din acest an, bazată pe 
tema, Cum ar fi, dacă ar fi astăzi?, ne alertea-
ză faţă de realitatea că semnele timpului ne 
arată în mod clar cum timpul de har oferit 
omenirii este aproape încheiat. Avem nevoie 
în mod urgent să ajungem starea de pregătire 
credincioasă prin puterea lui Hristos. 

Ca urmare, să analizăm fiecare, cu rugă-
ciune, prelegerile pentru această Săptămână 
de Rugăciune, împărtăşindu-le, de asemenea, 
cu alţii, care poate sunt izolaţi sau imobilizaţi 
acasă, şi să ne amintim următoarele date:

•	 Post	cu	rugăciune:	Sabat, 11 decembrie
•	 Daruri	pentru	misiuni:	Duminică, 12 

decembrie
Fie ca Duhul Sfânt să impresioneze în 

mod profund inimile noastre cu privire la 
scurtimea alarmantă a timpului – şi cu privire 
la uimitoarea ocazie de a-L căuta pe Domnul 
cât El poate fi găsit şi să Îl chemăm cât timp 
El este aproape. „ Şi aceasta cu atât mai mult, 
cu cât ştiţi în ce împrejurări ne aflăm: este 
ceasul să vă treziţi în sfârşit din somn, căci 
acum mântuirea este mai aproape de noi decât 
atunci când am crezut.” (Romani 13:11). 
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Adevăr vs. falsitate. Onestitate 
vs. minciuni. Transparenţă vs. con-
fuzie ceţoasă. 

Pe măsură ce ne apropiem cu 
rapiditate de evenimentele finale 
ale istoriei pământului, confuzia 
prevalentă – filozofiile babiloniene 
şi practicile civilizaţiei moderne – 
se prăbuşesc chiar în faţa ochilor 
noştri. Naţiunile sunt înfuriate, 
pasiunile sunt inflamate, liderii sunt 
livizi (lipsiţi de putere). Nu a mai 
rămas mult timp. 

Una dintre cele mai mari pro-
vocări pe care le înfruntă societa-
tea pare a fi încălcarea poruncii a 
noua: „Să nu porţi mărturie falsă 
împotriva aproapelui tău” (Exodul 
20:16 engl. KJV). Informaţia falsă 
raportată în ignoranţă şi dezinfor-
marea propagată cu maliţiozitate, 
cu intenţia de a înşela, sunt ambele 
în creştere razantă, la fel cum sunt 
alte încălcări ale legii morale a celor 
zece porunci ale Creatorului. Cum 
poate să înfrunte oamenii temători 
de Dumnezeu o astfel de opoziţie 
copleşitoare?

Apostolul îndeamnă: „Fraţii mei, 
fiţi tari în Domnul şi în puterea 
tăriei Sale. Puneţi-vă toată armura 
lui Dumnezeu, ca să fiţi în stare să 
staţi în picioare împotriva unelti-
rilor diavolului. Pentru că noi nu 
luptăm împotriva cărnii şi sângelui, 
ci împotriva căpeteniilor, împotriva 
domniilor, împotriva stăpânitorilor 
întunericului acestui veac, împo-
triva duhurilor răutăţii care sunt în 
locurile cereşti. De aceea, luaţi toată 
armătura lui Dumnezeu, ca să vă 
puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să 
rămâneţi în picioare, după ce veţi fi 
biruit (engl.KJV: făcut) totul.” (Efe-
seni 6:10-13).

PRIVIND ÎN SUS
Nimeni nu trebuie să fie sur-

prins de tot întunericul. De fapt, 
„venirea lui Hristos va avea loc în 

cea mai întunecată perioadă a isto-
riei acestui pământ.”1

Trebuie să menţinem întotdeau-
na pe prim plan în minte: Domnul 
şi Salvatorul nostru Isus Hristos, 
vine pentru a-i elibera pe copiii 
Săi credincioşi de persecuţia aprigă 
ce se va dezlănţui în scurt timp, în 
mod nedrept, asupra lor. În iubirea 
Sa infinită, El a explicat mai înainte 
ce se va întâmpla, ca nimănui să 
nu îi fie teamă. El ne porunceşte: 
„Ocupaţi-vă până vin” (Luca 19:13 
engl. KJV, rom.BTF). „Căci iată, 
întunericul va acoperi pământul, şi 
întuneric gros popoarele: dar Dom-
nul va răsări peste tine, şi slava Lui 
se va vedea asupra ta” (Isaia 60:2).

„Timpul exact al celei de-a doua 
veniri a lui Isus nu este descoperit. 
Isus a spus: ‚Niciun om nu cunoaşte 
ziua nici ceasul,’  însă El a dat, de 
asemenea, semne ale venirii Sale, şi 
a spus: ‚Când veţi vedea toate aceste 
lucruri, să ştiţi că este aproape, 
chiar la uşă.’ El le-a poruncit, ca 
atunci când semnele venirii Sale vor 
apărea, ‚[priviți] în sus, şi ridicaţi-
vă capetele; căci răscumpărarea 
voastră se apropie.’ Iar în vederea 
acestor lucruri, apostolul scria: ‚Voi, 
fraţilor, nu sunteţi în întuneric, 
pentru ca ziua aceea să vă surprindă 
ca un hoţ. Voi sunteţi toţi copii ai 
luminii, şi copii ai zilei.’ Întrucât nu 
ştim ora venirii lui Hristos, trebuie 
să trăim cu sobrietate şi evlavie în 
lumea prezentă, ‚aşteptând acea 
binecuvântată speranţă şi revenirea 

glorioasă a marelui Dumnezeu şi 
Salvatorul nostru Isus Hristos.’

Hristos s-a dat pe Sine însuşi 
pentru noi, pentru ca să ne poată 
răscumpăra din toată nelegiuirea şi 
să îşi curăţească pentru Sine însuşi 
un popor deosebit, zelos pentru 
fapte bune. Poporul Său trebuie 
să îşi păstreze caracterul deosebit, 
de reprezentanţi ai Săi. Există o 
lucrare pentru fiecare dintre ei de 
făcut. Cei bogaţi trebuie să îşi aducă 
mijloacele, cei onoraţi – influenţa, 
cei învăţaţi – înţelepciunea,  cei 
săraci – virtutea, dacă vor să fie 
lucrători eficienţi cu Dumnezeu. 
Ei trebuie să se aducă pe ei înşişi 
într-o relaţie corectă cu Dumnezeu, 
ca să poată reflecta slava gloriei lui 
Dumnezeu, care străluceşte pe faţa 
lui Isus Hristos. Citim despre o 
clasă care amână, departe în viitor, 
venirea lui Isus; însă asupra aces-
tora, venirea Lui va fi asemenea 
unui hoţ noaptea, şi ei vor fi în mod 
brusc surprinşi de distrugere. Cât 
de mulţi sunt dispuşi să fie legănaţi 
pentru a adormi în leagănul sigu-
ranţei trupeşti; însă este timpul ca 
noi să ne trezim din somn. Aposto-
lul spune: ‚Nu suntem ai nopţii, nici 
ai întunericului. De aceea, să nu 
dormim, cum fac alţii; ci să veghem 
şi să fim treji (engl. KJV: sobri.)’ “ 2 

Referințe
1 Parabolele Domnului, p. 414 engl. (cap. 

29, Pentru a-L întâmpina pe Mire). 
2 The Signs of the Times, 24 iunie 1889. 

LUMINĂ ÎN ÎNTUNERIC
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Adevărul emoţionant care a 
răsunat în urechile noastre timp 
de mulţi ani, „Domnul este la uşă; 
fiţi şi voi gata”, nu este într-o mai 
mică măsură adevăr astăzi, decât 
atunci când am auzit pentru prima 
dată solia. Cele mai scumpe inte-
rese ale bisericii şi ale poporului lui 
Dumnezeu, şi destinul unei lumi 
lipsite de căinţă şi neevlavioase, 
sunt implicate aici. Noi toţi suntem 
rânduiţi pentru judecată. „Domnul 
Însuşi va coborî din cer cu un stri-
găt, cu vocea Arhanghelului, şi cu 
trâmbiţa lui Dumnezeu: şi cei mor-
ţi în Hristos vor învia primii: apoi 
noi, cei care suntem vii şi rămânem 
[până la venirea Domnului] vom 
fi ridicaţi împreună cu ei în nori, 
pentru a-L întâlni pe Domnul în 
văzduh: şi astfel vom fi întotdeauna 
cu Domnul” (engl. KJV.) Hristos 
va fi atunci revelat din cer, „răzbu-
nându-i pe cei care nu Îl cunosc pe 
Dumnezeu, şi care nu ascultă de 
evanghelie.”1

SCENA ELIBERĂRII
Vocea lui Dumnezeu se aude 

din cer, declarând ziua şi ora venirii 
lui Isus, şi anunţând legământul cel 
veşnic cu poporul Său. Asemenea 
unor sunete de tunet dintre cele 
mai puternice, cuvintele Sale se 
rostogolesc pe întreg pământul. 
Israelul lui Dumnezeu stă ascul-

tând, cu ochii ațintiţi în sus. Feţele 
lor sunt luminate de gloria Sa, şi 
strălucesc aşa cum strălucea faţa lui 
Moise când a coborât de pe Sinai. 
Cei răi nu pot privi la ei. Şi când se 
rosteşte binecuvântarea asupra celor 
care L-au onorat pe Dumnezeu, 
ţinând sfântul Său Sabat, este un 
strigăt puternic de victorie. 

În curând apare la răsărit un mic 
nor negru, cam cât jumătate din 
mărimea palmei unui om. Este no-
rul care Îl înconjoară pe Salvatorul, 
şi din depărtare pare a fi înconjurat 
de întuneric. Poporul lui Dumne-
zeu ştie că acesta este semnul Fiului 
omului. În linişte solemnă ei privesc 
spre el, cum se apropie de pământ, 
devenind mai luminos şi mai 
glorios, până când este un nor mare 
alb, baza sa fiind o slavă asemenea 
unui foc arzând, şi deasupra lui 
fiind curcubeul legământului. Isus 
şade deasupra lui ca un cuceritor 
puternic. Nu mai e acum un „om al 
durerilor”, care să bea cupa amară a 
ruşinii şi vaiului; El vine, biruitor în 
cer şi pe pământ, pentru a-i jude-
ca pe cei vii şi pe cei morţi... Cu 
imnuri de melodii cereşti, îngerii 
cei sfinţi, o gloată nenumărată, Îl 
însoţesc în calea Lui. Firmamentul 
pare a fi umplut de forme strălu-
citoare – „zece mii de ori zece mii, 
şi mii de mii.” Nicio peniţă umană 
nu poate descrie scena; nicio minte 

muritoare nu este potrivită pentru 
a-şi imagina splendoarea ei... Nicio 
cunună de spini nu mai răneşte 
acum acel cap sfânt; ci o diademă 
de slavă se odihneşte asupra tâmplei 
Sale sfinte. Înfăţişarea Lui întrece 
strălucirea orbitoare a soarelui de la 
amiază. „Şi El are îmbrăcămintea 
Sa şi pe coapsa Sa un nume scris: 
‚Rege al Regilor şi Domn al Dom-
nilor’ (Apocalipsa 19:16).”2

UNDE SUNTEM ACUM?
Aceste evenimente însemna-

te sunt aproape, totuşi mulţi care 
pretind a crede adevărul dorm. Ei 
vor fi cu siguranţă număraţi cu 
servul necredincios care spune în 
inima sa: „Domnul meu întârzie 
să vină”, dacă rămân în poziţia lor 
prezentă de prietenie cu lumea. 
Doar pentru acei care aşteaptă în 
speranţă şi credinţă, fără păcat, va 
veni Hristos spre mântuire. Mulţi 
au teoria adevărului, însă nu cunosc 
puterea evlaviei. Dacă cuvântul lui 
Dumnezeu ar locui în inimă, el ar 
controla viaţa. Credinţa, puritatea 
şi conformarea cu voinţa lui Dum-
nezeu ar da mărturie despre puterea 
sa sfinţitoare. 3

Realităţile veşnice trebuie 
menţinute în faţa ochiului minţii, şi 
atracţiile lumii vor apărea aşa cum 
sunt – cu totul lipsite de folos, de-
şertăciune. Ce trebuie să facem cu 
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vanităţile lumii, laudele, bogăţiile, 
onorurile sau bucuriile ei?4 

Mulţi care pretind că aşteaptă 
revenirea în curând a lui Hristos, 
devin conformaţi cu această lume 
şi caută cu mai multă seriozitate 
aplauzele celor din jurul lor, decât 
aprobarea lui Dumnezeu... Şi dacă 
ei nu ascultă de  sfatul „martorului 
credincios şi adevărat”, şi nu se că-
iesc şi obţin „aurul încercat în foc”, 
„haina albă”, şi „alifia pentru ochi”, 
El îi va scuipa din gura Lui. 5

Pentru că Satan este atât de 
gata să capteze mintea şi să distra-
gă afecţiunile de la promisiunile şi 
cerinţele lui Dumnezeu, un efort cu 
atât mai mare este necesar pentru 
a le fixa în minte şi a le imprima în 
inimă.6

Suntem peregrini şi străini care 
aşteaptă, speră şi se roagă pen-
tru acea binecuvântată speranţă, 
apariţia plină de slavă a Domnului 
şi Salvatorului nostru Isus Hristos. 
Dacă credem aceasta şi o trăim în 
viaţa noastră practică, ce acţiune 
viguroasă ar inspira această credinţă 
şi speranţă; ce dragoste fierbinte 
unii pentru alţii; ce vieţuire atentă, 
sfântă, pentru slava lui Dumne-
zeu; şi în respectul nostru pentru 
răsplata promisă, ce linii distincte 
de demarcaţie ar fi observate între 
noi şi lume.7

TIMPUL ESTE FOARTE, 
FOARTE APROAPE

Spiritul restrângător al lui 
Dumnezeu se retrage chiar acum 
de pe pământ. Uragane, furtuni pe 
mare şi pe uscat, foc şi inundaţii, 
dezastre pe mare şi pe uscat urmea-
ză unele după altele în succesiune 
rapidă. Ştiinţa încearcă să le explice 
pe toate acestea. Semnele care se 
înteţesc în jurul nostru, spunân-
du-ne despre apropiata revenire a 
Fiului lui Dumnezeu, sunt atribuite 
oricărei alte cauze decât cea adevă-
rată. Oamenii nu îi pot distinge pe 
îngerii păzitori care restrâng cele 
patru vânturi, ca acestea să nu sufle 
până când nu sunt sigilaţi servii lui 
Dumnezeu; însă când Dumnezeu 
va porunci îngerilor Săi să dea dru-

mul vânturilor, va exista o astfel de 
scenă de luptă cum nu poate descrie 
nicio peniţă.8

Suntem acum chiar la grani-
ţele lumii veşnice, însă este scopul 
vrăjmaşului sufletelor de a ne face 
să împingem departe în viitor în-
cheierea timpului. Satan îi va asalta 
în orice mod imaginabil pe cei care 
pretind că sunt poporul păzitor al 
poruncilor lui Dumnezeu şi că aş-
teaptă a doua venire a Salvatorului 
nostru pe norii cerului, cu putere şi 
slavă mare. El îi va conduce, pe cât 
de mulţi posibil, să amâne ziua cea 
rea şi să devină în spirit asemenea 
lumii, imitând obiceiurile ei. M-am 
simţit alarmată când am văzut că 
spiritul lumii controla inimile şi 
minţile multora dintre cei care dau 
o înaltă mărturisire despre adevăr. 
Egoismul şi îngăduirea de sine sunt 
nutrite de ei, însă adevărata evlavie 
şi integritatea superioară nu sunt 
cultivate....

Având în vedere scurtimea 
timpului, noi ca popor ar trebui să 
veghem şi să ne rugăm, şi în niciun 
caz să nu ne permitem să fim 
distraşi de la lucrarea solemnă de 
pregătire pentru marele eveniment 
din faţa noastră. Pentru că timpul 
aparent s-a extins, mulţi au devenit 
neglijenţi şi indiferenţi cu privire 
la cuvintele şi acţiunile lor. Ei nu 
realizează pericolul lor şi nu văd şi 
nu înţeleg îndurarea Dumnezeului 
nostru în faptul că le prelungeş-
te timpul de probă, ca să poată 
avea timp să îşi formeze caractere 
pentru viaţa viitoare, nemuritoare. 
Fiecare moment este de cea mai 
înaltă valoare. Timpul le este oferit, 
nu pentru a fi folosit în studierea 
propriului confort şi în a deveni 
locuitori ai pământului, ci pentru 
a fi folosit în lucrarea de biruire 
a fiecărui defect din propriile lor 
caractere şi în a-i ajuta pe alţii, prin 
exemplu şi efort personal, să vadă 
frumuseţea sfinţeniei. Dumnezeu 
are un popor pe pământ, care urmă-
reşte, în credinţă şi speranţă sfântă, 
sulul evenimentelor profetice care 
se împlinesc cu repeziciune, şi 
caută să îşi curăţească sufletele prin 

ascultarea de adevăr, ca să nu fie 
găsiţi fără haina de nuntă când va 
veni Hristos.9

Iubiţii mei fraţi şi iubite surori, 
faceţi ca poruncile lui Dumnezeu 
şi mărturia lui Isus Hristos să fie 
în minţile voastre în mod continuu 
şi lăsaţi ca ele să alunge gândurile 
şi grijile lumeşti. Când staţi jos şi 
când vă sculaţi, ele să fie medita-
ţia voastră. Trăiţi şi acţionaţi în 
întregime având în vedere venirea 
Fiului Omului. Timpul de sigilare 
este foarte scurt, şi în curând se va 
încheia. Acum este timpul, cât timp 
îngerii ţin cele patru vânturi, pentru 
a face chemarea şi alegerea voastră 
sigure. 10

Trăim în timpul scenelor de 
încheiere ale istoriei pământului. 
Profeţia se împlineşte cu grăbire. 
Orele de probă trec cu grăbire. 

Nu avem timp de pierdut – 
niciun moment. Să nu fim găsiţi 
dormind în post. Nimeni să nu spu-
nă în inima lui sau prin faptele sale: 
„Domnul meu îşi întârzie venirea.” 
Fie ca mesajul apropiatei reveniri a 
lui Hristos să răsune în cuvinte seri-
oase de avertizare. Să îi convingem 
pe bărbaţi şi femei de oriunde să se 
pocăiască şi să fugă de mânia care 
va veni. Să îi trezim la o pregătire 
imedidată, pentru că ştim doar puţin 
din ceea ce ne stă înainte.11

CÂT DE APROAPE ESTE?
Ucenicii puseseră întrebarea: 

„Care va fi semnul venirii Tale şi 
al sfârşitului lumii?” Isus le-a dat 
semne şi le-a spus: „Când veţi 
vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că 
sfârşitul este aproape, chiar la uşi.” 
Versetele 3, 33. O afirmaţie a Salva-
torului nu trebuie făcută să distrugă 
o alta. Deşi omul nu cunoaşte ziua 
nici ceasul venirii Sale, noi suntem 
instruiţi şi ni se cere să ştim când 
este aproape. Ni se mai spune, în 
plus, că a desconsidera avertizarea 
Sa şi a refuza sau a neglija să ştim 
când este aproape venirea Sa, va fi 
pentru noi tot la fel de fatal cum a 
fost pentru cei care trăiau în zilele 
lui Noe, care nu doreau a şti când 
urma să vină potopul... „De aceea 
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dacă nu vei veghea, voi veni la tine 
ca un hoţ, şi nu vei şti în ce ceas voi 
veni asupra ta.” Apocalipsa 3:3.12

Venirea lui Hristos este mai 
aproape decât când am crezut 
prima dată. Marea controversă se 
apropie de sfârşitul ei. Judecăţile lui 
Dumnezeu sunt în ţară. Ele vorbesc 
în avertizări solemne, spunând: 
„Fiţi şi voi gata: pentru că într-o 
astfel de oră, cum nu vă gândiţi, va 
veni Fiul omului.” (Matei 24:44 
engl KJV). 

Însă sunt mulţi, mulţi în bise-
ricile noastre care ştiu doar puţine 
despre semnificaţia reală a adevă-
rului pentru acest timp. Apelez la 
ei să nu desconsidere împlinirea 
semnelor timpului, care spune atât 
de clar că sfârşitul este aproape. 
O, cât de mulţi dintre cei care nu 
au căutat mântuirea sufletelor lor 
vor face în curând amara plângere: 
„Secerişul a trecut, vara s-a încheiat 
şi noi nu suntem salvaţi”! 13

Ziua este la uşi, când destinul 
fiecărui suflet va fi fixat pentru 
totdeauna. Această zi a Domnului 
îşi grăbeşte pasul. Falşii străjeri 
înalţă strigătul „Totul este bine”; 
însă ziua Domnului se apropie 
cu rapiditate. Paşii ei sunt atât de 
înfundaţi, încât nu trezesc lumea 
din somnul ca de moarte în care 
aceasta a căzut. În timp ce stră-
jerii strigă „Pace şi siguranţă”, „o 
distrugere bruscă vine asupra lor”, 
„şi ei nu vor scăpa”: „pentru că va 
veni ca o cursă asupra tuturor celor 
care locuiesc pe faţa întregului 
pământ.” Ea îi suprinde pe iubitorii 
de plăceri şi pe omul păcătos, la fel 
ca un hoţ noaptea. Când totul este 
aparent sigur, şi oamenii se retrag 
în odihnă mulţumită, atunci hoţul 
de la miezul nopţii, discret,  tăcut, 
se furişează asupra prăzii sale. Când 
este prea târziu pentru a preveni 
răul, se descopere că o uşă sau o 
fereastră nu a fost asigurată. „Fiţi şi 
voi gata: pentru că într-un astfel de 
ceas, cum nu vă gândiţi, vine Fiul 
omului.” Oamenii se aşază acum la 
odihnă, imaginându-se în siguranţă 
în cadrul bisericilor populare; însă 
toţi să fie atenţi, ca să nu rămână 
niciun loc deschis prin care vrăjma-

şul să poată intra. Trebuie menţinut 
nu doar în faţa oamenilor din lume, 
ci în faţa propriilor noastre bise-
rici, de asemenea, faptul solemn că 
ziua Domnului va veni brusc, pe 
neaşteptate. Avertizarea solemnă 
din profeţie este adresată fiecărui 
suflet. Nimeni să nu simtă că este 
în siguranţă faţă de pericolul de a fi 
surprins. Nu lăsaţi ca interpretarea 
dată de cineva profeţiei, să vă înlă-
ture convingerea despre cunoaşterea 
evenimentelor care ne arată că acest 
mare eveniment este la uşă. 14

CUM AR TREBUI SĂ NE 
MOTIVEZE ACEASTA LA 
ACŢIUNE?

Este privilegiul fiecărui creştin, 
nu doar să aştepte, ci să grăbeas-
că venirea Domnului nostru Isus 
Hristos. Dacă toţi cei care mărtu-
risesc numele Său ar aduce roade 
spre slava Sa, cât de rapid ar fi 
întreaga lume semănată cu sămânţa 
evangheliei. Cu repeziciune, ultima 
recoltă ar fi coaptă, şi Hristos ar 
veni să strângă preţioasele grâne.

Fraţii şi surorile mele, pledaţi 
pentru Duhul Sfânt. Dumnezeu 
stă în spatele fiecărei promisiuni pe 
care a făcut-o. Cu Bibliile voastre în 
mână, spuneţi: „Am făcut aşa cum 
mi-ai spus Tu, prezint promisiunea 
Ta: ‚Cereţi, şi vi se va da; căutaţi, şi 
veţi găsi; bateţi, şi vi se va deschi-
de.’“ 15

Predicatorii şi membrii laici să 
meargă în câmpurile care se coc 
pentru a spune celor neîngrijoraţi şi 
indiferenţi să Îl caute pe Domnul 
câtă vreme El poate fi găsit. Lucră-
torii vor găsi recolta lor, peste tot pe 
unde proclamă adevărurile uitate 
ale Bibliei. Ei îi vor găsi pe cei 
care vor accepta adevărul şi îşi vor 
dedica vieţile câştigării de suflete la 
Hristos.16 

PUNÂND ÎN ORDINE PRI-
ORITĂŢILE NOASTRE

Nu avem niciun timp acum, de 
a oferi energiile şi talentele noas-
tre întreprinderilor lumeşti. Vom 
deveni noi absorbiţi în slujirea 
lumii, slujindu-ne nouă înşine, şi 
vom pierde viaţa veşnică şi fericirea 

eternă a cerului? Oh, nu ne putem 
permite să facem aceasta! Fieca-
re talent să fie angajat în lucra-
rea Domnului. Cei care primesc 
adevărul, trebuie, prin eforturile lor, 
să crească numărul oamenilor şi 
femeilor care vor fi conlucrători cu 
Dumnezeu... 

Tot cerul este interesat în avan-
sarea lucrării pe care a venit Hristos 
în lume să o facă. Agenţii cereşti 
deschid căi pentru ca lumina ade-
vărului să strălucească spre locurile 
întunecate ale pământului. Îngerii 
aşteaptă să comunice cu cei care se 
vor apuca de lucrarea care ne-a fost 
indicată de ani...

Domnul nu poate aproba oame-
nii care, în timp ce mărturisesc ev-
lavia, în timp ce mărturisesc a crede 
în revenirea în curând a lui Hristos, 
lasă neavertizate oraşele cu privire la 
judecăţile care vor cădea în curând 
asupra ţării. Cei care fac aceasta 
vor fi judecaţi pentru neglijenţa 
lor. Hristos a dat preţioasa Sa viaţă 
pentru a salva sufletele care pier 
în păcatele lor. Vom refuza noi să 
facem lucrarea desemnată nouă, vom 
refuza noi să cooperăm cu Dumne-
zeu şi  cu agenţii cereşti? Există mii 
care fac aceasta, care nu reuşesc să 
devină una cu Hristos, eşuând să lase 
ca marele sacrificiu al lui Hristos să 
strălucească în viaţă, în har salva-
tor care revelează adevărul în fapte 
de neprihănire. Cu toate acestea, 
aceasta este lucrarea dată oamenilor 
prin sacrificiul Fiului lui Dumne-
zeu. Ştiind aceasta, cum putem noi 
să rămânem indiferenţi? Apelez la 
fraţii noştri să se trezească. Facul-
tăţile spirituale vor slăbi şi vor muri 
dacă nu sunt exercitate în câştigarea 
sufletelor la Hristos. Ce scuză poate 
fi oferită pentru neglijarea marii, 
măreţei lucrări pe care Hristos Şi-a 
dat viaţa să o împlinească?

Nu ne putem permite în puţinele 
zile pe care le avem aici pe pământ 
să ne petrecem timpul în flecăreli 
şi lucruri de nimic. Avem nevoie 
să ne umilim sufletele înaintea lui 
Dumnezeu, pentru ca fiecare inimă 
să bea din adevăr, şi să lăsăm ca el 
să lucreze în viaţă o reformă care 
va convinge lumea că acesta este 
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într-adevăr adevărul lui Dumnezeu. 
Viaţa să fie ascunsă cu Hristos în 
Dumnezeu. Doar atunci când Îl 
căutăm pe Dumnezeu ca nişte copii 
mici, când încetăm să mai contabi-
lizăm greşelile fraţilor noştri şi ale 
surorilor noastre şi ale celor care 
încearcă să poarte cu credincioşie 
responsabilităţile lucrării, şi căutăm 
să ne aducem inimile în armonie cu 
Dumnezeu, poate El să ne foloseas-
că spre slava numelui Său. 

Noi avem toţi nevoie de a ajun-
ge într-o poziţie de sacrificiu de 
sine înaintea lui Dumnezeu, dacă 
dorim ca lucrarea noastră să fie 
acceptată de El. Să ne amintim că 
mărturisirea de credinţă nu are ni-
cio valoare, dacă nu avem adevărul 
în inimă. Avem nevoie ca puterea 
convertitoare a lui Dumnezeu să 
pună stăpânire pe noi, ca să putem 
înţelege nevoile unei lumi care 
piere. Povara mesajului meu pentru 
voi este: Pregătiţi-vă, pregătiţi-vă 
să Îl întâlniţi pe Dumnezeul vostru. 
Curăţaţi-vă lămpile, şi lăsaţi ca 
lumina adevărului să strălucească la 
drumuri şi la garduri...

Fraţii şi surorile mele, căutaţi-L 
pe Domnul câtă vreme El poate fi 
găsit. Vine un timp când cei care 
şi-au risipit timpul şi oportunităţile, 
vor dori să Îl fi căutat. Dumne-
zeu v-a dat facultăţi raţionale. El 
doreşte ca voi să vă menţineţi pe 
linia raţională şi pe linia lucrului. El 
doreşte ca voi să mergeţi în bisericile 
noastre şi să lucraţi cu seriozitate 
pentru El. Isus creează oportunități 
ca voi să	organizaţi	întâlniri	pentru	
cei	din	afara	bisericilor, pentru ca 
oamenii să poată afla adevărurile 
acestui ultim mesaj de avertizare. 
Există locuri în care veţi fi primiţi cu 
bucurie, unde suflete vă vor mulţumi 
pentru că aţi venit în ajutorul lor. Fie	
ca	Domnul	să	vă	ajute	să	vă	apucaţi	
de	această	lucrare	aşa	cum	nu	aţi	
făcut-o	până	acum. 

Să începem să lucrăm pentru cei 
care nu au avut lumina.”17

PROMISIUNEA ESTE 
FOARTE, FOARTE REALĂ 

Isus vine, nu ca la prima Sa 
venire, ca un prunc în Betleem; nu 

aşa cum a călărit în Ierusalim, când 
ucenicii l-au lăudat pe Dumnezeu 
cu voce tare şi au strigat „Osana”; 
ci în slava Tatălui şi cu tot alaiul 
de îngeri sfinţi să Îl escorteze pe 
drumul Său spre pământ. Tot cerul 
va fi golit de îngeri, în timp ce 
sfinţii aşteptători îl vor aştepta şi 
vor privi spre cer, aşa cum făceau 
oamenii din Galilea când El a urcat 
pe Muntele Măslinilor. Atunci doar 
cei care sunt sfinţi, cei care au ur-
mat întru totul blândul Model, vor 
exclama cu bucurie entuziasmată în 
timp ce Îl contemplă: „Iată, aces-
ta este Dumnezeul nostru; L-am 
aşteptat, şi El ne va salva.”...

Cu o astfel de perspectivă ca 
aceasta în faţa noastră, o astfel de 
speranţă plină de slavă, o astfel de 
mântuire pe care Hristos a răscum-
părat-o pentru noi prin sângele 
Său, vom tăcea noi? Nu îl vom lău-
da noi pe Dumnezeu cu voce tare, 
aşa cum au făcut ucenicii când Isus 
a intrat în Ierusalim? Nu este per-
spectiva noastră mult mai glorioasă 
decât a fost a lor? Cine îndrăzneşte 
să ne oprească de la a-L slăvi pe 
Dumnezeu, chiar cu voce tare, când 
avem o astfel de speranţă, încărcată 
de nemurire şi plină de slavă?18

Puterea vie trebuie să însoţească 
mesajul celei de-a doua veniri a lui 
Hristos. Nu trebuie să ne odihnim, 
până când vedem multe suflete 
convertite la binecuvântata speran-
ţă a revenirii Domnului. În zilele 
apostolilor, solia pe care ei au dat-o 
a îndeplinit o adevărată lucrare, 
întorcând suflete de la idoli pentru 
a servi viului Dumnezeu. Lucrarea 
care trebuie făcută astăzi este la fel 
de reală, şi adevărul este în aceeaşi 
măsură adevăr; trebuie doar ca noi 
să dăm solia manifestând cu atât 
mai multă seriozitate, cu cât venirea 
Domnului este mai aproape.19

Să fim hotărâţi să facem tot ce 
stă în puterea noastră pentru a îm-
părţi celor din jurul nostru lumina. 
Nu trebuie să fim trişti, ci veseli, şi 
trebuie să Îl ţinem întotdeauna pe 
Domnul Isus în faţa noastră. 20

Am aşteptat îndelung reveni-
rea Salvatorului. Cu toate acestea, 
promisiunea este sigură. În curând 

vom fi în căminul nostru promis. 
Acolo Isus ne va conduce pe lângă 
râul de apă vie, care curge de la tro-
nul lui Dumnezeu şi ne va explica 
providenţele obscure prin  care ne-a 
trecut pe acest pământ pentru a ne 
desăvârşi caracterele. Acolo vom 
contempla cu o vedere neînceţoşa-
tă frumuseţile Edenului restaurat. 
Aruncând la picioarele Răscumpă-
rătorului nostru coroanele pe care 
El le-a pus pe capetele noastre, şi 
atingând harfele noastre de aur, noi 
vom umple întregul cer cu laudă 
Aceluia care şade pe tron.21
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„ ‚Străjerule, cât mai este din 
noapte? Străjerule, cât mai este din 
noapte?’ Străjerul răspunde: Vine 
dimineaţa, şi de asemenea noaptea, 
dacă vreţi să întrebaţi, întrebaţi: 
întoarceţi-vă, veniţi” (Isaia 21:11, 
ultima parte, 12). 

Cum ni se aplică nouă acum 
acest pasaj?

Când ucenicii l-au privit pe Hris-
tos, înviat, înălţându-se la cer, le-a 
fost dată asigurarea preţioasă: „Acest 
Isus, care S-a înălţat la cer din mijlo-
cul vostru, va veni în acelaşi fel cum 
L-aţi văzut mergând la cer” (Fapte 
1:11). Acesta este evenimentul spre 
care privim. Această promisiune să 
fie scrisă cu caractere mari, pentru 
a fi citită şi înţeleasă de toţi. „O 
înţelegere a speranţei celei de-a doua 
veniri a lui Hristos este cheia care 
descuie toată istoria care urmează, şi 
explică toate lecţiile viitoare.”1

„E	nevoie	ca	vocea	adevăratului	
străjer	să	fie	auzită	acum	vestind:	
„Vine	dimineaţa,	şi	de	asemenea	
noaptea”.	Trâmbiţa	trebuie	să	dea	
un	sunet	clar,	pentru	că	suntem	în	
pregătirea	marii	zile	a	Domnului.”2

În pregătirea marii zile a Dom-
nului, ce suntem chemaţi să facem 
noi, cei pe care i-a ales Dumnezeu, 
ca să intrăm în curţile cereşti?	„Tot	
poporul	să	păzească	cele	de	păzit	ale	
Domnului” (2 Cronici 23:6 rom.
BTF.; engl. KJV: „straja Domnului”). 

Când străjerul este întrebat, 
răspunsul este: „ ‚Vine dimineaţa, şi 
de asemenea noaptea’... Dimineaţa şi 
noaptea sunt ambele la uşă –  

începutul zilei fără sfârşit pentru cei 
neprihăniţi, coborârea nopţii veşnice 
pentru cei răi.” 3 Întotdeauna de la 
căderea omului în întunericul de 
afară, evanghelia a fost o lumină. În-
tunericul greu acoperă întreaga lume, 
în special pe cei care nu cred solia 
de speranţă. „Dar dacă evanghelia 
noastră este ascunsă, ea este ascunsă 
pentru cei care sunt pierduţi: în care 
dumnezeul acestei lumi le-a orbit 
minţile celor ce nu cred, ca să nu 
strălucească peste ei lumina glorioa-
sei evanghelii a lui Hristos, care este 
chipul lui Dumnezeu “ (2 Corinteni 
4:3, 4 engl. KJV, rom. BTF). 

CELE DE PĂZIT ALE DOM-
NULUI (STRAJA DOMNU-
LUI)

Ca păzitori ai celor de păzit ale 
Domnului, noi trebuie să ţinem 
cont de secundarul, de minutarul 
şi de orarul marelui orologiu al lui 
Dumnezeu şi să dăm trâmbiţei un 
sunet clar pentru a-i trezi pe oameni 
din somnul lor. Ca străjeri (engl. 
„oameni ai ceasului”), este important 
să citim corect ceasul şi să înţelegem 
în ce strajă (ceas) al nopţii suntem – 
şi să dăm trâmbiţei un sunet clar la 
ora corectă, pentru a pregăti poporul 
pentru marea zi a Domnului. 

Mai întâi, ar trebui să ştim 
câte ceasuri (străji) sunt. În timpul 
perioadelor de lucru şi al orelor de 
veghere, suflul rugăciunii este vital 
pentru viaţa spirituală şi pentru 
energia de a umbla corect. „Nu sunt 
douăsprezece ceasuri în zi? Dacă 

cineva umblă ziua, nu se împiedică, 
pentru că vede lumina acestei lumi” 
(Ioan 11:9). Conform parabolei din 
Matei 20:1-14, Hristos divide în 
mod drept cele douăsprezece ore 
de lucru şi lasă o oră finală din cele 
unsprezece ore lucrate, pentru a 
desăvârşi orele zilei. Sunt de aseme-
nea ore ale nopţii, pe care evreii le 
împărţeau în trei străji. 

Observaţi această binecuvântare 
specială: „Binecuvântaţi sunt acei 
servi, pe care Domnul, când va veni, 
îi va găsi veghind: adevărat vă spun 
că El se va încinge, şi îi va face să 
stea jos să mănânce, şi va veni şi îi 
va servi. Şi dacă va veni în a	doua	
strajă, sau dacă vine în a	treia	strajă, 
şi îi găseşte astfel, binecuvântaţi sunt 
acei servi. Şi să ştiţi aceasta, că dacă 
ispravnicul casei ar fi ştiut ora la 
care venea hoţul, ar fi vegheat, şi nu 
ar fi lăsat să îi fie spartă casa” (Luca 
12:37-39 engl. KJV).

CUNOSCÂND ORA
Când străjerul a fost întrebat: 

„Cât mai este din noapte?” , el a dat 
răspunsul sigur: „Vine dimineaţa, şi 
de asemenea noaptea!” Isaia pro-
feţea căderea vechiului Babilon, şi 
eliberarea evreilor din captivitate. 
În profeţia lui Isaia, străjerului i se 
cere să spună ce vede. Ca răspuns, 
el descrie o armată care se apropie. 
Apoi se aude o voce declarând: „A 
căzut, a căzut Babilonul; şi toate 
chipurile cioplite ale zeilor săi, el 
i-a spart la pământ” (Isaia 21:9 
engl. KJV). Străjerul era încrezător 
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că eliberarea urma să vină în cu-
rând şi că urma să fie o dimineaţă 
glorioasă pentru captivii evrei. În 
acelaşi timp, urma să fie o noapte 
teribilă de pustiire pentru cei care 
se bucurau de calamităţile evreilor. 
Faptul că străjerul era treaz pentru 
a vedea semnele venirii distrugerii, 
l-a făcut capabil să dea un sunet clar 
din trâmbiţă. „Vine dimineaţa şi de 
asemenea noaptea!” Aceasta conţine 
lecţii importante pentru noi. 

Pentru ca noi să dăm un sunet 
clar din trâmbiţă, trebuie să fim treji, 
cunoscând ora în care trăim. Pionie-
rii mişcării advente au aşteptat mai 
întâi ca Hristos să vină în primăvara 
anului 1844. Cu mare anticipare, ei 
au dat un sunet clar din trâmbiţă. 
Ei au vegheat şi au aşteptat, doar 
pentru a fi dezamăgiţi  atunci când 
timpul la care Îl aşteptaseră ei iniţial 
pe Hristos a trecut. Deşi dezamăgiţi, 
ei şi-au reînnoit vegherea. Prin-
zând curaj din studierea din nou 
a Cuvântului lui Dumnezeu, ei au 
fost convinşi că bisericile care au 
tăgăduit venirea în curând a lui Isus 
şi au închis toate discuţiile cu privire 
la acest subiect, căzuseră. Solia celui 
de-al doilea înger, „A căzut Babilo-
nul”, a fost în mod adecvat aplicată 
acestor biserici. Acelei solii i s-a 
adăugat strigătul de la miezul nopţii, 
dat în chiar cuvintele parabolei celor 
zece fecioare: „Iată, Mirele vine, 
ieşiţi să Îl întâmpinaţi”.

Zeci de mii de credincioşi au 
răspuns. Ei şi-au părăsit bisericile 
apostaziate pentru a aştepta venirea 
lui Hristos la al doilea timp stabilit. 
Din nefericire, această grupă de per-
soane care au crezut, deşi credincioşi 
faţă de vegherea lor, au fost deza-
măgiţi din nou. Cu toate acestea, 
grupul de credincioşi în Advent 
(a doua venire), deşi mult mai mic 
din punct de vedere al numărului,  
şi-au reluat încă o dată vegherea. 
Studiul lor ulterior din Cuvântul 
lui Dumnezeu a revelat faptul că în 
22 octombrie 1844, Isus, în loc de a 
veni pe pământ, a părăsit Sfânta din 
sanctuarul ceresc şi a intrat în Sfânta 
Sfintelor pentru a începe lucrarea 
finală de ispăşire, ce avea să aibă loc 
înainte de venirea  Sa pe pământ. 

Aceasta a fost solia îngerului al 
treilea, ultima solie care trebuie dată 
lumii. Realizând aceasta, ei urma să 
continue să dea un sunet clar din 
trâmbiţă. Ei urma să trăiasă acum în 
ceea ce poate fi considerată a treia 
strajă a nopţii, cea finală. În cazul 
în care ar fi existat vreun dubiu cu 
privire la semnificaţia mesajului şi la 
ceasul în care trăiau, solul Domnului 
le-a amintit de instrucţiunea lui Isus.

„Isus ne-a lăsat vorbă: ‚Vegheaţi, 
dar, pentru că nu ştiţi când vine Stă-
pânul casei; seara, la miezul nopţii, 
sau la cântatul cocoşului, sau dimi-
neaţa: ca nu cumva, venind brusc, 
să vă găsească dormind. Şi ceea ce 
vă zic vouă, zic tuturor: Vegheaţi’ 
Noi aşteptăm şi veghem pentru 
revenirea Maestrului, care va aduce 
dimineaţa, ca nu cumva, venind, El 
să ne găsească dormind. La ce timp 
se face referire aici? Nu la arătarea 
lui Hristos pe norii cerului pentru 
a găsi un popor adormit. Nu, ci la 
întoarcerea Sa de la slujirea în sfânta 
sfintelor din sanctuarul ceresc, când 
El dezbracă îmbrăcămintea Sa pre-
oţească şi se îmbracă în hainele de 
răzbunare, şi când se aude sentinţa: 
‚Cine este nedrept să fie nedrept şi 
mai departe; cine este întinat să se 
întineze şi mai departe; cine este 
fără prihană să trăiască şi mai depar-
te fără prihană. Şi cine este sfânt să 
se sfinţească şi mai departe!” “4

În îndurarea Sa, Dumnezeu oferă 
lumină aşa încât să nu fim lăsaţi în 
întuneric, ci mai degrabă să vedem 
semnele şi să cunoaştem timpul în 
care trăim. „Voi sunteţi copii ai lumi-
nii, şi copii ai zilei; noi nu suntem ai 
nopţii, nici ai întunericului. De aceea, 
să nu dormim, ca alţii; ci să veghem 
şi să fim vigilenţi” (1 Tesaloniceni 
5:5,6 engl. KJV, rom. BTF). 

Ca popor al lui Dumnezeu 
astăzi, venirea lui Isus fiind mai 
aproape decât când am crezut prima 
dată, putem să ne considerăm de 
asemenea ca fiind în a treia şi ultima 
strajă. Ca urmare, înseamnă aceasta 
că putem să ne reducem vigilenţa?

Mesagerul Domnului explică: 
„Am văzut că strajă după strajă 
trecuse. Din această cauză, ar trebui 
să existe o lipsă de vigilenţă? O, nu! 

Există o mai mare nevoie de vigi-
lenţă neîntreruptă, pentru că acum 
momentele sunt mai puţine decât 
înainte de trecerea primei străji. 
Acum perioada de aşteptare este 
categoric mai mică. Dacă am vegheat 
atunci cu vigilenţă neabătută, cu cât 
mai mult e nevoie să ne dublăm vigi-
lenţa în a doua strajă. Trecerea celei 
de-a doua străji ne-a adus la a treia, 
şi acum este nescuzabil să ne abatem 
vigilenţa. A	treia	strajă	reclamă	o	
seriozitate	de	trei	ori	mai	mare.” 5

În această perioadă a ceasului 
încercării, care este caracterul care 
trebuie manifestat? „Aici este răbda-
rea sfinţilor: aici sunt cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu, şi credinţa 
lui Isus” (Apocalipsa 14:12).

„A deveni nerăbdător acum, ar 
însemna să pierdem toată vigilenţa 
noastră serioasă, perseverentă, de 
mai înainte. Lunga noapte de întu-
neric este chinuitoare; dar dimineaţa 
este amânată prin milă, pentru că 
dacă Stăpânul ar veni, atât de mulţi 
ar fi găsiţi nepregătiţi. Motivul pen-
tru amânarea atât de lungă este fap-
tul că Dumnezeu nu vrea ca poporul 
Său să piară. Însă venirea dimineţii 
pentru cei credincioşi, şi a nopţii 
pentru cei necredincioşi, este chiar 
la uşi. Veghind şi fiind vigilenţi, cei 
din poporul lui Dumnezeu trebuie 
să manifeste caracterul lor deosebit, 
despărţirea lor de lume. Prin poziţia 
noastră de veghere trebuie să arătăm 
că noi suntem cu adevărat străini şi 
peregrini pe pământ. Diferenţa din-
tre cei care iubesc lumea şi cei care Îl 
iubesc pe Hristos este atât de clară, 
încât este inconfundabilă.  În timp 
ce cei lumeşti manifestă seriozitate 
şi ambiţie maximă pentru asigurarea 
unei comori pământeşti, poporul 
lui Dumnezeu nu se conformează 
lumii, ci arată prin poziţia lor seri-
oasă, veghetoare, vigilentă, că ei sunt 
transformaţi; arată că nu în această 
lume e căminul lor, ci că ei caută o 
ţară mai bună, chiar una cerească.” 6

O BINECUVÂNTARE  
SPECIALĂ

De ce se rosteşte o binecuvântare 
asupra celor care sunt găsiţi veghind 
până la a doua şi a treia strajă? Con-
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form parabolei celor zece fecioare din 
Matei 25, strigătul de trezire a fost dat 
la miezul nopţii. Acela a fost strigătul 
care să trezească poporul lui Dumne-
zeu din somn – şi prin credinţă ei au 
intrat cu Isus în locul Prea Sfânt. Deşi 
toţi dormitau, cei înţelepţi se pregă-
tiseră pentru situaţia neprevăzută. În 
timpul perioadei de zăbovire, ei îşi 
ţinuseră lămpile îngrijite şi arzând, şi 
credinţa lor fixată asupra Cuvântului 
lui Dumnezeu. Aceşti credincioşi au 
continuat să rabde cu credincioşie 
sub solia îngerului al treilea, veghind, 
aşteptând şi lucrând pentru venirea 
Domnului. Ioan îi vede în această 
grupă pe cei care mor în credinţa 
soliei îngerului al treilea. „Şi am auzit 
un glas din cer spunându-mi: Scrie, 
Binecuvântaţi	sunt	morţii	care	mor	
în	Domnul	de	acum	înainte: Da, 
zice Duhul, ca să se odihnească de 
muncile lor; şi faptele lor îi urmează” 
(Apocalipsa 14:13 engl. KJV, rom. 
BTF). De ce a fost pronunţată această 
binecuvântare specială? Răspunsul 
are de-a face cu experienţa lor sub cea 
de-a treia strajă. 

Maleahi 3:1, 2 este o profeţie 
despre timpul când urma să înceapă 
solia îngerului al treilea: „Iată, voi 
trimite pe solul Meu; el va pregăti 
calea înaintea Mea. Şi deodată va 
intra în Templul Său, Domnul pe 
care-L căutaţi: Solul legământului, 
pe care-L doriţi; iată că vine, zice 
Domnul oştirilor.”

Venirea neaşteptată în templul 
Său a avut loc în 1844, când Isus a 
intrat în Locul Prea Sfânt al tem-
plului din ceruri. De la acel timp, ce 
a făcut El? 

„Şi El va şedea ca un topitor şi ca 
un purificator al argintului: şi îi va 
purifica pe fiii lui Levi, şi îi va curăţi 
ca aurul şi argintul, ca ei să aducă 
Domnului o ofrandă în dreptate” 
(Maleahi 3:3 rom. BTF). 

În vremea Vechiului Testament, 
fiii lui Levi erau cei dedicaţi pentru 
slujirea Domnului în templul Său. 
Astăzi, toţi membrii bisericii sunt 
chemaţi să Îi slujească lui Dum-
nezeu. Ca Israel spiritual, poporul 
lui Dumnezeu trebuie să ducă în 
întreaga lume lumina soliei celor 
trei îngeri. Această lumină revelează 

adevărul lucrării finale a lui Isus în 
sanctuarul ceresc. Acolo Isus şade 
„ca un topitor şi ca un purifica-
tor al argintului” pentru a curăţa 
zgura din poporul Său, pentru ca ei 
împreună să Îi poată oferi o jertfă 
în neprihănire. Acea neprihănire va 
fi caracterul lui Hristos reprodus în 
mod perfect în poporul Său. Zaharia 
vorbeşte despre cei din Israel care 
vor îndura procesul de curăţire: 

„Şi se va întâmpla în toată ţara, 
spune Domnul, că două părţi din ea 
vor fi stârpiţi şi vor muri, dar a treia 
parte va rămâne în ea. Şi	eu	voi	duce	
a	treia	parte	în	foc şi îi voi curăţi 
precum argintul este curăţat şi îi voi 
încerca precum aurul este încercat; ei 
vor chema numele Meu şi Eu îi voi 
auzi; voi spune: Acesta este poporul 
Meu; iar ei vor spune: Domnul este 
Dumnezeul meu.” (Zaharia 13:8, 9 
rom. BTF).

Unde găsiţi fiii lui Levi? Şi care 
este lucrarea lor? „Când vedeţi 
chivotul	legământului Domnului 
Dumnezeului vostru, şi preoţii leviţi	
purtându-l, atunci să plecaţi din 
locul vostru şi să mergeţi după el” 
(Iosua 3: 3 engl. KJV, rom. BTF). 
Fiii lui Levi erau cei care purtau chi-
votul legământului în care se aflau 
cele Zece Porunci. 

Unde găsiţi chivotul legămân-
tului? „Iar după a doua perdea, 
tabernacolul care este numit locul 
Preasfânt, care avea tămâietoarea de 
aur şi chivotul legământului îmbră-
cat peste tot cu aur, în care era vasul 
de aur care avea mană şi toiagul lui 
Aaron care înmugurise şi tablele 
legământului” (Evrei 9:3, 4 engl. 
KJV, rom. BTF). Chivotul legămân-
tului se găsea în a doua încăpere a 
sanctuarului, Locul Prea Sfânt. 

Astăzi, fiii lui Levi sunt toţi cei 
care, prin supunerea inimilor lor 
păcătoase lui Isus, şi prin puterea 
convertitoare a Duhului Sfânt, au 
scrisă legea lui Dumnezeu în inimile 
şi mintea lor şi o îndeplinesc în viaţa 
lor. Aceasta înseamnă să îi aduci 
Domnului o jertfă în neprihănire. 

Cei care au murit în credinţa soli-
ei îngerului al treilea au intrat cu în-
drăzneală prin credinţă în Locul Prea 
Sfânt împreună cu Isus. Ei au ţinut 

Sabatul cu credincioşie într-un timp 
când lumea a făcut fără valoare legea 
lui Dumnezeu, călcând în picioare 
Sabatul. Ca urmare, ei vor fi în mod 
special binecuvântaţi pentru că exact 
înainte ca Isus să vină, „toţi	cei	care	
au	murit	în	credinţa	celui	de-al	trei-
lea	înger	ies	din	mormânt	glorificaţi,	
pentru	a	auzi	legământul	de	pace	cu	
cei	care	au	ţinut	legea	Sa.”	7

Deşi au murit înainte de venirea 
Sa, şi nu a trebuit ca ei să îndure 
pericolul pe care ceilalţi sfinţi vii au 
trebuit să îl îndure, ei vor fi cu toate 
acestea înviaţi pentru a se uni cu 
ei în ultimele momente ale ultimei 
străji, pentru a primi binecuvântarea 
legământului şi a-L vedea pe Isus 
venind. Înainte de revenirea Sa, 
mormintele se deschid, şi „mul-
ţi dintre cei care dorm în ţărâna 
pământului... vor învia, unii pentru 
viaţă veşnică, şi unii pentru ruşine şi 
dispreţ veşnic” (Daniel 12:2).

SUNTEM NOI STRĂJERI 
FALŞI SAU ADEVĂRAŢI?

„Străjerii	de	pe	zidurile	Sionu-
lui	ar	fi	trebuit	să	fie	primii	care	să	
primească	vestea	revenirii	Salva-
torului,	primii	care	să	îşi	înalţe	
glasurile	pentru	a	proclama	că	El	
este	aproape, primii care să îi aver-
tizeze pe oameni să se pregătească 
pentru venirea Sa. Însă ei au fost 
comozi, visând la pace şi siguranţă, 
în timp ce poporul era adormit 
în păcatele sale. Isus şi-a văzut 
biserica, asemenea smochinului 
neroditor, acoperită de frunze pline 
de pretenţii, totuşi lipsită de roade 
preţioase. A existat o respectare 
lăudăroasă a formelor religiei, în 
timp ce spiritul adevăratei umilinţe, 
penitenţa şi credinţa – singurele 
care puteau face acceptabil serviciul 
lor pentru Dumnezeu – lipseau. În 
locul graţiilor Duhului s-au mani-
festat mândrie, formalism, glorie 
deşartă, egoism, asuprire. O biserică 
decadentă şi-a închis ochii faţă de 
semnele timpurilor. Dumnezeu 
nu i-a părăsit, nici nu a permis să 
eşueze credincioşia Lui; însă ei s-au 
îndepărtat de El şi s-au separat de 
dragostea Sa. Întrucât ei au refu-
zat să se conformeze condiţiilor, 
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promisiunile Sale nu s-au împlinit 
faţă de ei.”8

Faţă de cine se pot împlini 
promisiunile? Domnul spune: 
„Am pus străjeri	pe	zidurile	tale, o, 
Ierusalime, care nu	vor	tăcea	nici	zi,	
nici	noapte: voi, cei care menţionaţi 
numele Domnului, nu	tăceţi” (Isaia 
62:6). În timp ce cei patru îngeri din 
Apocalipsa 7 încep să dea drumul 
vânturilor de luptă, să bată cu putere 
maximă pe acest pământ, calamitate 
după calamitate vine asupra noastră. 
Totuşi marii oameni ai pământului 
spun „Pace, şi nu era pace” (Ezechiel 
13:10 engl. KJV). 

În timp ce Marele nostru Străjer 
pledează la tronul Tatălui Său în 
favoarea rămăşiţei care nu era sigilată, 
cu o voce de o compasiune profundă, 
El strigă: „Sângele Meu, Tată, sângele 
Meu, sângele Meu.” Ca străjeri puşi 
pe zidurile Sionului nu ne vom „ridi-
ca glasul” (Isaia 52:8)? Sau vom fi noi 
între aceştia: „Străjerii lui sunt orbi: ei 
sunt toţi ignoranţi, ei sunt toţi câini 
muţi, ei nu pot lătra” (Isaia 56:10).

O MARE RESPONSABILITATE
Când vedem sabia Domnului 

asupra ţării, ce vom face noi ca 
străjeri desemnaţi? „Fiu al omului, 
te-am făcut străjer pentru casa lui 
Israel: de aceea, ascultă cuvântul 
din gura mea şi dă-le	avertizare	de	
la	mine”  (Ezechiel 3:17). Vezi, de 
asemenea, Ezechiel 33:2-6. 

Care este avertizarea pentru noi 
dacă noi nu dăm un sunet clar din 
trâmbiţă? În mod special, păzito-
rii bisericii au o responsabilitate 
serioasă. 

„Suflete sunt în pericol de a 
cădea sub ispită, şi ei vor pieri, dacă 
predicatorii lui Dumnezeu nu sunt 
credincioşi misiunii încredinţate lor. 
Dacă pentru vreun motiv oarecare 
simţurile lor spirituale devin atât de 
amorţite încât ei nu sunt capabili să 
discearnă  pericolul, şi prin eşecul lor 
de a da avertizarea, poporul piere, 
Dumnezeu va cere din mâinile lor 
sângele acelor care sunt pierduţi.”9

„ ‚Fiu al omului, te-am pus străjer 
pentru casa lui Israel; de aceea tu vei 
auzi cuvântul din gura Mea, şi îi vei 
avertiza de la Mine. Când spun celui 

rău, O, om rău, vei muri cu siguranţă; 
dacă nu vorbeşti să îi avertizezi pe 
cei răi de la calea lor, acel om rău va 
muri în nelegiuirea sa; însă sângele 
său îl voi cere din mâna ta.’ “ Ezechiel 
33:7,8 (engl. KJV, rom. BTF).

„Niciodată	nu	s-a	aplicat	acest	
mesaj	cu	o	forţă	mai	mare	decât	se	
aplică	astăzi. Din ce în ce mai mult, 
lumea anulează cerinţele lui Dum-
nezeu. Oamenii au devenit îndrăz-
neţi în fărădelege. Răutatea locuito-
rilor pământului aproape a umplut 
măsura nelegiuirii lor. “ 10

Fraţilor şi surorilor, este o ches-
tiune serioasă de luat în considerare, 
faptul că mântuirea altora depinde 
de avertizarea dată celor răi de a se 
întoarce de la căile lor. De ce să nu 
lăsăm cuvântul lui Dumnezeu dat 
nouă prin profetul Isaia să unească 
vocile şi ochii noştri pentru ca să fie 
publicată avertizarea sau bucuria? 
„Paznicii tăi vor ridica vocea; cu vo-
cea vor cânta împreună, fiindcă vor 
vedea ochi către ochi, când Domnul 
va aduce din nou Sionul” (Isaia 52:8 
engl. KJV, rom. BTF. engl. „a vedea 
ochi către ochi” – a vedea lucrurile în 
acelaşi fel). 

LITERATURA CA O 
UNEALTĂ

„Membri	ai	bisericii,	realizaţi	
importanţa	răspândirii	literaturii	
noastre,	şi	devotaţi	timp	acestei	lu-
crări. Puneţi în căminele oamenilor 
ziare, tratate şi cărţi care vor predica 
evanghelia în variatele ei domenii. 
Nu este timp de pierdut. Fie ca 
mulţi să se dedice de bună voie şi în 
mod altruist lucrării de colportaj, şi 
astfel să ajute în răspândirea averti-
zării care este foarte necesară.” 11

STRIGĂTUL DE TREZIRE 
PENTRU NOI TOŢI

Ca păzitori ai „celor de păzit ale 
Domnului” (2 Cronici 23:6), dormim 
noi sau suntem noi veghetori? „Şi 
aceasta, ştiind timpul, că acum este 
ora (engl. „timpul dincolo de care să 
nu mai amânăm”) să ne trezim din 
somn; căci acum salvarea noastră este 
mai aproape decât atunci când am 
crezut. Noaptea este mult trecută, 
iar ziua este aproape; de aceea să 

lepădăm faptele întunericului şi să ne 
îmbrăcăm cu armura luminii. Să um-
blăm onest, ca în timpul zilei; nu în 
destrăbălare şi beţii, nu în curvie şi în 
desfrânare, nu în ceartă şi invidie. Ci 
îmbrăcaţi-vă cu Domnul Isus Hristos 
şi nu purtaţi grijă cărnii, pentru a-i 
împlini poftele” (Romani 13:11-14 
engl. KJV, rom. BTF). 

„Lucrarea se încheie cu grăbire, şi 
de fiecare parte creşte răutatea. Avem 
doar un timp scurt în care să lucrăm. 
Să ne trezim din somnul spiritual, 
şi să consacrăm Domnului tot ceea 
ce avem şi suntem. Spiritul Său va 
rămâne cu misionarii loiali, înzes-
trându-i cu putere pentru slujire.”12

Dragi fraţi şi dragi surori, 
timpul nostru este limitat, lucrarea 
se încheie cu grăbire, şi de fiecare 
parte creşte răutatea. Ce facem noi? 
Dormim noi încă? 

„Oricine a primit Duhul Sfânt, Îl 
va manifesta; pentru că toate puterile 
sale vor fi angajate în cel mai activ 
serviciu. Toţi cei care Îl primesc cu 
adevărat pe Hristos prin credinţă, 
lucrează. Ei simt povara pentru 
suflete. Dumnezeu cheamă acum pe	
fiecare	dintre	cei	care	au	o	cunoaştere	
a	adevărului, care este un depozitar 
al adevărului sacru, să	se	ridice	şi	să	
împartă	altora	lumina	cerului.

Treziţi-vă, fraţilor; de dragul 
propriului vostru suflet, treziţi-vă. 
Fără harul lui Hristos nu puteţi face 
nimic. Lucraţi cât timp puteţi.” 13

Când se pune astăzi întrebarea: 
„Străjerule, cât mai este din noap-
te?”, răspunsul nostru să fie: „între-
baţi, întoarceţi-vă, veniţi” şi ţineţi 
cele de păzit ale Domnului; noaptea 
este aproape încheiată!
Referințe
1 Evanghelizarea, p.220 engl. (cap.8).
2 Maranata, p.15 engl. (cap.7).
3 Marea luptă, p. 632 engl. (cap. 39).
4 Mărturii pentru comunitate, vol. 2, p. 

190 engl. (cap.28). / 5 Ibid., p. 193 
(cap.28). / 6 Ibid., p. 194 (cap. 28).

7 Marea luptă, p. 637 engl. (cap. 40). 
8 Ibid., p. 315, 316 engl. (cap. 17).
9 Istoria faptelor apostolilor, p. 361 engl. 

(cap. 34). / 10 Mărturii pentru comuni-
tate, vol. 7, p.140, 141 engl. (secţiunea 
4, subcap.Martori pentru adevăr).

11 Christian Service, p. 147. /12 Ibid., p. 
80.  / 13 Ibid. 
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Pe măsură ce ne apropiem de 
a doua venire a lui Isus, lucrarea 
vrăjmaşului se va intensifica până la 
punctul culminant. Ioan, Vizionarul, 
ne avertizează că diavolul coboară cu 
mânie mare, pentru că ştie că are doar 
un scurt timp. Apocalipsa 12:12. 

Cineva ar putea să spună: „Nu am 
vrăjmaşi, trăiesc în pace cu toţi.” Este 
acesta cazul adevăraţilor urmaşi ai lui 
Hristos? Isus a explicat că exact aşa 
cum lumea L-a urât şi L-a persecu-
tat, tot astfel îi va urî şi persecuta pe 
ucenicii Săi. Conform celor spuse de 
Hristos, cei care umblă în neprihănire 
vor înfrunta opoziţie şi respingere. 
Uneori ei pot fi ridiculizaţi, batjoco-
riţi, înţeleşi greşit, ispitiţi şi provocaţi, 
pentru că vrăjmaşul este pe urma 
lor. Fiţi veghetori! Nu credeţi pentru 
niciun moment că arhivrăjmaşul lui 
Hristos doarme sau a luat un conce-
diu, sau că poporul lui Dumnezeu are 
un fel de pauză. Vrăjmaşul lucrează 
pe multe căi. 

În Matei 13:24, 25, Isus spune 
o parabolă, explicând că „împărăţia 
cerurilor se aseamănă cu un om care 
a semănat sămânţă bună în câmpul 
său: însă în timp ce oamenii dor-
meau, vrăjmaşul lui a venit şi a semă-
nat neghină printre grâu, şi a plecat.” 
Cum operează acest vrăjmaş? 

STRATEGIILE LUI SATAN
1. Satan este un mincinos,  

şi tatăl minciunilor
Aceasta este strategia pe care a 

folosit-o Satan de la început: a minţi 
şi a înşela. Ar trebui să ne fie clar că 
această tactică nu este demodată. Ea 
este folosită în fiecare zi, în fiecare 

moment, pentru a încerca să îi înşele 
pe oameni. Unora, arhiamăgitorul le 
spune teoria Big Bang-ului; altora, 
că este încă timp să se pregătească 
pentru a doua venire; iar altora, că pot 
să ţină orice altă zi în afară de Sabatul 
zilei a şaptea. Hristos a demascat 
caracterul lui Satan atunci când i-a 
mustrat pe farisei şi pe conducătorii 
timpului Său, declarând: „Voi aveţi 
ca tată pe diavolul şi împliniţi poftele 
tatălui vostru. El a fost un ucigaş de 
la început şi nu a rămas în adevăr 
pentru că nu este niciun adevăr în 
el. Când el spune o minciună, el 
vorbeşte despre ale sale; pentru că el 
este un mincinos, şi tatăl minciunii” 
(Ioan 8:44 engl. KJV). Noi vedem 
că primul exemplu de înşelăciune de 
pe Pământ a fost atunci când Satan, 
în forma şarpelui, a vorbit Evei în 
Geneza 3:1, 4. El i-a spus că ea nu 
avea să moară, ci că mai degrabă avea 
să fie ca Dumnezeu. 

Ca parte a lucrării sale extensive 
de înşelăciune, Satan va folosi, de 
asemenea, semne şi minuni. 

2. Semne şi minuni
„Arătarea lui se va face prin pu-

terea Satanei, cu tot felul de minuni, 
de semne şi puteri mincinoase” (2 
Tesaloniceni 2:9). Isus descrie că în 
ultimele zile, diavolul va manifesta 
puterea sa prin hristoşi falşi şi profeţi 
falşi, pentru a înşela, dacă va fi posibil, 
chiar pe cei aleşi. Matei 14:24.
3. Satan îi ispiteşte pe oameni să 

păcătuiască
În pustia Iudeii, Satan a încercat 

să Îl ispitească pe Isus să păcătuiască, 
însă a fost învins. Deşi a fost demas-
cat de Hristos, el nu i-a abanonat pe 

urmaşii lui Hristos. El a continuat 
aceeaşi lucrare de a-l ispiti pe popo-
rul lui Dumnezeu de-a lungul tu-
turor secolelor. În faţa acestui lucru, 
apostolul Pavel s-a exprimat: „Mă 
tem, ca nu cumva, după cum şarpele 
a înşelat-o pe Eva prin subtilitatea 
lui, tot astfel minţile voastre să fie 
stricate de la simplitatea care este în 
Hristos” (2 Corinteni 11:3). 

4. Satan cauzează boală fizică şi 
psihică

Isus s-a referit la o femeie care 
fusese legată de Satan prin boală 
timp de 18 ani (Luca 13:16). Un alt 
exemplu este Iov. Citim că Satan 
„l-a lovit pe Iov cu bube dureroase 
din talpa picioarelor până în creşte-
tul capului” (Iov 2:7). 

5. Satan este un ucigaş
Isus a venit în lume ca noi să 

avem viaţă din belşug. Satan a venit 
să distrugă viaţa oriunde poate face 
aceasta. El l-a mânat pe Cain să îşi 
ucidă fratele. „Şi pentru ce l-a ucis? 
Pentru că faptele sale erau rele, şi 
ale fratelui său erau neprihănite”  
(1 Ioan 3:12).

6. Satan este acuzatorul
„Acuzatorul fraţilor noştri, care 

îi acuza înaintea lui Dumnezeu zi şi 
noapte, a fost aruncat jos” (Apoca-
lipsa 12:10 engl. KJV).

ANXIETĂŢI (TEMERE 
BOLNĂVICIOASĂ) ÎN 
ACEST VEAC

Între mulţi dintre cei care 
aşteaptă a doua venire a lui Isus, 
există îngrijorare cu privire la ziua de 
mâine. O tactică a vrăjmaşului este 
de a-i face atât de ocupaţi cu lucru-
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rile acestei lumi, încât ei să petreacă 
foarte puţin timp cu lucrurile care 
nu vor pieri. 

În Matei 6:25, Isus ne spune: 
„De aceea Eu vă spun: ‚Nu vă îngri-
joraţi de viaţa voastră, gândindu-vă 
ce veţi mânca sau ce veţi bea; nici de 
trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă 
veţi îmbrăca. Oare nu este viaţa mai 
mult decât hrana, şi trupul, mai mult 
decât îmbrăcămintea?’ “ 

Solul Domnului descrie: „Am 
văzut că Satan a poruncit îngeri-
lor săi să pună cursele lor, în mod 
special, pentru cei care aşteptau a 
doua venire a lui Hristos şi care 
păzeau toate poruncile lui Dum-
nezeu. Satan le-a spus îngerilor săi 
că bisericile erau adormite. El urma 
să îşi mărească puterea sa şi minu-
nile sale mincinoase, şi el le putea 
menţine astfel. ‚Însă,’ a spus el, ‚noi 
urâm secta păzitorilor Sabatului; ei 
lucrează în continuu contra noastră, 
şi iau din captivii noştri, pentru a 
păzi legea urâtă a lui Dumnezeu. 
Mergeţi, faceţi-i pe posesorii de 
terenuri şi bani să fie îmbătaţi de 
griji. Dacă îi puteţi face să îşi pună 
afecţiunile asupra acestor lucruri, 
îi vom mai avea. Ei pot mărturisi 
ce le place, doar faceţi-i să fie mai 
preocupaţi de bani decât de suc-
cesul împărăţiei lui Hristos sau de 
răspândirea adevărurilor pe care noi 
le urâm. Prezentaţi lumea înaintea 
lor în cea mai atractivă lumină, ca ei 
să o poată iubi şi idolatriza. Trebuie 
să ţinem în rândurile noastre toate 
mijloacele asupra cărora putem 
câştiga controlul. Cu cât mai multe 
mijloace devotează urmaşii lui Hris-
tos serviciului Său, cu atât mai mult 
vor vătăma ei împărăţia noastră, prin 
obţinerea supuşilor noştri. Când ei 
stabilesc întâlniri în diferite locuri, 
noi suntem în pericol. Fiţi foarte 
vigilenţi atunci. Cauzaţi perturbări şi 
confuzii, dacă este posibil. Distrugeţi 
dragostea unora pentru alţii. Dis-
curajaţi şi demoralizaţi predicatorii 
lor; pentru că noi îi urâm. Prezentaţi 
orice scuză plauzibilă pentru cei care 
au mijloace, ca ei să nu le dea din 
mână. Controlaţi chestiunile finan-

ciare dacă puteţi, şi conduceţi-i pe 
predicatorii lor la lipsă şi întristare. 
Luptaţi pentru fiecare centimetru de 
teren. Faceţi ca lăcomia şi dragostea 
de bogăţii pământeşti să fie trăsătu-
rile lor dominante de caracter. Cât 
timp domnesc aceste trăsături, salva-
rea şi harul stau retrase. Îngrămădiţi 
în jurul lor orice atracţie, şi ei vor fi 
cu siguranţă ai noştri. Şi nu doar că 
vom fi siguri de ei, ci influenţa lor 
urâtă nu va fi exercitată pentru a-i 
conduce pe alţii spre cer. Când se va 
face vreo încercare de a da, puneţi-i 
într-o dispoziţie zgârcită, ca să facă 
aceasta cu economie.’  “1

Vrăjmaşul urăşte grupul păzito-
rilor Sabatului, şi el este îngrijorat 
când ei sunt pasionaţi de adevăr 
şi dedicaţi acestuia şi cauzei lui 
Dumnezeu. 

El vrea să oprească orice înain-
tare a acestei misiuni, şi dacă poate 
să facă aceasta, el a câştigat bătălia 
asupra poporului lui Dumnezeu. Ca 
urmare, avem două opţiuni: 

1. Fie înaintăm cu hotărâre în 
adevăr şi ducem lumii evanghelia; 

2. Fie mărturisim cu buzele 
noastre adevărul, însă în practică 
ne îngrijorăm mai mult de lucru-
rile care vor pieri, arătând că inima 
noastră nu este una cu Hristos – sau 
o tăgăduire totală a lui Hristos. 

Doar una dintre aceste alegeri 
merită făcută.

PLĂCERILE MOMENTULUI
Mulţi oameni gândesc: „Am doar 

o viaţă şi vreau să o trăiesc la maxim. 
Vreau să mănânc, vreau să beau, 
vreau să mă distrez şi să fac orice 
bucură sufletul meu.” Cum e cu cei 
care se pregătesc să Îl întâlnească 
pe Domnul în aceste ultime zile ale 
istoriei? Căutăm noi plăcerile de 
moment, sau avem noi un scop mai 
înalt şi mai nobil, ceva ce va rămâne 
nu doar pentru moment, ci pentru 
toată veşnicia? Să fim asemenea 
credinciosului Enoh, a cărui minte a 
fost fixată asupra lui Dumnezeu. 

„Vrei să ai viaţa veşnică? Dacă 
da, trebuie să te întorci de la plăce-
rile lumii.”2

Dumnezeu nu are ceva împotrivă, 
ca poporul Său să aibă bucurie şi fe-
ricire în această lume. Problema este 
atunci când plăcerile ne abat gându-
rile de la Creatorul nostru, ne distrag 
minţile, ne răpesc energia şi ne fac 
sclavi ai lucrurilor acestei lumi. 

Când mintea se ocupă de eul 
propriu, ea este întoarsă de la Hris-
tos, sursa tăriei şi a vieţii. Ca urmare, 
Satan depune constant efortul de a 
menţine atenţia abătută de la Salva-
torul şi de a împiedica astfel comuni-
unea sufletului cu Hristos. Plăcerile 
lumii, grijile vieţii şi nedumeririle şi 
problemele altora, greşelile altora, sau 
propriile tale defecte şi imperfecţiuni 
– spre oricare dintre acestea sau spre 
toate, el va încerca să abată mintea.”3

NEGLIJÂND PREGĂTIREA
Când dăm un examen, o cheie 

esenţială pentru succes este timpul 
de pregătire. Mulţi studenţi sunt 
neglijenţi în aceasta. Ei amână – şi 
apoi cu o zi înainte de examen, 
ei încep să studieze şi încearcă 
să îndeplinească toată pregătirea 
necesară, care ar fi fost mai eficientă 
de-a lungul unei perioade mai lungi 
de timp. Cei care aşteaptă a doua 
venire a lui Hristos au un sindrom 
similar. Ei nu îşi fac griji cu privire la 
pregătire, şi încearcă să lase pregă-
tirea concretă pentru atunci când se 
va emite Legea Duminicală. Atunci 
va fi prea târziu. Acum este timpul 
de pregătire!

„Vor veni asupra tuturor timpuri 
solicitante. Cum ne comportăm noi 
sub testul şi proba din partea lui 
Dumnezeu? ... Caracterele trebuie 
să fie formate de noi ca persoa-
ne individuale... Este periculos să 
neglijăm pregătirea sufletului pentru 
veşnicie, şi să amânăm împăcarea 
noastră cu Dumnezeu până pe patul 
de moarte.”4 

Vrăjmaşul este cel care îi ispiteş-
te pe oameni să neglijeze pregătirea 
lor spirituală. Când sunt tineri, el le 
spune: „Acum eşti tânăr, bucură-te 
de viaţă, distrează-te, urmează o ca-
rieră. Apoi, când te căsătoreşti, poţi 
să îţi dai viaţa lui Hristos.” Când 
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se căsătoresc, el le spune: „Acum 
eşti prea ocupat, acum ai două 
joburi, ai copii de crescut şi apoi de 
căsătorit. Poţi să faci aceasta când 
te pensionezi.” Când o persoană 
îmbătrâneşte, sau se pensionează,  
şi se gândeşte că acum ar fi timpul 
oportun să se pregătească, diavolul 
spune: „Acum este prea târziu, tu 
ştii cât de multe lucruri greşite şi 
câte păcate ai făcut de-a lungul 
vieţii? Dumnezeu nu te va putea 
ierta.” Aminteşte-ţi, Satan este un 
mincinos! Pregătirea nu ar trebui 
amânată. „Iată, acum este vremea 
potrivită; iată că acum este ziua 
mântuirii” (2 Corinteni 6:2). 

CRITICA ŞI SPIRITUL DE 
JUDECATĂ ASPRĂ

Cuvântul lui Dumnezeu ne 
dă indicaţii exacte cu privire la ce 
anume ar trebui să ne preocupe în 
aceste ultime zile. Avem un mesaj 
de proclamat şi oameni de avertizat, 
cu privire la ce vine asupra acestei 
lumi. Uneori vrăjmaşul are succes în 
a abate atenţia noastră de la mesaj şi 
în a ne ispiti să criticăm şi să specu-
lăm cu privire la motivele şi acţiunile 
altora. Nu mă refer aici la păcatele 
clare şi evidente, pe faţă, – avem  in-
strucţiuni specifice cu privire la cum 
să procedăm cu acelea. Însă când 
oamenii speculează şi îi judecă pe 
alţii pe baza unor simple presupu-
neri, aceasta este tactica lui Satan de 
a ne ţine concentraţi asupra lucru-
rilor care nu doar că sunt de o mai 
mică importanţă, ci sunt în realitate 
periculoase pentru propria noastră 
bunăstare spirituală. 

„Trebuie să ieşim să proclamăm 
bunătatea lui Dumnezeu şi să pre-
zentăm clar caracterul Lui real în faţa 
oamenilor. Noi trebuie să reflectăm 
slava Sa. Am făcut noi aceasta în 
trecut?... Nu am judecat noi pe fraţii 
noştri, criticând cuvintele şi acţiunile 
lor? Atunci dragostea lui Hristos nu 
a fost pe tron în inimile noastre. Să 
facem o schimbare hotărâtă.”5

Dumnezeu ne testează întot-
deauna cu privire la cum şi în ce îi 
judecăm pe alţii. 

„Nu foloseşte decât puţin să 
încercăm să îi reformăm pe alţii 
atacând ceea ce am putea considera 
că sunt obiceiuri greşite. Asemenea 
eforturi au ca rezultat frecvent, mai 
mult rău decât bine.”6

„Să nu existe între voi nicio acu-
zare. Aceasta este lucrarea vrăjma-
şului. Dacă el îi poate conduce pe 
creştinii mărturisitori să acuze şi să 
condamne, el este slujit aşa cum do-
reşte să fie. Nimeni să nu slăbească 
mâinile fratelui său prin cedarea în 
faţa sentimentelor de invidie, aşa 
încât lucrarea încredinţată lui să fie 
mânjită.”7

VRĂJMAŞUL NOSTRU 
ESTE FOARTE ŞIRET

„Imediat ce Satan poate să 
despartă sufletul de Dumnezeu, 
singura Sursă de tărie, el va încerca 
să trezească dorinţele nesfinte ale 
naturii carnale a omului. Lucrarea 
vrăjmaşului nu este abruptă; nu este, 
de la început, bruscă şi uimitoare; ea 
este o subminare secretă a fortăreţe-
lor principiului.”8

„Avem un vrăjmaş iscusit împo-
triva căruia să lucrăm! Doar Hristos 
este puternic şi cu totul capabil să îi 
opună forţă egală, ca urmare, trebuie 
să Îl avem pe Isus cu noi în fiecare 
moment. Noi suntem somnoroşi, 
amorţiţi şi nu simţim artificiile, 
maşinaţiile şi cursele lui Satan, puse 
pentru picioarele inconştiente de pe-
ricol. De aceea trebuie să ştim cum 
păşim, ca fiecare mişcare să fie în 
Dumnezeu. Eul nu trebuie să intre 
aici şi să se facă auzit.”9

DEMASCÂND MITUL
Timp de multe generaţii, Satan a 

încercat să îi facă pe oameni să crea-
dă că el nu există. El a inventat tot 
soiul de caricaturi şi poveşti despre 
un diavol cu coarne, furcă şi coadă. 
Însă acesta este doar un mit pentru a 
ne prinde fără ca noi să fim în gardă. 

În plus, „pe măsură ce ne apro-
piem de încheierea timpului, când 
Satan este la lucru cu cea mai mare 
putere de a înşela şi distruge, el 
răspândeşte pretutindeni credinţa că 

el nu există. Este politica sa aceea de 
a se ascunde pe sine şi maniera sa de 
lucru.”10

„Dacă Dumnezeu a dat copi-
ilor Săi promisiunea de îndurare 
şi protecţie, aceasta este pentru că 
există agenţi puternici ai răului, care 
trebuie înfruntaţi – agenţi numeroşi, 
hotărâţi şi neobosiţi, faţă de a căror 
malignitate şi putere nimeni nu 
poate fi ignorant sau neveghetor, şi 
totuşi să fie în siguranţă.”11

„Căci noi n-avem de luptat îm-
potriva cărnii şi sângelui, ci împotri-
va căpeteniilor, împotriva domniilor, 
împotriva stăpânitorilor întunericu-
lui acestui veac, împotriva duhurilor 
răutăţii care sunt în locurile cereşti.” 
(Efeseni 6:12). 

„De nimic nu se teme marele 
înşelător la fel de mult, ca de faptul 
că noi vom deveni familiarizaţi cu 
planurile sale.”12

Deşi vrăjmaşul lucrează cu maxi-
mă putere şi iscusinţă pentru a înşe-
la, dacă este posibil, chiar pe cei aleşi, 
Biblia a promis protecţie specială 
pentru cei care Îl iau pe Dumnezeu 
ca Apărător al lor.

GARDUL OCROTITOR PRO-
MIS – ÎN JURUL NOSTRU

În această bătălie nu suntem sin-
guri. Avem promisă protecţie pentru 
noi, motiv pentru care Dumnezeu a 
fost acuzat de către Satan că a făcut 
un gard  (o îngrădire-vezi BTF) în 
jurul lui IOV, a casei sale şi a tot 
ceea ce avea el, de fiecare parte. Iov 
1:6-12. 

„Puterea şi răutatea lui Satan şi 
a oştirii sale ar putea să ne alarmeze 
pe drept, dacă nu am găsi ocrotire şi 
eliberare în puterea superioară a Sal-
vatorului nostru. Noi ne asigurăm 
cu grijă casele cu încuietori şi lacăte, 
pentru a ne proteja proprietatea şi 
vieţile din faţa oamenilor răi; însă 
rareori ne gândim la îngerii răi care 
caută în mod constant acces la noi, şi 
faţă de ale căror atacuri nu avem, în 
propria noastră putere, nicio metodă 
de apărare. Dacă li se permite, ei pot 
distrage minţile noastre, pot provoca 
dezordine şi suferinţă corpurilor 
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noastre, pot distruge posesiunile 
şi vieţile noastre... Însă cei care Îl 
urmează pe Hristos sunt întotdeau-
na în siguranţă sub grija Sa. Îngeri 
care excelează în putere sunt trimişi 
din cer pentru a-i proteja. Cel rău nu 
poate străpunge prin garda pe care 
a poziţionat-o Dumnezeu în jurul 
poporului Său.”13

„Hristos nu va abandona nici-
odată sufletul pentru care a murit. 
Sufletul Îl poate părăsi şi poate fi 
copleşit cu ispită, însă Hristos nu 
poate să se întoarcă niciodată de la 
unul pentru care El a plătit preţul de 
răscumpărare prin propria Sa viaţă. 
Dacă viziunea noastră spirituală ar 
putea fi trezită, am vedea suflete 
apăsate sub oprimare şi împovărate 
cu mâhnire, apăsate ca un car sub 
snopi şi gata să moară în descurajare. 
Am vedea îngeri zburând cu grăbire 
în ajutorul celor ispitiţi, care stau ca 
pe marginea unei prăpăstii.”14

De fapt, în conflictul dintre 
Hristos şi Satan, cel de pe urmă 
a pierdut deja bătălia. Acesta este 
motivul pentru care el este atât de 
furios, şi se învârte răcnind ca un leu, 
căutând orice pradă, să o devoreze. 
Nu trebuie să subestimăm niciodată 
puterea sa. În Daniel capitolul 10 
obţinem o imagine fugară a aces-
tui război spiritual, unde citim că 
după 21 de zile de bătălie spirituală 
aprigă, îngerului lui Dumnezeu i s-a 
alăturat arhanghelul Mihail, care a 
venit pentru a se împotrivi lui Satan 
şi oastei lui, împiedicându-i să îşi 
realizeze planurile cu Cir. Lăudat fie 
Domnul, Mihail a învins!

HRISTOS L-A BIRUIT PE 
DIAVOL

În întregul timp petrecut de 
Hristos pe pământ, Domnul nu a 
dat niciodată diavolului oportunita-
tea de a spune că El eşuase în vreo 
ispită. „Căci n-avem un Mare Preot 
care să n-aibă milă de slăbiciunile 
noastre, ci unul care în toate lucru-
rile a fost ispitit ca şi noi, dar fără 
păcat” (Evrei 4:15). 

Victoria lui Isus este garanţia că 
noi putem birui păcatul şi pe diavo-

lul. El este Fratele nostru mai mare, 
care a mers înaintea noastră pentru a 
face posibilă cărarea spre victorie – şi 
El oferă puterea Sa în vieţile noastre. 

CUNOSCÂND TRAIECTORIA
În orice competiţie profesională 

de ski iarna, e întotdeauna nevoie 
ca cineva să verifice înainte pista, şi 
să facă primele urme, pentru ca cei 
ce sunt în competiţie să le utilizeze 
pentru a nu devia de pe cărarea cea 
mai sigură. În mod similar, în cursa 
spirituală, Hristos este cel care a că-
lătorit primul. El a pregătit calea pe 
care noi putem merge în mod ferm. 
Deşi s-ar putea să fie unele dealuri, 
curbe şi unghiuri periculoase, El a 
mers primul.

„Prin urmare, a trebuit să Se 
asemene fraţilor Săi în toate lucru-
rile, ca să poată fi, în ceea ce priveşte 
legăturile cu Dumnezeu, un mare 
preot milos şi vrednic de încredere, 
ca să facă ispăşire pentru păcatele 
norodului. Şi prin faptul că El Însuşi 
a fost ispitit în ceea ce a suferit, poa-
te să vină în ajutorul celor ce sunt 
ispitiţi.” (Evrei 2:17, 18). 

PUTEM FI VICTORIOŞI
„Isus ne-a dat un exemplu pentru 

a arăta cum putem să îl înfruntăm 
şi să îl biruim pe Satan. Cu un preţ 
infinit, Fiul lui Dumnezeu a venit 
în lume pentru a contracara lucra-
rea vrăjmaşului. El a venit pentru a 
distruge păcatul şi a aduce neprihă-
nire, făcând agentul uman în stare să 
coopereze cu cel divin. El Şi-a bazat 
poziţia pe Cuvântul lui Dumnezeu. 
‚Stă scris’, era arma cu care îl înfrun-
ta şi respingea El pe vrăjmaş.”15

„În Hristos există ajutor perfect 
şi complet pentru fiecare suflet ispi-
tit. Pericolele acoperă fiecare cărare, 
însă întregul univers al cerului stă în 
gardă, ca nimeni să nu poată fi ispitit 
dincolo de ceea ce poate suporta.”16

CONCLUZIE
„Lucrarea vrăjmaşului... înce-

pe cu lucruri mici – neglijenţa de 
a fi loial lui Dumnezeu şi de a te 
baza în întregime pe El, dispoziţia 

de a face concesii cerinţelor lumii 
de dragul de câştiga numeric în 
registrul bisericii. Însă în curând se 
deschide o prăpastie mare între po-
ziţia păstorilor turmei şi adevărurile 
clare ale cuvântului lui Dumnezeu. 
Singura noastră siguranţă este în 
a cerceta Scripturile şi în a fi mult 
timp pe genunchii noştri, înaintea 
lui Dumnezeu, cerându-I stăruitor 
ca El să ne îmbibe cu Spiritul Său, 
pentru ca atunci când vrăjmaşul va 
veni ca un potop, Spiritul Domnu-
lui să ridice pentru noi un standard 
contra lui.”17

Tacticile şi sofistăria lui Satan 
vor fi bine cunoscute de copiii lui 
Dumnezeu. Însă aceasta nu va fi 
principala lor preocupare. Cei cre-
dincioşi care Îl aşteaptă pe Domnul 
şi se luptă să grăbească apropiata 
Sa revenire, trebuie să depună tot 
efortul lor, timpul lor şi energia lor, 
pentru a salva suflete din întuneric. 
Eşti tu pregătit să faci să înainteze 
împărăţia lui Dumnezeu? Ai fi 
tu gata să renunţi la confortul tău 
temporar pentru cauza lui Hris-
tos? Acestea sunt lucruri pe care ar 
trebui să le cântărim – şi pe măsură 
ce alegem să Îl urmăm pe El cu 
toată inima noastră, Domnul ne 
va da voinţa şi puterea de a realiza 
lucrarea Sa. Amin!
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Domnul era plin de tristeţe pen-
tru starea în care se afla rasa umană; 
aceasta îi rănea inima. Dar de ce? De 
ce a decis El să distrugă pământul 
printr-un potop? Cum se aseamănă 
zilele lui Noe cu zilele noastre? „Ce 
s-a întâmplat în zilele lui Noe, se 
va întâmpla la fel şi în zilele Fiului 
omului: mâncau, beau, se însurau şi 
se măritau până în ziua când a intrat 
Noe în corabie; şi a venit potopul şi 
i-a prăpădit pe toţi.” (Luca 17:26, 27).

LUMEA ANTEDILUVIANĂ
„Înainte de distrugerea prin apă a 

vechii lumi, au fost oameni talentaţi, 
oameni care posedau îndemânare şi 
cunoştinţă. Însă ei au devenit corupţi 
în imaginaţia lor, pentru că Îl lăsase-
ră pe Dumnezeu în afara planurilor 
şi sfaturilor lor. Ei erau înţelepţi 
în a face ceea ce Dumnezeu nu le 
spusese niciodată să facă, înţelepţi în 
a face răul.”1

Rasa umană a crescut rapid, la 
fel cum s-a întâmplat şi cu răutatea.  
A fost nevoie doar de 10 generaţii, 
până când „Dumnezeu a văzut că 
răutatea omului era mare pe pământ 
şi că fiecare imaginaţie a gânduri-
lor inimii sale era doar rea în mod 
continuu... Pământul era de aseme-
nea corupt în faţa lui Dumnezeu şi 
pământul era umplut de violenţă” 
(Geneza 6:5, 11 engl. KJV).

Scena era una de totală deprava-
re. Nu era nimic bun în rasa umană; 
inimile lor erau atât de corupte încât 
doar „gânduri rele, crime, adultere, 

curvii, hoţii, mărturii false, blasfe-
mii,” izvorau din ele (Matei 15:19 
engl. KJV). Ca urmare a faptului 
că oamenii ignorau în mod „voit” cu-
vântul lui Dumnezeu, ei s-au înecat 
în apele Potopului. 

CARE A FOST GREŞEALA 
LOR? CUM S-A ÎNTÂM-
PLAT ACEASTA?

„Păcatul antediluvienilor a fost 
acela că au pervertit ceea ce în sine 
însuşi era legitim. Ei au corupt 
darurile lui Dumnezeu folosindu-le 
pentru a sluji dorinţelor lor egoiste. 
Îngăduinţa apetitului şi a pasiunii 
josnice a făcut ca imaginaţia lor să 
fie cu totul coruptă. Antediluvienii 
erau sclavi ai lui Satan, conduşi şi 
controlaţi de el.”2

MÂNCÂND ŞI BÂND
„Dumnezeu nu i-a condamnat 

pe antediluvieni pentru că mâncau 
şi beau; El le dăduse roadele pămân-
tului din abundenţă, pentru a suplini 
nevoile lor fizice. Păcatul lor consta 
în faptul că luau aceste daruri fără 
recunoştinţă faţă de Dătător şi se 
înjoseau prin îngăduirea fără restric-
ţii a apetitului.”3

„Locuitorii lumii din vremea lui 
Noe au fost distruşi pentru că ei erau 
corupţi prin îngăduirea apetitului 
pervertit.”4

„Ei iubeau distrugerea vieţii 
animalelor. Ei le foloseau pentru 
hrana lor şi aceasta sporea ferocitatea 
(cruzimea) şi violenţa lor, şi îi făcea 

să privească la sângele fiinţelor uma-
ne cu indiferenţă uluitoare.”5

CĂSĂTORINDU-SE ŞI 
DÂND ÎN CĂSĂTORIE

„Era legitim pentru [antediluvi-
eni] să se căsătorească. Căsătoria era 
orânduită de Dumnezeu; ea a fost 
una dintre primele instituţii pe care 
le-a întemeiat El. El a dat indicaţii 
speciale cu privire la această orându-
ială, îmbrăcând-o cu sanctitate şi fru-
museţe; însă aceste indicaţii au fost 
uitate, şi căsătoria a fost pervertită şi 
a fost făcută să slujească pasiunii.”6

Ceea ce a dat naştere corupţiei 
acestei instituţii divine a fost faptul 
de a fi înjugat în mod inegal. Din ne-
fericire, credincioşii fii ai lui Set şi-au 
pierdut compasul moral, fixându-şi 
ochii pe frumuseţea orbitoare a fete-
lor nepioase ale lui Cain, alegânduşi-
le ca soţii – nu pentru virtuţile lor, ci 
doar pentru frumuseţea lor. 

„Când fiii lui Dumnezeu s-au 
amestecat cu fiii oamenilor, ei au de-
venit corupţi, şi prin căsătorii mixte 
cu ei, ei au pierdut, prin influenţa 
soţiilor lor, caracterul lor deosebit, 
sfânt, şi s-au unit cu fiii lui Cain în 
idolatria lor. Mulţi au dat laoparte 
temerea de Dumnezeu şi au călcat 
în picioare poruncile Lui.”7

Când a fost introdusă poliga-
mia, cu cât mai mult bărbaţii şi-au 
înmulţit soţiile, cu atât mai mult au 
crescut răutatea şi nenorocirea. 

„A fost efortul studiat al lui Satan 
de a perverti instituţia căsătoriei, de 
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a slăbi obligaţiile ei şi de a reduce ca-
racterul ei sacru; pentru că în niciun 
mod mai sigur nu putea el şterge 
chipul lui Dumnezeu din om şi des-
chide uşa spre nenorocire şi viciu.”8

TOVĂRĂŞII RELE
Există un vechi adagiu (o maxi-

mă), care spune: „Spune-mi cu cine 
te împrieteneşti, şi eu îţi spun cine 
eşti.” Biblia clarifică: „Nu vă înşe-
laţi: tovărăşiile rele strică obiceiurile 
bune” (1 Corinteni 15:33). Aceasta a 
fost trista istorie a multora din zilele 
lui Noe, care cunoşteau adevărul – 
dar prin alegerea tovărăşiilor rele şi-
au pierdut busola morală până acolo 
că şi-au pierdut dorinţa de salvare, şi 
de aceea au fost pierduţi.

„Cei care au crezut când Noe a 
început să construiască corabia, şi-au 
pierdut credinţa prin asociere cu cei 
necredincioşi, care le-au stârnit toată 
vechea pasiune pentru amuzament şi 
etalare.”9

„Pe când timpul de probă se în-
cheia, antediluvienii s-au abandonat 
amuzamentelor stimulante şi festivi-
tăţilor. Cei care posedau influenţă şi 
putere erau preocupaţi să ţină minţile 
poporului antrenate cu veselie şi plă-
cere, ca nimeni să nu fie impresionat 
de ultima avertizare solemnă.”10

ÎNŞELĂCIUNE ŞI NELI-
NIŞTE

„În zilele lui Noe, majoritatea co-
vârşitoare se împotrivea adevărului, 
şi era captivată de o împletitură de 
minciuni. Ţara era plină de violenţă. 
Război, fărădelege şi crimă erau la 
ordinea zilei. Tot aşa va fi înainte de 
a doua venire a lui Hristos.”11

STAREA REALĂ DE LU-
CRURI CHIAR ACUM

„Urmaşii declaraţi ai lui Hristos 
mănâncă şi beau astăzi cu beţivii, în 
timp ce numele lor stau în registrele 
onorate ale bisericii. Intemperanţa 
amorţeşte puterile morale şi spiritu-
ale şi pregăteşte calea pentru îngă-
duirea pasiunilor josnice. Mulţimi 
nu se simt sub nicio obligaţie morală 
de a-şi controla dorinţele senzuale, şi 
ei devin sclavii poftei. Oamenii tră-
iesc pentru plăcerile simţurilor; doar 

pentru această lume şi doar pentru 
această viaţă.” 12

LĂCOMIE ÎN ALIMENTAŢIE
„Astăzi păcatul manifestat prin 

necumpătare în mâncare şi băutură 
este atât de marcant, încât Dumne-
zeu nu îl va tolera permanent. Omul 
duce în exces ceea ce este legitim şi 
întreaga sa fiinţă suferă ca rezultat 
al încălcării legilor pe care Domnul 
le-a întemeiat.”13

Boli precum diabetul, osteopo-
roza, cancerul de colon, obezitatea, 
hipertensiunea, guta, cariile, bolile 
cardiovasculare şi multe altele maci-
nă societatea, în cea mai mare parte 
din cauza intemperanţei (necumpă-
tării). Cercetările confirmă că una 
din zece morţi din lume are drept 
cauză o nutriţie defectuoasă. Cau-
za: excesul de sare, zahăr sau carne, 
precum şi consumul insuficient de 
cereale integrale şi fructe. 

IMORALITATEA
Mulţi creştini s-au aventurat să 

fie înjugaţi inegal, aducând experi-
enţe amare, pe care mulţi le regretă. 
Numărul căsătoriilor în armonie cu 
planul lui Dumnezeu scade zilnic, în 
timp ce divorţurile cresc – la fel ca şi 
căsătoriile între persoane de acelaşi 
sex, aprobate în aproximativ 30 de 
ţări. Societatea vrea să trăiască fără 
frâu, fără restricţii sau responsabili-
tate; imoralitatea este pâinea cea de 
toate zilele. 

„O imagine teribilă a stării lumii 
mi-a fost prezentată. Imoralitatea 
abundă în toate părţile. Desfrânarea 
este păcatul special al acestui secol. 
Niciodată nu şi-a ridicat viciul 
capul său deformat, cu o asemenea 
îndrăzneală ca acum. Oamenii par a 
fi amorţiţi, şi cei care iubesc virtutea 
şi adevărata evlavie sunt aproape 
descurajaţi de îndrăzneala, tăria şi 
prevalenţa lui.”14

Principiile de moralitate şi inte-
gritate s-au pierdut pentru că mulţi 
creştini şi-au ales tovărăşii rele, ceea 
ce ne-a condus să Îl pierdem din ve-
dere pe Salvatorul. Plutim în derivă 
cu curentul obiceiurilor şi plăcerilor 
lumii atât de mult, încât riscăm să ne 
pierdem sufletul. 

VIOLENŢĂ ŞI TERORISM
Astăzi, rasa umană degenerată de 

păcat urmează aceeaşi cale cu privire 
la terorism. În întreaga lume, sute 
de grupuri de terorişti continuă să 
semene teroare în omenire. Atacuri 
teroriste se înregistrează în mod 
constant în întreaga lume. S-a ra-
portat că în anumite sisteme de crez, 
a devenit din ce în ce mai aceptabil 
a ucide pe cât de mulţi posibil dintre 
membrii altor comunităţi religioase. 
Restricţiile morale dispar. 

În ultimii 90 de ani, războaiele au 
ucişi mai mulţi oameni decât în 500 
de ani precedenţi. Se estimează că 
numai în secolul al 20-lea au murit 
203 milioane de oameni prin răz-
boaie, incluzând aici 2 milioane de 
copii, şi cauzând infirmităţi altor 4-5 
milioane. Organizaţia Salvaţi copiii a 
raportat că mai mult de 100.000 de 
bebeluşi mor în fiecare an din cauza 
conflictelor armate. Alte 73 milioane 
mor în fiecare an prin avorturi. Vio-
lenţa devine mai rea, aşa cum a prezis 
profeţia (vezi Osea 4:1-3).

Lipsa de onestitate, frauda şi 
falimentele bancare, violenţa şi 
vărsarea de sânge sunt peste tot. Vă-
duvele şi orfanii sunt jefuiţi de orice 
au. Jocurile, cursele de cai şi amu-
zamentele de toate felurile ocupă 
mintea. Această răutate şi cruzime 
vor ajunge un asemenea nivel, încât 
Dumnezeu se va manifesta în toată 
maiestatea Sa. Foarte curând, răuta-
tea lumii îşi va atinge limita – şi la 
fel ca în zilele lui Noe, Dumnezeu 
îşi va revărsa judecăţile Sale.

TRIMIŞI PENTRU A AVER-
TIZA LUMEA

Înainte de Potop, Dumnezeu i-a 
poruncit lui Noe să avertizeze lumea 
aşa încât oamenii să poată fi conduşi 
la căinţă şi să scape de distrugere. 
În mod asemănător, când timpul 
celei de-a doua veniri a lui Hristos 
se apropie, Domnul îşi trimite servii 
cu o avertizare de a se pregăti pentru 
marele eveniment. Mulţimi au trăit 
în încălcare a legii lui Dumnezeu, 
şi acum, cu mare îndurare, Domnul 
îi cheamă să asculte de sfintele Sale 
precepte. Tuturor celor care îşi pără-
sesc păcatele prin căinţă şi credinţă în 
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Hristos, li se oferă iertare. Cu toate 
acestea, cei credincioşi de astăzi sunt 
ridiculizaţi la fel cum a fost şi Noe. 

„În zilele lui Noe, locuitorii vechii 
lumi râdeau, batjocorind ceea ce 
numeau ei temerile superstiţioase şi 
presimţirile predicatorului neprihăni-
rii. El a fost denunţat ca un caracter 
vizionar, un fanatic, un alarmist.” 15

„Oameni mari şi învăţaţi au 
declarat că un astfel de potop de 
ape, cum prezisese [Noe], nu fusese 
cunoscut vreodată, şi că acesta nu 
urma să vină niciodată.”16

„Timp de o sută douăzeci de ani, 
[Domnul] le-a trimis avertizări prin 
servul Său, Noe. Însă ei au folosit 
timpul de probă acordat lor cu atâta 
generozitate, ridiculizându-l pe 
Noe. Îl imitau în mod batjocoritor 
şi îl criticau. Ei râdeau de el pentru 
seriozitatea sa unicată şi sentimente-
le sale intense cu privire la judecăţile 
despre care el declara că Dumnezeu 
le va îndeplini cu siguranţă. Ei vor-
beau despre ştiinţă şi despre legile 
care controlau natura. Apoi ei au 
ţinut un carnaval despre cuvintele lui 
Noe, numindu-l un fanatic nebun.”17

Aceste insulte au crescut chiar 
mai mult după ce Noe a intrat în 
arcă. Timp de şapte zile, oamenii 
s-au strâns în jurul corabiei, batjoco-
rind şi chiar rostind în mod violent 
cuvinte de dispreţ şi derâdere. As-
tăzi, exact ca în zilele lui Noe, creş-
tinii şi Hristos însuşi sunt obiectul 
ridiculizării şi al blasfemiei. Chiar 
mai rău, sunt prezentate istorii false 
despre viaţa lui Isus pentru a justifi-
ca şi promova prin filme, televiziune 
şi altele, păcate înjositoare. Apostolul 
descrie aceasta bine: „Ştiind mai 
întâi aceasta, că vor veni în ultimele 
zile batjocoritori, umblând după 
poftele lor şi spunând: ‚Unde este 
promisiunea venirii Sale?’ “ (2 Petru 
3:3, 4 engl. KJV). 

„Servii lui Dumnezeu vor fi nu-
miţi entuziaşti [fanatici]. Predicatorii 
îi vor avertiza pe oameni să nu îi as-
culte. Noe a primit acelaşi tratament 
în timp ce Spiritul lui Dumnezeu 
îl invita să dea solia, fie că oamenii 
urma să asculte sau să îl refuze.”18

„Oamenii vor respinge mesajul 
solemn de avertizare în zilele noastre, 

aşa cum au făcut pe vremea lui Noe. 
Ei se vor referi la acei învăţători 
falşi care au prezis evenimentul şi au 
stabilit timpul definit, şi vor spune că 
ei nu au mai multă credinţă în ave-
rizarea noastră decât au în a acelora. 
Aceasta este atitudinea de astăzi a lu-
mii. Necredinţa este larg răspândită, 
şi predicarea lui Hristos este batjoco-
rită şi luată în derâdere. Aceasta face 
să fie cu atât mai esenţial ca cei care 
cred adevărul prezent să facă dovada 
credinţei lor prin faptele lor. Ei ar 
trebui să fie sfinţiţi prin adevărul pe 
care mărturisesc a-l crede.” 19

„Dacă creştinul înfloreşte şi pro-
gresează defel, el trebuie să facă asta 
în mijlocul celor străini de Dum-
nezeu, în mijlocul batjocorii, supuşi 
ridiculizării. El trebuie să stea drept 
ca palmierul în deşert.”20

CONŞTIINŢA ÎNFIERATĂ
„Credinţa şi faptele lui Noe erau 

unite. Clădirea corabiei s-a desfăşu-
rat în mijlocul insultelor şi a ridicu-
lizării şi a batjocorii din partea vârst-
nicilor şi a tinerilor. Când au văzut 
ultimul semn dat – măsurile prin 
care omul şi animalele au fost luate 
în arcă – atunci veselia şi distracţia şi 
batjocura au crescut... Raţiunea era 
pervertită de satisfacerea apetitului şi 
a amuzamentelor josnice, carnale; ei 
Îl tăgăduiau pe Domnul Dumnezeu, 
care îi răscumpărase şi conştiinţa lor 
devenise neimpresionabilă.”21

HARUL ÎNCHEIAT
„La sfârşitul a şapte zile au înce-

put să se strângă nori. Aceasta era o 
privelişte nouă; pentru că oamenii 
nu văzuseră până atunci niciodată 
nori. Înainte de aceasta nu căzuse 
deloc ploaie; pământul fusese udat 
de un abur. Mai groşi şi mai groşi se 
adunau norii, şi în curând ploaia a 
început să cadă. Oamenii încercau 
încă să creadă că aceasta nu era ceva 
foarte alarmant. Însă în curând părea 
ca şi când ferestrele cerului s-ar fi 
deschis; pentru că ploaia cădea în 
torente. Pentru un timp pământul 
a absorbit ploaia; însă în curând 
apa a început să crească mai mult şi 
mai mult. În fiecare dimineaţă când 
oamenii descopereau că ploaia încă 

mai cădea, ei priveau unii la alţii în 
disperare, şi în fiecare seară ei repe-
tau cuvintele ‚Încă plouă!’  Aşa era, 
dimineaţa şi seara.

Timp de patruzeci de zile şi 
patruzeci de nopţi, ploaia a căzut. 
Apa a intrat în case şi i-a mânat pe 
oameni spre templele pe care ei le 
ridicaseră pentru închinarea lor ido-
latră. Însă templele au fost măturate 
laoparte. Crusta pământului a fost 
ruptă şi apa care fusese închisă în 
interiorul ei a izbucnit în afară.”22

Cei neprihăniţi şi cei răi vor conti-
nua să trăiască pe pământ în starea lor 
muritoare; ei vor planta, vor construi, 
vor mânca şi vor bea – toate acestea 
fiind complet inconştienţi că decizia 
finală, irevocabilă, a fost pronunţată 
în sanctuarul ceresc. Pe vremea lui 
Noe, oamenii de afară şi-au continuat 
vieţile fără griji, iubitoare de plăceri, şi 
au batjocorit avertismentele privitoare 
la o judecată iminentă – şi la fel va fi 
la venirea Fiului omului. 

„Pe tăcute, pe neobservate la fel 
ca hoţul noaptea, va veni ora decisivă, 
care marchează fixarea destinului fie-
cărui om, retragerea finală a ofertei de 
îndurare pentru oamenii vinovaţi.”23

„Trebui să folosim cât se poate 
mai bine ocaziile prezente. Nu va 
mai exista nicio altă perioadă de 
probă dată nouă, în care să ne pregă-
tim pentru cer. Aceasta este singura 
şi ultima noastră oportunitate de a 
forma caractere care ne vor califica 
pentru viitorul cămin pe care Dom-
nul l-a pregătit pentru toţi cei care 
sunt ascultători de poruncile Sale.”24

SE VA REPETA CĂINŢA 
FALSĂ

„În timp ce violenţa furtunii 
creştea, copaci, clădiri, stânci şi pă-
mânt erau azvârlite în toate direcţiile. 
Teroarea omului şi a animalelor era 
dincolo de descrieri. Deasupra urle-
tului furtunii se auzeau vaietele unui 
grup de oameni care dispreţuiseră 
autoritatea lui Dumnezeu... În acel 
ceas teribil ei au văzut că încălcarea 
legii lui Dumnezeu le cauzase ruina. 
Cu toate acestea, în timp ce din 
teamă de pedeapsă ei recunoşteau 
păcatul lor, ei nu simţeau adevărată 
căinţă, nici o ură pentru rău. Ei s-ar 
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fi întors la defăimarea lor faţă de Cer, 
dacă judecata ar fi fost îndepărtată. 
Tot în acelaşi mod, când judecăţile 
lui Dumnezeu vor cădea asupra 
pământului, înainte de curăţirea lui 
printr-un potop de foc, cei necăiţi 
vor şti exact unde şi ce este păcatul 
lor – dispreţuirea legii lui Dumne-
zeu. Cu toate acestea, ei nu vor avea 
mai multă căinţă sinceră decât au 
avut păcătoşii lumii vechi.”25

DIN CAUZA RĂULUI EI, 
LUMEA VA FI DISTRUSĂ 
DIN NOU

„Prin cuvântul lui Dumnezeu, ... 
lumea care a fost atunci, fiind inun-
dată de apă, a pierit; însă cerurile şi 
pământul care sunt acum, prin acelaşi 
cuvânt sunt păzite, rezervate pentru 
foc, la ziua judecăţii şi a pierzării 
oamenilor neevlavioşi... Însă ziua 
Domnului va veni ca un hoţ noaptea; 
în care cerurile vor trece cu un trosnet 
şi elementele se vor topi cu căldură 
arzândă, pământul de asemenea şi 
lucrurile care sunt pe el vor fi arse” (2 
Petru 3:5-7, 10 engl. KJV). 

PERICOLUL DE A OBOSI
„Este periculoasă starea acelora 

care, obosind de veghere, se întorc 
spre atracţiile lumii. În timp ce omul 
de afaceri este absorbit în urmărirea 
câştigului, în timp ce căutătorul de 
plăceri caută îngăduirea [lor], în timp 
ce fiica modei îşi aranjează orna-
mentele – se poate ca tocmai în acea 
oră Judecătorul întregului pământ să 
pronunţe sentinţa: ‚Eşti cântărit în 
balanţă şi eşti găsit prea uşor.’”26

TREI TIPURI DE OAMENI 
ÎN VREMEA LUI NOE

1. Cei credincioşi care au murit 
înainte de Potop. 

2. Cei care au apostaziat (şi de 
asemenea cei care au ignorat com-
plet avertizarea).

3. Cei credincioşi care au fost 
salvaţi. 

„Timp de o sută douăzeci de ani, 
Noe a proclamat mesajul de aver-
tizare pentru lumea antediluviană; 
însă doar puţini s-au căit. Unii dintre 
tâmplarii pe care el i-a angajat în clă-
direa corăbiei au crezut mesajul, dar 

au murit înainte de Potop; alţii dintre 
cei convertiţi de Noe au apostaziat.”27

„Mulţi au părut la început că 
primesc avertizarea; totuşi, ei nu s-au 
întors spre Dumnezeu cu adevărată 
căinţă. Ei erau nedoritori să renunţe 
la păcatele lor... Biruiţi de necredinţa 
predominantă, ei s-au aliat în cele din 
urmă cu asociaţii lor de mai înainte, 
în respingerea solemnului mesaj. Unii 
erau profund convinşi şi ar fi ascultat 
cuvintele de avertizare; însă erau atât 
de mulţi care ironizau şi ridiculizau, 
încât ei s-au împărtăşit din acelaşi 
spirit, s-au împotrivit invitaţiilor 
îndurării şi au fost în curând între cei 
mai îndrăzneţi şi mai dispreţuitori; 
pentru că nimeni nu este atât de 
nesocotit şi nu merge atât de departe 
în păcat ca cei care au avut cândva 
lumina, dar s-au împotrivit convinge-
rilor Duhului lui Dumnezeu.”28

CHEMAREA LUI DUMNE-
ZEU ASTĂZI

Noe era genul de credincios care 
putea fi numit un vestitor al neprihă-
nirii, care a găsit îndurare în ochii lui 
Dumnezeu. „Noe a găsit har în ochii 
Domnului... Noe era un om drept 
şi perfect în generaţia lui, şi Noe 
umbla cu Dumnezeu” (Geneza 6:8, 9 
engl. KJV). „Prin credinţă Noe, fiind 
avertizat de Dumnezeu cu privire la 
lucruri nevăzute încă, s-a mişcat cu 
teamă, a pregătit o arcă pentru salva-
rea casei sale; prin care el a condam-
nat lumea şi a devenit moştenitor al 
neprihănirii care este prin credinţă” 
(Evrei 11:7 engl. KJV). 

Noe nu a ajuns la acea statură de 
creştin prin sine însuşi; aceasta s-a 
întâmplat prin harul lui Isus, prin 
credinţă în El, neconcentrându-se 
asupra stării de lucruri din timpul 
său, ci mai degrabă asupra menţi-
nerii unei legături neîntrerupte cu 
Salvatorul său. 

Astăzi situaţia este copleşitoare, 
însă în Isus, preţiosul nostru Salva-
tor, găsim totul – siguranţă, ajutor şi 
pace. El este Cel care îndepărtează 
toate îndoielile noastre; El este Ga-
rantul tuturor speranţelor noastre, 
Refugiul nostru în furtună. 

Dragi colegi din acest peregri-
naj, noi încă bâjbâim în umbrele şi 

tumultul activităţilor pământeşti 
– însă în curând Salvatorul nostru 
va veni pentru a ne aduce elibera-
re şi odihnă. Să contemplăm prin 
credinţă pe cei credincioşi care au 
murit, aşa cum sunt ei prezentaţi 
de mâna lui Dumnezeu. În curând 
bătălia va fi încheiată şi victoria va 
fi câştigată. În prezenţa Sa, încer-
cările şi suferinţele acestei vieţi vor 
dispărea ca nesemnificative.

„Priviţi în sus, priviţi în sus, şi 
credinţa voastră să crească în mod 
continuu. Lăsaţi această credinţă 
să vă conducă de-a lungul cărării 
înguste care conduce prin porţile ce-
tăţii înspre „măreţul dincolo”, vastul, 
nelimitatul viitor de slavă care este 
pentru cei răscumpăraţi.”29 
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FAKE NEWS (ŞTIRI FALSE)
Termenul fake news (ştiri false) 

se referă la răspândirea de ştiri 
false care cauzează un cerc pericu-
los de dezinformare. Acesta este 
rezultatul când unor fapte obiecti-
ve li se oferă mai mică importanţă 
în formarea opiniei publice decât 
apelurilor superficiale la emoţii sau 
crezurilor personale. 

Politicienii manipulează adesea 
adevărul spunând minciuni uria-
şe – şi în acest fel de comunicare 
politică emoţia prevalează în 
detrimentul lucrurilor rationale. 
Manipularea, adevărurile spuse pe 
jumătate sau, direct spus, minciuni 
strategice, joacă rolul lor în forma-
rea unei idei care se potriveşte unui 
trend (curent la modă) şi pot dis-
truge în mod total influenţa celor 
pe care manipulatorii îi consideră a 
fi adversarii lor. 

AUTORUL FAKE NEWS-
URILOR

Practica răspândirii de fake 
news şi de zvonuri a existat deja 
înainte să fie creată rasa umană. 
Când rebeliunea a izbucnit în cer, 
Satan şi-a început asaltul contra 
guvernării lui Dumnezeu, folosind 
acest gen de armă. Zvonurile vicle-
ne şi false ale arhivrăjmaşului, că 
Dumnezeu era nedrept şi legea Sa 
era opresivă – precum şi sugestia 
că un sistem mai bun de guvernare 

ar putea fi întemeiat, au început să 
se răspândească între îngeri. “Erau 
multe implicate în această contro-
versă… Întrebările care trebuia să 
primească răspuns erau: Este legea 
lui Dumnezeu imperfectă, având 
nevoie să fie amendată sau abro-
gată? Sau este ea imuabilă? Este 
stabilă guvernarea lui Dumnezeu? 
Sau are ea nevoie de schimbări? 
Nu doar în faţa celor care trăiau în 
cetatea lui Dumnezeu, ci înain-
tea locuitorilor întregului univers 
ceresc, aceste întrebări trebuia să 
primească răspuns.”1

Rezultatul acestei lucrări a fost 
dezastruos. Influenţa s-a răspândit 
într-o aşa măsură, încât rebeliunea 
a măturat o treime dintre îngeri, 
care, ca urmare, au fost aruncaţi din 
cer pe pământ (Apocalipsa 12:4).

FAKE NEWS AJUNG PE 
PĂMÂNT

Satan s-a apropiat de Eva cu 
o sugestie rea – un zvon pe care 
el aparent l-ar fi auzit: „Oare a zis 
Dumnezeu să nu mâncaţi din toţi 
pomii din grădină?” (Geneza 3:1, 
ultima parte). După ce a prins-o în 
plasa lui, Satan i-a prezentat fake 
news-urile: „Dumnezeu ştie că în 
ziua în care veţi mânca, vi se vor 
deschide ochii, şi veţi fi ca Dum-
nezeu, cunoscând binele şi răul” 
(Versetul 5). Nu uitaţi, fake news-
urile apelează la emoţii, aşa încât 

se suprimă raţionalul, şi individul 
este manipulat să acţioneze într-un 
mod în care doreşte autorul acestor 
minciuni. Satan este un expert în 
declanşarea acestui gen de mani-
pulări!

UN RĂZBOI AL INFORMA-
ŢIILOR

În timpul domniei lui Ze-
dechia, Iuda era sub captivitatea 
haldeilor. Regele Nebucadneţar a 
supus cetatea Ierusalim, a făcut să 
înceteze slujbele la templu şi chiar 
a confiscat vasele sfinte, luându-le 
la Babilon. Toată această tragedie 
a venit ca o consecinţă a apostaziei 
poporului ales al lui Dumnezeu, 
însă Domnul folosea această expe-
rienţă dificilă pentru a-i vindeca de 
răul idolatriei – şi acest proces de 
restaurare urma să dureze 70 de ani. 

În acest cadru s-a declanşat un 
război informaţional în Ierusalim, 
precum şi în întreaga naţiune. În 
timp ce Dumnezeu a trimis mesaje 
clare, care apelau la popor pentru 
ca ei să se întoarcă de la căile lor 
rele şi să se supună jugului Babilo-
nului pentru timpul specificat – 70 
de ani – Satan folosea aşa-numiţi 
„profeţi” care dădeau un mesaj 
contrar, un mesaj care căuta să 
amorţească conştiinţa poporului 
lui Dumnezeu şi să îi conducă să 
spere într-o restaurare rapidă fără 
îndeplinirea condiţiilor necesare de 
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căinţă şi reformă. În Ieremia 27:16 
şi 17 vedem această confruntare 
între adevărul real vs. fake news: 
„Am vorbit şi preoţilor şi întregului 
popor şi le-am spus: „Aşa vorbeşte 
Domnul: ‘N-ascultaţi de cuvintele 
prorocilor voştri, care vă proro-
cesc şi zic: «Iată că uneltele Casei 
Domnului vor fi aduse în curând 
din Babilon!» Căci ei vă prorocesc 
minciuni. Nu-i ascultaţi; supuneţi-
vă împăratului Babilonului şi veţi 
trăi. Pentru ce să ajungă cetatea 
aceasta o dărâmătură?”

Satan, instigatorul fake news-
urilor, şi-a folosit cu viclenie agenţii 
pentru a anula adevărurile pe care 
Cerul le prezenta. Profetul fals 
Anania a apărut în templu, şi în 
faţa preoţilor şi a întregului popor, a 
adus următorul mesaj: “Aşa vorbeş-
te Domnul oştirilor, Dumnezeul lui 
Israel: ‘Eu sfărâm jugul împăratului 
Babilonului! Peste doi ani, voi adu-
ce înapoi în locul acesta toate unel-
tele Casei Domnului, pe care le-a 
ridicat Nebucadneţar, împăratul 
Babilonului, din locul acesta şi le-a 
dus în Babilon. Şi voi aduce înapoi, 
în locul acesta, zice Domnul, pe 
Ieconia, fiul lui Ioiachim, împăratul 
lui Iuda şi pe toţi prinşii de război 
ai lui Iuda, care s-au dus în Babilon, 
căci voi sfărâma jugul împăratului 
Babilonului’” (Ieremia 28:2-4).

Aici sunt câteva caracteristici ale 
ştirilor false (fake news):

1. Caută să atragă atât de 
multă atenţie, pe cât e posibil. 

2. Par a fi adevărate şi imită 
ştirile adevărate pe cât de mult po-
sibil (prin origine, formă şi impor-
tanţa lor).

În cele din urmă, oamenii au 
fost seduşi de acest raport fals 
care flata simţurile lor, aşa că au 
respins adevărul şi nu au căutat 
căinţa sinceră – şi, ca urmare, ceea 
ce rămăsese din vasele sfinte a fost 
jefuit şi templul a fost distrus de foc 
(Ieremia 52:12-15).

RĂZBOIUL INFORMA-
ŢIONAL ÎN ZILELE LUI 
HRISTOS

Slujirea pământească a lui Isus 
a fost plină de semne şi minuni, 
veştile despre acestea s-au răspândit 
cu rapiditate. Mulţimile se strân-
geau când El trecea. Ei ascultau cu 
atenţie la cuvintele Lui şi vedeau 
minuni mari, pe care ei le prezentau 
familiilor şi vecinilor lor. 

Satan nu a rămas tăcut în faţa 
acestei realităţi. El a început să 
răspândească fake news şi zvonuri 
pentru a opri – sau cel puţin pen-
tru a împiedica – slujirea plină de 
putere a lui Hristos spre mântuire. 
Între veştile pe care le răspândea 
era denigrarea originii lui Isus, 
prin intermediul fariseilor: „Isus 
tăgăduia faptul că evreii erau copiii 
lui Avraam. El a spus: ‘Voi faceţi 
faptele tatălui vostru.’ În batjocură, 
ei au răspuns: ‘Noi nu suntem năs-
cuţi din curvie; noi avem un Tată, 
chiar pe Dumnezeu.’ Aceste cuvin-
te, făcând aluzie la circumstanţele 
naşterii Sale, erau intenţionate 
ca un atac contra lui Hristos în 
prezenţa acelora care începeau să 
creadă în El. Isus nu a luat seama 
la josnica insinuare.”2

Un alt fake news (ştire falsă) 
care a fost răspândit era că Isus era 

posedat de Beelzebub – şi aceasta 
se pretindea că se întâmplă în timp 
ce El scotea demoni (Marcu 3:22). 
Fake news-ul circulat de asemenea, 
era că El era un mâncător şi un bău-
tor care se amesteca printre oameni 
de condiţie slabă. (Luca 11:19). 

Chiar la învierea lui Hristos, 
vrăjmaşul a căutat să răspândească 
fake news care urma să distorsi-
oneze minunatul eveniment care 
avusese loc: „Pe când se duceau ele, 
au intrat în cetate unii din străjeri şi 
au dat de veste preoţilor celor mai 
de seamă despre toate cele întâm-
plate. Aceştia s-au adunat împreună 
cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat 
ostaşilor mulţi bani şi le-au zis: 
„Spuneţi aşa: ‘Ucenicii Lui au venit 
noaptea, pe când dormeam noi, şi 
L-au furat.’ Şi, dacă va ajunge lucrul 
acesta la urechile dregătorului, îl 
vom potoli noi şi vă vom scăpa de 
grijă.” Ostaşii au luat banii şi au fă-
cut cum i-au învăţat. Şi s-a răspân-
dit zvonul acesta printre iudei până 
în ziua de astăzi.” (Matei 28:11-15). 
Este trist că acest fake news este 
prevalent până astăzi, între cei care 
au fost cândva poporul ales al lui 
Dumnezeu!

Platformele de comunicare digi-
tală folosesc algoritmi care distri-
buie conţinut pe internet conform 
celor mai relevante interese ale 
fiecărui utilizator. Adresând infor-
maţii filtrate şi condiţionale, cei 
care publică material online, caută 
să ajungă la utilizatorii individu-
ali prin conţinut ţintit, pentru a-i 
menţine conectaţi pentru cât de 
mult timp se poate. Să luăm, de 
asemenea, în considerare faptul că 
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fluxul informaţional de pe reţelele 
de socializare este actualizat în mod 
continuu, nu doar prin relevanţă 
pentru utilizator, ci de asemenea 
conform cu amplitudinea şi inter-
acţiunile postărilor – validând ştiri 
doar prin nivelul lor de răspân-
dire. Utilizatorii cred că numărul 
mai mare de vizualizări implică 
o credibilitate mai mare. Aceasta 
face ca opinia publică să fie ma-
nipulată prin faptul că efectiv fac 
ca un conţinut derutant să devină 
viral. Efectele colaterale ale acestei 
direcţionări a informaţiei, cauzează 
polarizare şi intoleranţă între cei 
care au puncte de vedere diferite, 
pentru că fiecare devine mai înră-
dăcinat în opinia lui prin faptul că 
se hrăneşte doar cu perspective care 
deja se potrivesc cu propriile sale 
idei preconcepute. 

CREŞTINUL ÎN FAŢA FAKE 
NEWS-URILOR

Prin intermediul reţelelor soci-
ale, noi devenim nu doar consuma-
tori, ci generatori sau multiplicatori 
de informaţie care se răspândeşte 
în secunde şi afectează contactele 
noastre – inclusiv pe cei din comu-
nitatea de care aparţinem. Aceasta 
aşază o responsabilitate solemnă 
asupra noastră care suntem creştini. 

CONSUMÂND INFORMAŢII
Când consumă informaţii, un 

creştin trebuie să le filtreze prin sita 
Cuvântului lui Dumnezeu. Sfatul 
apostolului Pavel este foarte clar: 
„Verificaţi (dovediţi) toate lucrurile” 
(1 Tesaloniceni 5:21 engl. KJV), 
sau, după cum redă traducerea New 
International Version, „testaţi-le 
(puneţi-le la test) pe toate.”

Un creştin nu poate da crezare 
informaţiei online fără să confirme 
originea şi certitudinea ei, în special 
când aceasta este de o natură reli-
gioasă. Este posibil ca convingerile 
credinciosului să fie conduse în 
eroare şi el/ea să fie condus/ă pe o 
cale care coboară spre pieire: „Exis-
tă o cale care pare dreaptă unui om, 
însă sfârşitul ei sunt căile morţii” 
(Proverbe 16:25 engl. KJV). Dacă 
parafrazăm acest verset în relaţie cu 

fake news, am spune că există ştiri 
care par adevărate, dar care sfârşesc 
prin a fi ştiri false care conduc la 
confuzie şi moarte spirituală. Fără 
chiar a fi ştiri propriu-zise, astăzi 
publicaţiile pseudo-religioase abun-
dă de teorii şi doctrine vătămătoare. 
Satan prezintă aceste conţinuturi 
pentru a ruina consacrarea în vieţile 
credincioşilor, forţându-ne să fim 
în mod constant vigilenţi când 
consumăm informaţii, amintindu-
ne întotdeauna sfatul apostolului 
Pavel, „ca să nu mai fim copii, 
plutind încoace şi încolo, purtaţi 
de orice vânt de învăţătură (engl. 
“doctrină”), prin viclenia oamenilor 
şi prin şiretenia lor în mijloacele de 
amăgire” (Efeseni 4:14). 

„Poveşti fără valoare sunt aduse 
ca adevăruri importante, şi de către 
unele persoane acestea sunt fixate 
ca teste. Astfel se creează contro-
versă, şi minţile sunt abătute de 
la adevărul prezent. Satan ştie că 
dacă poate să îi facă pe bărbaţi şi 
femei să fie absorbiţi în detalii fără 
semnificaţie, chestiuni mai impor-
tante vor rămânea neascultate. El 
va furniza suficient material pentru 
atenţia acelora care sunt dispuşi să 
se gândească la subiecte de nimic, 
neimportante.”3

GENERAREA SAU DISEMI-
NAREA INFORMAŢIEI

Când generăm informaţii sau 
distribuim publicaţii ale unor 
persoane, trebuie să avem întot-
deauna în minte faptul că porunca 
a noua ne interzice să dăm (engl. 
să purtăm) mărturie falsă. (Exodus 
20:16). Acest mandat este prezen-
tat mai larg după cum urmează: 
„Să nu răspândeşti zvonuri ne-
adevărate. Să nu te uneşti cu cel 
rău, ca să faci o mărturisire min-
cinoasă pentru el” (Exodul 23:1). 
Ca urmare, un creştin nu îşi poate 
permite să răspândească ştiri false 
sau distorsionate, care sfârşesc prin 
a răni credibilitatea sa ca individ, 
subminând credibilitatea noastră ca 
denominaţiune, şi în cele din urmă 
afectând prezentarea evangheliei 
pure a lui Isus pentru o lume care 
piere în mlaştina păcatului. 

„În aceste zile, multe înşelăciuni 
sunt prezentate ca adevăr. Unii 
dintre fraţii noştri au prezentat idei 
pe care noi nu le putem aproba. 
Idei străine de realitate, interpre-
tări forţate şi ciudate ale Scriptu-
rii, pătrund. Unele dintre aceste 
învăţături par să fie doar frânturi 
de slove acum, însă ele vor creşte 
şi vor deveni curse pentru cei fără 
experienţă. 

Avem de făcut o lucrare hotărâ-
tă. Să nu lăsăm ca vrăjmaşul să ne 
facă să deviem de la proclamarea 
adevărului clar pentru acest timp, 
şi să ne întoarcem atenţia spre idei 
fanteziste.”4

Având în vedere pandemia care 
tulbură planeta noastră şi zdrun-
cinarea bisericii, care urmează ca o 
consecinţă, şi nevoia ei de a se trezi 
din letargia ei misionară, s-au ridicat 
multiple şi sincere îngrijorări că, 
întrucât aceste persoane nu sunt ex-
puse unui studiu sistematic în cadrul 
marii controverse dintre Hristos şi 
Satan şi marele plan de salvare, ele 
generează idei fanteziste care absorb 
timpul şi efortul care ar trebui dedi-
cat proclamării adevărurilor solemne 
pentru acest timp. Între ideile care 
ne pot absorbi, pot fi: încercarea de 
a fixa date pentru decretul dumini-
cal, preocuparea pentru enciclicile 
papale, etc. Constituie acest tip de 
informaţii misiunea bisericii? Sunt 
acestea tipul de probleme care trebu-
ie prezentate poporului?

„Dacă aveţi vreo întrebare cu 
privire la ce ar trebui să prezentaţi, 
vreo întrebare cu privire la subiecte-
le asupra cărora să zăboviţi, mergeţi 
direct la discursurile Marelui Învă-
ţător şi urmaţi instrucţiunile Sale…

Nu permiteţi niciunui lucru să 
vă distragă atenţia de la întrebarea: 
‘Ce să fac pentru a moşteni viaţa 
veşnică?’ (Luca 10:25). Aceasta este 
o întrebare de care depinde viaţa 
sau moartea, şi la care trebuie să 
răspundem fiecare pentru veşnicie. 
Mintea să fie încărcată de impor-
tanţa adevărului solemn pe care îl 
posedăm. Cei care permit minţilor 
lor să rătăcească în căutarea de teo-
rii neimportante, ieftine, au nevoie 
să fie convertiţi.”5
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„Dumnezeu doreşte ca bărbaţii 
şi femeile să gândească rațional 
şi sincer. Ei trebuie să urce pe o 
treaptă mai sus şi tot mai sus, care 
reclama un orizont mai larg şi 
tot mai larg. Privind spre Isus, ei 
trebuie să fie schimbaţi după chipul 
Său. Ei trebuie să petreacă timp 
în cercetarea adevărurilor adânci, 
veşnice, ale cerului. Atunci nu va 
exista nimic frivol în experienţa lor 
religioasă. Pe măsură ce studiază 
măreţele adevăruri din Cuvântul 
lui Dumnezeu, ei Îl văd pe Cel 
care este nevăzut. Ei văd că cele 
mai înălţătoare, mai înnobilatoare 
adevăruri, sunt cele care sunt cel 
mai strâns în legătură cu Sursa a tot 
adevărul. Şi pe măsură ce ei învaţă 
de la El, motivele şi simpatiile lor 
devin ferme şi neschimbătoare; 
pentru că impresiile făcute de Cel 
Atotînţelept sunt substanţiale şi de 
durată. Apa vie, pe care o dă Hris-
tos, nu este asemenea unui izvor 
de suprafaţă, care clipoceşte pentru 
un scurt timp, apoi seacă. Apa vie 
izvorăşte spre viaţă veşnică.”6

Este posibil ca în dorinţa noas-
tră de a-i trezi pe oameni să cădem 
în eroarea de a prezenta sau de a 
răspândi teorii ciudate şi străine 
de realitate, chiar mergând atât de 
departe încât să forţăm mesajul 
biblic pentru a da tărie cuvintelor 
noastre. Aceasta este greşit, şi nu 
contribuie la înaintarea adevăru-
lui. Din contră, va genera doar un 
interes de moment care va avea ca 
rezultat împietrirea inimii şi va fi o 
piatră de poticnire pentru sufletele 
fără experienţă. 

A-L predica pe Isus în puritatea 
Sa, a-i invita pe oameni să Îl con-
temple şi a-I îndemna să trăiască o 
„credinţă care lucrează din dra-
goste”, nu din frică – aceasta este 
misiunea noastră urgentă. 

„Să urmăm voia descoperită a 
lui Dumnezeu. Atunci vom şti că 
lumina pe care o primim vine de 
la Sursa a toată lumina adevărată. 
Cei care cooperează cu Hristos 
sunt pe un teren sigur. Dumnezeu 
îi binecuvântează din abundenţă 
în timp ce ei consacră energiile 
lor lucrării de salvare a lumii de 

la corupţie. Hristos este exemplul 
nostru. Contemplându-L, noi 
suntem schimbaţi după chipul 
Lui, din slavă în slavă, din caracter 
în caracter. Aceasta este lucrarea 
noastră. Dumnezeu să ne ajute să Îl 
reprezentăm în mod corect lumii pe 
Salvatorul.” 7

SINGURA SURSĂ  
DE ADEVĂR

Ştirile, blogurile, video-urile 
pseudo-religioase şi celelalte surse 
de informare cu conţinut derutant 
şi minciuni sunt abundente; acestea 
sunt disponibile oricui are acces 
la internet şi au devenit o unealtă 
eficientă a lui Satan nu doar pentru 
a-i  înşela pe cei neavizaţi, ci de 
asemenea pentru a-i prinde în cursă 
pe cei indiferenţi, care nu urmează 
exemplul credincios al celor din 
Berea, care „cercetau zilnic Scriptu-
rile, ca să vadă dacă ce li se spunea 
era aşa” (Fapte 17:11). 

„Avem nevoie să cercetăm zilnic 
Scripturile, pentru ca să cunoaş-
tem calea Domnului, ca să nu fim 
înşelaţi de erori religioase. Lumea 
este plină de teorii false şi idei 
spiritiste înşelătoare, care tind să 
distrugă percepţia spirituală clară, şi 
să ne conducă departe de adevăr şi 
de sfinţenie. În special în acest timp 
avem nevoie să ascultăm de aver-
tizarea, ‘Nimeni să nu vă înşele cu 
vorbe deşarte’ (Efeseni 5:6).” 8

Singura noastră siguranţă este în 
studiul zilnic, sistematic, cu rugă-
ciune, al Bibliei. Pentru a evita să 
fim prinşi în cursă de ştiri religioase 
false şi teorii conspirative care ne 
îndepărtează ochii de la Hristos, 
“autorul şi desăvârşitorul credinţei 
noastre” (Evrei 12:2), trebuie să 
facem din cuvântul descoperit al lui 
Dumnezeu singurul nostru sfătui-
tor de încredere. 

CONCLUZIE
Cu mulţi ani în urmă, un ziar 

local anunţa că o bancă majoră avea 
nevoie să angajeze un expert care 
să recunoască bancnotele falsificate. 
Apreciind această ocazie, un tânăr 
remarcabil a apărut, sigur că va fi 
angajat. În interviul său cu ma-

nagerul, el pretindea că ştie toate 
contrafacerile şi a făcut publică 
cunoştinţa sa de expert. Managerul 
s-a uitat fix la el şi a declarat cu 
îndrăzneală: 

„Nu eşti cel de care am nevoie!”
„Dar de ce nu?”, a replicat 

tânărul. 
„Bancnote false apar în fiecare 

zi, distinse domn,” i-a răspuns ban-
cherul. „Noi avem nevoie de cineva 
care cunoaşte deplin bancnota reală, 
întrucât aceasta îţi va permite să 
distingi cu încredere contrafacerile.”

Nu există niciun motiv pentru 
care să ne oprim şi să ne irosim 
timpul, prezentând sau hrănindu-
ne cu teorii fantastice şi fake news 
prezentate pe mediile digitale şi 
pe reţelele de socializare. Lucrul 
de care avem nevoie urgent este să 
dedicăm suficient timp studiului 
zilnic şi sistematic al adevărului lui 
Dumnezeu prezentat în Cuvântul 
Său inspirat: „şi veţi cunoaşte ade-
vărul, şi adevărul vă va face liberi” 
(Ioan 8:32). 

„Fraţii şi surorile mele, apreci-
aţi şi studiaţi adevărurile pe care 
Dumnezeu le-a dat pentru voi şi 
pentru copiii voştri. Nu vă petreceţi 
timpul încercând să cunoaşteţi ceea 
ce nu vă va fi de niciun ajutor spiri-
tual. ‘Ce să fac ca să moştenesc viaţa 
veşnică?’ (Luca 10:25). Aceasta este 
întrebarea atot-importantă, şi ea a 
primit un răspuns clar. ‘Ce este scris 
în lege? Cum citeşti tu?’ “9

Fie ca Cerul să ne păzească de a 
nu fi prinşi în cursă de ştirile false 
generate de tatăl minciunilor şi fie 
ca noi să nu fim pietre de poticnire 
pentru semenii noştri prin gene-
rarea sau răspândirea minciunior. 
Amin.

Referințe
1 Christ Triumphant, p. 289. 
2 Hristos, Lumina lumii, p. 467 engl. 

(cap. 51, Lumina lumii)
3  vol. 1, p. 170 engl. (cap. 21, 

Învăţături fanteziste sau speculative).
4 Ibid, p. 169 engl. (cap. 17, Nicodim).
5 Ibid., p. 171 engl. (cap. 17, Nicodim).
6 Ibid., p. 172 engl. (cap. 17, Nicodim).
7 Ibid.
8 Ibid., p. 170 (cap. 17, Nicodim).
9 Ibid., p. 174 (cap. 17, Nicodim).
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MAI APROAPE DECÂT 
ORICÂND

Ca adventist, a pierde prin moar-
te la începutul anului 1844 pe cineva 
care ţi-era drag, probabil că nu era 
atât de trist şi de dureros pe cum 
este astăzi. 

Deşi astăzi suntem mângâiaţi 
cu asigurarea învierii, nu ştim cu 
exactitate ziua când aceasta va avea 
loc, însă în 1844 toţi adventiştii erau 
siguri că Hristos urma să revină 
în 22 octombrie al acelui an, şi ca 
urmare ei avea să îi întâlnească din 
nou pe cei dragi ai lor înviaţi, care 
se odihneau în mormintele lor. Ce 
mângâiere pentru familiile îndoliate!

Charles Fitch, unul dintre pio-
nierii adventişti înflăcăraţi, a murit 
cu doar opt zile înainte de ziua 
în care biserica Îl aştepta pe Isus 
să revină. El era încă tânăr, avea 
doar 30 de ani, însă s-a îmbolnă-
vit, aparent ca urmare a oficierii 
unui botez în una dintre zilele 
reci, înainte de a muri în ziua de 
luni, 14 Octombrie 1844. Putem 
să ne imaginăm ce mângâiere era 
pentru soţia lui şi cei doi copii ai 
lor faptul că urma să îl vadă marţea 
din săptămâna următoare.

O, cât de mult aşteptau acea zi! 
Dar Isus nu a venit în 22 octombrie 
şi acum ne putem doar imagina dez-
amăgirea acelei mame şi a celor doi 
copii. În acea marţi, ei probabil au 
plâns toate lacrimile pe care nu le-au 
vărsat în săptămâna de dinainte. 

Au trecut aproape două secole, 
dar în curând acea mamă şi cei doi 
copii ai ei care acum dorm şi ei, de 

asemenea, vor avea privilegiul de 
a se reuni cu iubitul lor soţ şi tată. 
Pentru că deşi pionierii adventişti 
au înţeles greşit evenimentul care 
avea loc în 1844 (Hristos a intrat în 
Sfânta Sfintelor în ceruri, în loc de a 
se întoarce pe pământ), profeţia nu a 
dat greş, şi promisiunea lui Isus – că 
se va întoarce, stă fermă şi este acum 
mai aproape decât oricând. 

„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi 
credinţă în Dumnezeu şi aveţi 
credinţă în Mine. În casa Tatălui 
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar 
fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi 
duce şi vă voi pregăti un loc, Mă 
voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, 
ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 
(Ioan 14:1-3). 

Profeţiile cu privire la sfârşitul 
acestei lumi s-au împlinit şi în trecut 
şi se împlinesc acum: 

Într-o zi, ucenicii s-au apropiat 
de Isus, în timp ce „El a şezut jos, 
pe Muntele Măslinilor. Şi ucenicii 
Lui au venit la El, la o parte, şi I-au 
zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla 
aceste lucruri? Şi care va fi semnul 
venirii Tale şi al sfârşitului veacului 
acestuia?”“ (Matei 24:3).

Isus răspunzând, a zis: „Veţi auzi 
de războaie şi veşti de războaie: 
vedeţi să nu vă înspăimântaţi, căci 
toate aceste lucruri trebuie să se 
întâmple. Dar sfârşitul tot nu va fi 
atunci. Un neam se va scula împotri-
va altui neam şi o împărăţie, împo-
triva altei împărăţii; pe alocurea, vor 
fi cutremure de pământ, foamete 
şi ciumi.” (Matei 24:6, 7). „Dar, în 

zilele acelea, după necazul acesta, 
soarele se va întuneca, luna nu-şi va 
mai da lumina ei, stelele vor cădea 
din cer şi puterile care sunt în ceruri 
vor fi clătinate.” (Marcu 13:24-25). 
„Şi pe pământ va fi strâmtorare 
printre neamuri, care nu vor şti ce 
să facă la auzul urletului mării şi al 
valurilor; oamenii îşi vor da sufletul 
de groază în aşteptarea lucrurilor 
care se vor întâmpla pe pământ, căci 
puterile cerurilor vor fi clătinate.” 
(Luca 21:25-26). „Evanghelia aceas-
ta a Împărăţiei va fi propovăduită 
în toată lumea, ca să slujească de 
mărturie tuturor neamurilor. Atunci 
va veni sfârşitul” (Matei 24:14).

Toate profeţiile de mai sus, men-
ţionate de Hristos, s-au împlinit deja 
sau se împlinesc, cu excepţia uneia: 
„Evanghelia acestei împărăţii va fi 
predicată în întreaga lume” este res-
ponsabilitatea noastră de a o împlini, 
prin harul lui Dumnezeu.

Şi Biblia ne spune că putem 
grăbi venirea lui Isus: „aşteptând şi 
grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, 
în care cerurile aprinse vor pieri şi 
trupurile cereşti se vor topi de căldu-
ra focului” (2 Petru 3:12). 

CUM PUTEM GRĂBI 
ACEASTĂ VENIRE?

A.	Predicaţi	evanghelia.	Un 
mod de a grăbi venirea lui Isus 
este prin a deveni mai implicat în 
răspândirea evangheliei. Nu putem 
doar să mergem înainte în viaţa 
noastră zilnică, pentru a îndepli-
ni lucruri vremelnice: da, avem 
nevoi şi trebuie să lucrăm pentru a 
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îndeplini aceste nevoie temporare, 
dar aceasta nu este suficient. Ce 
sacrifici tu pentru Hristos astăzi? 
„Suntem soldaţi ai lui Hristos; şi 
de la cei care se înrolează în arma-
ta Sa se aşteaptă să îndeplinească 
o lucrare dificilă, o lucrare care 
va solicita la maxim energiile lor. 
Trebuie să înţelegem că viaţa unui 
soldat este una de război agresiv, de 
perseverenţă şi suferinţă. De dragul 
lui Hristos trebuie să suportăm 
încercărie. Nu suntem angajaţi în 
bătălii mimate.”1

Este interesant că 2 Petru 3:14 
ne spune că fiind implicaţi în răs-
pândirea evangheliei, noi suntem 
păziţi în pace (doar Isus poate să dea 
adevărata pace), fără pată şi fără re-
proş: „De aceea, preaiubiţilor, fiindcă 
aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi 
găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără 
vină şi în pace.”

B.	Participaţi	la	serviciile	biseri-
cii. Lucruri simple ca participarea la 
întrunirile de rugăciune, la întâlniri 
de tabără, la adunări de tineret, etc., 
cu intenţia de a fi o binecuvântare 
pentru cei prezenţi, vor face o dife-
renţă în vieţile celor din jurul nostru 
şi îi va conduce la Isus. „Nu cultivaţi 
niciodată gândul că puteţi fi creştini 
şi totuşi să vă retrageţi în voi înşivă. 
Fiecare este o parte din marea pânză 
a omenirii, şi natura şi calitatea ex-
perienţei voastre vor fi în mare parte 
determinate de experienţele acelora 
cu care vă asociaţi… Atunci să nu 
părăsim adunarea noastră laolaltă.”2

C.	Fiţi	generoşi.	A fi generoşi cu 
darurile noastre şi credincioşi în ze-
cimea noastră va accelera de aseme-
nea predicarea evangheliei. “Pentru 
că Domnul vă spune: ‘Strângeţi-vă 
comoara în cer.’ ‘Investiţi-vă mijloa-
cele pentru a avansa lucrarea Mea, 
pentru a deschide câmpuri noi, ca 
lumina adevărului prezent să poată 
străluci în toate părţile lumii.’ “3

D.	Trăiţi	evanghelia	lui	Isus.	A 
da mărturie în umblarea noastră 
zilnică prin faptul că suntem oneşti, 
răbdători şi plini de grijă, le va do-
vedi altora că nouă ne pasă de lumea 
care va veni şi va motiva sufletele să 
dorească să Îl cunoască pe Domnul 
şi speranţa pe care o avem. “Domnul 

ne-a onorat prin faptul că ne-a ales 
ca soldaţi ai Săi. Să luptăm cu curaj 
pentru El, menţinând dreptatea în 
fiecare tranzacţie. Rectitudinea (con-
formitate cu moralitatea, sincerita-
tea, datoria) în toate lucrurile este 
esenţială pentru războiul sufletului. 
În timp ce luptaţi pentru victorie 
asupra înclinaţiilor voastre, El vă va 
ajuta prin Duhul Său Sfânt să fiţi 
circumspecţi în fiecare acţiune, ca să 
nu daţi nicio ocazie vrăjmaşului de a 
vorbi de rău adevărul.”4

Sunteţi voi plini de îndurare şi 
iertători, arătând că Isus este o rea-
litate în viaţa voastră, conducându-i 
astfel pe cei din jurul vostru să Îl 
slăvească pe Tatăl vostru ceresc?

„Biblia cere şi recomandă cur-
toazia; şi ea prezintă multe ilustraţii 
despre spiritul neegoist, harul gingaş, 
temperamentul atrăgător, care carac-
terizează adevărata politeţe. Acestea 
sunt doar reflecţii ale caracterului 
lui Hristos. Toată gingăşia reală 
şi curtoazia din lume, chiar şi cea 
dintre cei care nu recunosc numele 
Său, este de la El. Şi El doreşte ca 
aceste caracteristici să fie în mod 
perfect reflectate în copiii Săi. Este 
scopul Său acela ca, în noi, oamenii 
să contemple frumuseţea Sa.”5

Păziţi voi Sabatul într-un aseme-
nea mod încât să reveleze prietenilor 
şi rudelor voastre că voi credeţi în 
mod onest că Hristos revine curând? 

Progresezi în reforma sănătăţii, 
arătând astfel lumii faptul că eşti în 
călătorie spre o lume mai bună? 

Te îmbraci într-un mod (în 
armonie cu principiile Biblice şi cu 
bun-gust) încât alţii să poată vedea 
că eşti un copil al lui Dumnezeu?

„Dacă inima ta este dreaptă, 
cuvintele tale, îmbrăcămintea ta, 
faptele tale, vor fi toate drepte.”6

Eşti unit cu fraţii tăi, vorbind 
bine despre biserica ta şi despre 
lucrătorii ei, iubindu-i şi rugându-
te pentru ei într-un asemenea mod, 
încât cei care vin în contact cu tine, 
pot să vadă că tu eşti un ucenic al 
lui Isus?

„Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
oamenii că sunteţi ucenicii mei, dacă 
veţi avea dragoste unii pentru alţii” 
(Ioan 13:35).

ESTE POSIBIL DOAR 
DACĂ EŞTI ÎNTR-O RELA-
ŢIE APROPIATĂ CU ISUS

A avea părtăşie cu Isus prin stu-
diul Cuvântului Său şi rugăciune ne 
va da putere să ne detaşăm de lume 
şi de practicile ei: 

„Lumea nu cunoaşte înălţarea fii-
lor şi fiicelor Celui Preaînalt. Cei din 
jurul lor nu înţeleg că spiritul umil, 
tăgăduitor de sine, blândeţea răbdă-
toare a inimii, ar avea vreo valoare 
extraordinară. Ei nu L-au cunoscut, 
nici nu L-au apreciat pe Hristos cât 
timp El a fost pe pământ, şi servul 
nu este mai mare decât Domnul 
său. El nu au putut să Îl înţeleagă; 
şi cu cât mai mare este asemănarea 
noastră cu caracterul divin al Dom-
nului nostru, cu atât mai mult vom 
fi greşit înţeleşi de lume. Cu cât mai 
mult venim în părtăşie cu Hristos şi 
cerul, cu atât mai mica va fi părtăşia 
noastră cu lumea; pentru că noi nu 
suntem din lume, de aceea lumea 
nu ne cunoaşte. Lucrarea noastră 
este de a căuta cea mai strânsă unire 
cu Fiul lui Dumnezeu, de a deveni 
blânzi şi smeriţi cu inima, de a în-
deplini faptele lui Hristos, înaintând 
împărăţia Sa şi grăbind venirea Sa.”7

„Marea ambiţie a copiilor acestei 
lumi este de a corespunde stan-
dardului lumii. Ei nu pot vedea 
avantajele preţioase care se obţin 
din slujirea Dumnezeului cerului; 
însă copiii luminii au marele premiu 
pus în faţa lor. Ei găsesc că sluji-
rea lui Hristos nu este grea, ci este 
plină de încântare. El spune: ‘Jugul 
Meu este uşor şi sarcina mea este 
uşoară.’ Preaiubiţilor, dacă aşa ne-a 
iubit Dumnezeu, nu ar trebui să Îl 
slujim cu toată puterea noastră, şi să 
ne luptăm să intrăm pe poarta cea 
strâmtă, conformându-ne cu fiecare 
cerinţă din Cuvântul Său? Să cău-
tăm prin ‘stăruinţă continuă în face-
rea de bine’ să câştigăm nemurirea şi 
coroana vieţii. ‘Fiecare om care are 
această speranţă în sine se curăţeşte, 
după cum şi El este curat.’ “8

Fiind gata să Îl primim pe Isus 
în a doua Sa venire, noi îi conducem 
pe alţii să fie şi ei de asemenea gata 
şi astfel noi grăbim prin aceasta 
venirea Sa:
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„Mii dintre cei care resping acum 
mesajul salvării L-ar accepta pe 
Hristos, dacă ar putea să vadă fru-
museţea caracterului Său reflectată 
în urmaşii Săi.

Atunci putem să fim surprinşi 
că vrăjmaşul depune orice efort în 
puterea Sa pentru a crea disensiune, 
înstrăinare şi luptă în biserica lui 
Dumnezeu, ca ei să nu reflecte lumii 
slava, caracterul lui Hristos?

Este timpul ca poporul lui 
Dumnezeu să aducă în experienţa 
lor zilnică dragoste aprinsă unii 
pentru alţii. Când dragostea lui Isus 
locuieşte în inimă, aceasta se va ma-
nifesta în fiecare acţiune. Diferenţele 
de opinie vor dispărea, pentru că eul 
nu va mai căuta supremaţie. Ast-
fel biserica poate deveni o lumină 
strălucitoare şi puternică, iar Cerul, 
privind asupra acestui lucru, poate 
vedea că există un trup cu un spirit, 
o speranţă, care se trage spre un 
mare centru – Hristos.”9

„Când caracterul lui Hristos va fi 
în mod perfect reprodus în popo-
rul Său, atuni El va veni pentru a-i 
pretinde ca ai Săi.”10

SATAN PUNE CA MIZĂ ÎN 
JOC VIAŢA SUFLETELOR

Vrăjmaşul înşală mulţimile cu 
speranţe false, însă noi trebuie să 
ignorăm momelile sale şi să urcăm 
spre cer în acest timp de aşteptare. 

„Satan s-a coborât cu mare 
putere; el lucrează cu energie dispe-
rată, având ca miză în joc sufletele 
oamenilor. Avem nevoie acum de 
oameni cu discernământ şi price-
pere, care vor privi profund şi vor 
raţiona profund, bărbaţi care sunt 
în legătură vie cu Hristos, Salva-
torul înviat. Falsitatea este peste 
tot, însă Cuvântul lui Dumnezeu 
este o stâncă solidă. Trăim în ziua 
de aşteptare; trebuie să aşteptăm şi 
să grăbim venirea zilei Domnului. 
Trebuie să urcăm, permanent să 
urcăm, spre cer.”11

Liderii naţiunilor caută cu 
disperare soluţii pentru mediul 
înconjurător, soluţii sanitare şi soluţii 
economice. Însă această lume veche 
pare să se îndrepte cu viteză spre 
sfârşitul ei.

Ca şi creştini, se aşteaptă de la 
noi să fim administratori buni şi să 
avem grijă de planeta încredinţată 
nouă, însă nu putem uita că aceasta 
va fi distrusă şi reînnoită nu de om, 
ci de Dumnezeu. 

De ce au oamenii încă iluzia că 
pacea şi securitatea sunt o posibi-
litate pe această planetă, în ciuda 
tuturor dovezilor că această lume se 
îndreaptă cu viteză spre un nivel de 
haos fără precedent?

Aceasta se întâmplă pentru 
că mulţimile distrase cu lucrurile 
acestei lumi nu pot vedea dincolo de 
viaţa temporală, puţini cred că avem 
un cer de câştigat!

„Totul în această lume este în 
agitaţie. Semnele timpului sunt 
prevestitoare de rău. Evenimen-
tele care vin aruncă umbrele lor 
dinainte. Spiritul lui Dumnezeu se 
retrage de pe pământ şi calamitate 
urmează după calamitate, pe mare 
şi pe uscat. Sunt furtuni, cutremure, 
incendii, inundaţii, crime de orice 
grad. Cine poate citi viitorul? Unde 
este siguranţa? Nu există siguran-
ţă în nimic ce este omenesc sau 
pământesc. Oamenii se aranjează 
cu grăbire sub stindardul pe care 
l-au ales. Cu înfrigurare ei aşteaptă 
şi observă mişcările conducătorilor 
lor. Sunt unii care aşteaptă şi ve-
ghează şi lucrează pentru revenirea 
Domnului nostru. O altă clasă se 
aliniază sub conducerea primului 
mare apostat. Puţini cred cu trup şi 
suflet că avem un iad de evitat şi un 
cer de câştigat.”12

Profeţia din Isaia 4:1 se împli-
neşte în toate aspectele ei: „Şi în acea 
zi, şapte femei vor apuca un singur 
bărbat şi vor zice: ‚Vom mânca 
pâinea noastră şi vom purta îmbră-
cămintea noastră: lasă-ne doar să 
fim numite după numele tău, pentru 
a lua ocara noastră.’ “ 

În simbolism profetic, o feme-
ie reprezintă o biserică (şi femei 
reprezintă biserici), şapte reprezintă 
totalitate, pâinea reprezintă doctrina, 
şi îmbrăcămintea – neprihănirea. Ca 
urmare, profeţia spune că în general, 
bisericile care sunt în ultimele zile, 
vor dori doar să fie numite după nu-
mele lui Isus, însă au doctrinele lor 

şi neprihănirea lor proprie în locul 
celei a Lui.

Pastorii predică predici blânde 
pentru a le permite sufletelor să 
doarmă în pasiunile lor carnale. 
Vocea care mustra vanitatea, îngădu-
irea de sine, prostituţia şi adulterul, 
a fost adusă la tăcere şi în schimb se 
rostesc de la amvon cuvinte plăcute, 
care să placă poporului. 

„Lucrul de care are nevoie bise-
rica în aceste zile de pericol este o 
armată de lucrători, ... bărbaţi care 
sunt curajoşi, care sunt loiali; oameni 
care Îl au pe Hristos format înăun-
trul lor (în care Hristos a luat chip), 
şi care, cu buze atinse de focul sfânt, 
‚vor predica cuvântul’ în mijlocul mi-
ilor care predică fabule. Din lipsă de 
astfel de lucrători lâncezeşte cauza 
lui Dumnezeu, şi erori fatale, ase-
menea unei otrăvi mortale, mânjesc 
moralitatea şi ucid speranţele unei 
mari părţi din rasa umană.”13

„La prima venire a lui Hristos 
îngerii au întrerupt tăcerea nopţii cu 
aclamaţii de laudă,şi au proclamat: 
‚Slavă lui Dumnezeu în locurile 
înalte, pace pe pământ; bună voie 
către oameni.’ El va veni curând cu 
putere şi slavă mare. Cei care nu 
sunt ataşaţi de lume vor realiza că 
timpul cere ceva mai mult decât un 
discurs slab, blazat, metodic. Ei vor 
vedea că trebuie să existe seriozitate 
şi putere însoţind Cuvântul, care 
va trezi puterile iadului să se îm-
potrivească avertizării. Dumnezeu 
doreşte să vină la oameni pentru a-i 
trezi din siguranţa lor carnală, pen-
tru ca ei să se poată pregăti pentru 
marele eveniment care e chiar asupra 
noastră... Dumnezeu nu va accepta 
niciun mesaj somnoros, apatic, în 
acest timp.”14

„Multe voci apără eroarea; vocea 
voastră să apere adevărul. Prezentaţi 
subiecte care vor fi ca pajişti verzi 
pentru oile staulului lui Dumnezeu. 
Nu îi conduceţi pe ascultătorii voştri 
în locuri pustii, unde nu vor fi mai 
aproape de izvorul de apă a vieţii 
decât erau înainte să vă audă. Pre-
zentaţi adevărul aşa cum este el în 
Isus, făcând clare cerinţele legii şi ale 
evangheliei. Prezentaţi-L pe Hristos, 
calea, adevărul şi viaţa, şi spuneţi 
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despre puterea Sa de a-i salva pe toţi 
cei care vin la El. Căpitanul salvării 
noastre mijloceşte pentru poporul 
Său, nu ca un petiţionar pentru a-L 
mişca spre compasiune pe Tatăl, ci 
ca un învingător, care îşi cere trofeele 
victoriei Sale. ‚El este capabil să îi 
salveze în cel mai înalt grad pe toţi 
cei care vin la Dumnezeu prin El. 
Faceţi foarte clar acest fapt.’ “15

„Cel care în predicile sale face 
din elocvenţă ţinta sa supremă, face 
ca oamenii să uite adevărul care 
este amestecat cu oratoria lui. Când 
a trecut emoţia, se va descoperi că 
Cuvântul lui Dumnezeu nu a fost 
pironit în minte, şi că ascultătorii nu 
au sporit în înţelegere. Ei pot vorbi 
în termeni de admiraţie pentru eloc-
venţa predicatorului, însă ei nu sunt 
aduşi mai aproape de un punct în 
care să ia decizii. Ei vorbesc despre 
predică aşa cum ar vorbi despre o 
piesă de teatru, şi despre predicator 
aşa cum ar vorbi despre un actor. Ei 
pot să vină din nou să audă acelaşi 
gen de discurs, însă vor pleca neim-
presionaţi şi nehrăniţi.” 16

BINECUVÂNTATA  
SPERANŢĂ

Se spune că versetul favorit al 
lui William Miller a fost Tit 2:13: 
„Aşteptând acea binecuvântată spe-
ranţă şi arătarea glorioasă a marelui 
Dumnezeu şi Salvatorul nostru 
Isus Hristos” (engl. KJV) – şi de la 
momentul convertirii lui, el a trăit 
aşteptând şi grăbind venirea Dom-
nului său. 

Pionierul adventist ştia că singu-
ra soluţie pentru problemele acestei 
lumi este a doua venire a lui Hristos 
şi el a zdruncinat lumea din timpul 
său predicând venirea în curând a lui 
Hristos. Aceasta era binecuvântata 
lui speranţă.

În mod similar, adevăraţii credin-
cioşi de astăzi trebuie să zdruncine 
lumea cu solia despre binecuvântata 
speranţă a celei de-a doua veniri a 
lui Hristos, în acest timp când lumea 
doarme încă o dată în siguranţa ei 
falsă şi bisericile nominale caută 
câştig şi măreţie. 

„Dumnezeu are un popor pe 
pământ care în credinţă şi speranţă 
sfântă, urmăresc sulul profeţiior 
care se împlinesc cu grăbire şi caută 
să îşi curăţească sufletele ascultând 
de adevăr, ca să nu poată fi găsiţi 
fără haina de nuntă atunci când 
Hristos va apărea.”17

CUM AR FI DACĂ AR FI 
ASTĂZI?

Dragii mei fraţi, Hristos vine 
foarte curând, ca urmare să aştep-
tăm prin harul lui Dumnezeu (să 
ne consacrăm) şi să grăbim venirea 
Sa (prin acţiunile noastre).. 

Cum ar fi dacă ar fi astăzi? Ai fi 
gata?

„Cei care trăiesc pe pământ 
când mijlocirea lui Hristos se va 
încheia în sanctuarul de sus, trebuie 
să stea fără mijlocitor în faţa unui 
Dumnezeu sfânt. Hainele lor 
trebuie să fie fără pată, caracterele 
lor trebuie să fie curăţate de păcat 
prin sângele stropirii. Prin harul 
lui Dumnezeu şi propriul lor efort 
stăruitor, ei trebuie să fie biruitori 
în lupta contra răului. În timp ce 
judecata de cercetare se desfăşoară 
în cer, în timp ce păcatele credin-
cioşilor căiţi sunt îndepărtate din 
sanctuar, trebuie să existe o lucrare 
specială de purificare, de îndepăr-
tare a păcatului dintre cei ce sunt 
poporul lui Dumnezeu pe pământ. 
Această lucrare este prezentată mai 
clar în soliile din Apocalipsa 14.

Când această lucrare va fi termi-
nată, urmaşii lui Hristos vor fi gata 
pentru venirea Sa.”18

„ ‚ Iată Eu vin curând şi răs-
plata Mea este cu Mine, ca să dau 
fiecăruia după fapta lui... Fericiţi 
sunt cei care îndeplinesc porun-
cile Lui, ca să poată avea drept la 
pomul vieţii,şi să poată intra pe 
porţi în cetate... Eu, Isus, am trimis 
pe îngerul Meu să vă adevereas-
că aceste lucruri pentru Biserici. 
Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui 
David, Luceafărul strălucitor de di-
mineaţă”. Şi Duhul şi Mireasa zic: 
„Vino!” Şi cine aude să zică: „Vino!” 
Şi celui ce îi este sete să vină; cine 
vrea să ia apa vieţii fără plată!’ Cel 
ce adevereşte aceste lucruri, zice: 
„Da, Eu vin curând”. Amin! Vino, 
Doamne Isuse! Harul Domnului 
Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! 
Amin.” (Apocalipsa 22:12, 14 engl. 
KJV, 16, 17, 20, 21).
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În grădina Eden, primii noştri 
părinţi nu au ascultat de porunca 
Creatorului de a se abţine de la a 
mânca din pomul cunoştinţei binelui 
şi răului (Geneza 2:16, 17). Dum-
nezeu a vorbit lui Adam şi Evei – şi 
chiar şarpelui, mediumul folosit de 
Satan pentru a înşela. El le-a pus în-
trebări cu privire la neascultarea lor 
de porunca divină, şi le-a spus des-
pre consecinţele dureroase şi inevi-
tabile care urma să fie experimentate 
de prima pereche şi de descendenţii 
lor, precum şi de şarpe şi de pămân-
tul însuşi (Geneza 3:8-23).

Minunata experienţă a trăirii în 
grădina Eden se încheiase; perechea 
a fost alungată din acel loc fericit 
şi sfânt, nemaifiind în stare să se 
întoarcă. 

Dumnezeu a declarat că un 
blestem urma să vină asupra rasei 
umane şi asupra întregii creaţii de pe 
această planetă. Cu toate acestea, El 
le-a spus şi veştile bune despre mi-
nunatul plan de răscumpărare, care 
prezentau speranţa că omul putea fi 
răscumpărat din păcat, şi despre dis-
trugerea vrăjmaşului care îi ispitise la 
neascultare. El a promis: „Voi pune 
vrăjmăşie între tine şi femeie, şi între 
sămânţa ta şi sămânţa ei; aceasta îţi 
va zdrobi capul, iar tu îi vei zdrobi 
călcâiul” (Geneza 3:15).

Această declaraţie profeţea 
teribila bătălie care urma să aibă loc 
de-a lungul întregii istorii a omeni-
rii, între om şi Satan, între sămânţa 

femeii, de o parte, şi vrăjmaşul şi 
agenţii săi, de cealaltă parte. Cuvin-
tele rostite de Creatorul universului, 
incluzând planeta noastră, au prezis 
finalul, deznodământul bătăliei, 
anihilarea arhivrăjmaşului lui Dum-
nezeu şi al omului, şi reinstaurarea 
descendenţilor lui Adam în paradi-
sul lui Dumnezeu datorită darului 
jertfitor al lui Hristos Însuşi pentru 
răscumpărarea noastră din păcat. 

„Prima referire la mântuire 
i-a fost făcută omului în sentinţa 
pronunţată asupra lui Satan în 
grădină. Domnul a declarat: ‚Voi 
pune vrăjmăşie între tine şi feme-
ie, şi între sămânţa ta şi sămânţa 
ei; ea îţi va zdrobi capul, şi tu îi 
vei zdrobi călcâiul.’ Geneza 3:15. 
Această sentinţă, rostită în au-
zul primilor noştri părinţi, a fost 
pentru ei o promisiune. În timp ce 
prezicea război între om şi Satan, 
declara că puterea marelui adversar 
avea să fie în cele din urmă frântă. 
Adam şi Eva stăteau ca inculpaţi în 
faţa Judecătorului cel drept, aştep-
tând sentinţa pe care le-o atrăsese 
fărădelegea; însă înainte de a auzi 
despre viaţa de trudă şi durere care 
trebuia să fie partea lor, sau despre 
decretul că trebuia să se întoarcă 
în ţărână, ei au auzit cuvintele care 
nu puteau să dea greş în a le oferi 
speranţă. Deşi trebuia să sufere din 
cauza puterii vrăjmaşului lor pu-
ternic, ei puteau privi înainte spre 
victoria finală.” 1

O ISTORIE MARCATĂ  
DE DIFERITE SCENE  
DE DISTRUGERE

Istoria umană a fost marcată 
de o serie de dezastre şi distrugeri 
cauzate de neascultare şi consecinţa 
păcatului. Au existat violenţă, per-
versiune, răutate, suferinţă, boală şi 
moarte. Uneori, Dumnezeu a oprit 
răutatea prin propria Sa intervenţie. 
O astfel de ocazie este notată cam 
la 1500 de ani după creaţiune, când 
din cauza neascultării constante, 
persistente, a oamenilor din acel 
timp, Creatorul a adus un potop 
mondial, aducând distrugerea 
asupra întregii planete, cu excepţia 
credinciosului Noe şi a familiei 
sale – în total 8 persoane, împreună 
cu creaturile protejate în corabia 
construită după îndrumarea divină. 
(Geneza 6:13-22).

„Prin Cuvântul lui Dumnezeu, 
.... lumea de atunci ... a pierit, îne-
cată de apă; iar cerurile şi pământul 
de acum sunt păzite şi păstrate, 
prin acelaşi Cuvânt, pentru focul 
din ziua de judecată şi de pieire a 
oamenilor nelegiuiţi.” 2 Petru 3:5-7. 
Se apropie o altă furtună. Pămân-
tul va fi din nou măturat de mânia 
pustiitoare a lui Dumnezeu, şi 
păcatul şi păcătoşii vor fi distruşi.”2

După potop, descendenţii lui 
Noe s-au înmulţit. Sub influenţa 
înşelătoare a vrăjmaşului şi agen-
ţilor săi, păcatul şi răutatea au 
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înflorit. Au fost doar puţini cei care 
păzeau adevărata credinţă în Dum-
nezeu manifestată prin ascultare de 
toate poruncile Sale. 

Noe este enumerat în Cuvântul 
lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură, 
ca unul dintre puţinii credincioşi, 
un erou al credinţei, între mulţi alţii 
care au avut un impact în societa-
tea pe care o iubeau. Aceste suflete 
credincioase au avut o experienţă 
de care avem nevoie la timpul când 
această lume păcătoasă va ajunge 
la sfârşit, şi împărăţia veşnică a ce-
rurilor va fi rezultatul marelui plan 
al lui Dumnezeu de răscumpărare. 
Evrei 11:13-16. 

Când studiem Biblia, descope-
rim desfăşurarea istoriei poporului 
lui Dumnezeu care este pus deo-
parte pentru a fi o naţiune sfântă, 
guvernată de principiile date de 
Regele universului. După un timp, 
ei şi-au pierdut identitatea speci-
ală, prin compromis cu practicile 
şi tradiţiile păgâne manifestat prin 
neascultare continuă de Dumnezeu. 
Dumnezeu a ales profeţi care să dea 
Cuvântul Său acelor oameni care au 
eşuat în a împlini planul Creatoru-
lui lor. Această istorie sacră descrie 
ridicarea şi căderea marilor imperii. 
Fiecare a avut un timp specific în 
care a evoluat, a prosperat, şi în cele 
din urmă a fost distrus de un impe-
riu care a urmat pe scena lumii. 

UN VIS PROFETIC
Primul rege al imperiului ba-

bilonian este Nebucadneţar. Între 
victoriile sale a fost supunerea 
poporului lui Israel, distrugerea 
Ierusalimului şi luarea lor în capti-
vitate pentru aproximativ 70 de ani. 
Acestui rege, Dumnezeu i-a dat un 
vis profetic impresionant cu privire 
la puterile mondiale viitoare, înce-
pând cu Babilon, până la sfârşitul 
istoriei acestei lumi. 

Prin revelaţie divină, Daniel, un 
captiv tânăr, credincios, iudeu, a fost 
făcut capabil să explice împăratului 
elementele acelui vis. Capul era făcut 
din aur curat; pieptul şi braţele de 
aur; pântecele şi coapsele de aramă, 
picioarele de fier şi tălpile  de fier 
amestecat cu lut – în plus el a desco-

perit care imperii erau reprezentate 
prin acestea. Daniel 2:31-43. 

În acel vis se află cel mai im-
portant element cu privire la aceste 
imperii mondiale: modul distrugerii 
lor finale prin ridicarea împărăţiei 
veşnice a lui Dumnezeu. „Dar, în 
vremea acestor împăraţi, Dumne-
zeul cerurilor va ridica o împărăţie 
care nu va fi nimicită niciodată şi 
care nu va trece sub stăpânirea unui 
alt popor. Ea va sfărâma şi va nimi-
ci toate acele împărăţii şi ea însăşi 
va dăinui veşnic. Aceasta înseamnă 
piatra pe care ai văzut-o dezli-
pindu-se din munte, fără ajutorul 
vreunei mâini şi care a sfărâmat 
fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. 
Dumnezeul Cel mare a făcut deci 
cunoscut împăratului ce are să se 
întâmple după aceasta. Visul este 
adevărat şi tâlcuirea lui este temei-
nică.” (Daniel 2: 44, 45). 

„Fiecărei naţiuni care a venit 
pe scena de acţiune i s-a permis 
să îşi ocupe locul pe pământ, ca să 
se poată vedea dacă va îndeplini 
scopul ‚Veghetorului şi al Celui 
Sfânt’. Profeţia a conturat ridicarea 
şi căderea marilor imperii mondia-
le – Babilon, Medo-Persia, Grecia 
şi Roma. În cazul fiecăreia dintre 
acestea, la fel ca şi cu naţiunile cu 
puteri mai mici, istoria s-a repetat. 
Fiecare şi-a avut perioada de în-
cercare, fiecare a căzut, gloria sa s-a 
stins, puterea i s-a depărtat şi locul 
său a fost ocupat de un altul. 

În timp ce naţiunile au respins 
principiile lui Dumnnezeu, şi în 
această respingerea şi-au adus la în-
făptuire propria ruină, a fost totuşi 
evident faptul că scopul divin, care 
domneşte peste toate, lucra prin 
toate mişcările lor.”3

SPERANŢA TUTUROR 
CREDINCIOŞILOR

În timpul Imperiului Roman 
reprezentat de a patra împărăţie 
din visul lui Nebucadneţar, după ce 
această împărăţie dominase lumea 
timp de mai mult de 500 de ani, a 
venit Mesia ca Salvator şi Răscum-
părător al rasei umane. Domnul Isus 
s-a născut în Betleemul din Iudeea 
(Matei 2:1-6), a crescut în Nazaret 

până la vârsta de 30 de ani (Luca 
4:16), şi apoi şi-a dedicat următorii 
trei ani şi jumătate slujirii publice 
de predicare a evangheliei despre 
împărăţia cea veşnică, vindecându-i 
pe bolnavi, dând speranţă păcăto-
şilor, înviindu-i pe cei morţi – şi 
prin toate acţiunile şi minunile Sale, 
îndeplinind în esenţă planul de 
mântuire. Galateni 4:4, 5; Ioan 3:16. 

„În loc de a distruge lumea, 
Dumnezeu şi-a trimis Fiul să o 
salveze. Deşi corupţia şi sfidarea 
se puteau vedea în fiecare parte a 
provinciei străine, s-a pus la înde-
mână o cale pentru recuperarea ei. 
În chiar momentul de criză, când 
Satan părea că triumfă, Fiul lui 
Dumnezeu a venit cu mesajul de 
har divin. Prin fiecare secol, prin fi-
ecare oră, dragostea lui Dumnezeu 
se exercitase faţă de rasa căzută. În 
ciuda răutăţii oamenilor, semnalele 
de îndurare fuseseră manifestate 
în mod continuu. Şi când venise 
împlinirea vremii, Dumnezeirea 
a fost glorificată prin revărsarea 
asupra lumii a unui potop de har 
vindecător care nu avea să fie îm-
piedicat sau retras niciodată până 
când planul de mântuire urma să 
fie împlinit pe deplin.

Satan exalta că reuşise să 
degradeze chipul lui Dumnezeu 
în omenire. Atunci Isus a venit să 
restaureze în om chipul Creatorului 
său. Nimeni, în afară de Hristos, nu 
poate să modeleze din nou carac-
terul care a fost ruinat de păcat. 
El a venit să alunge demonii care 
controlaseră voinţa. El a venit să 
ne ridice din ţărână, să remodeleze 
caracterul defectuos făcându-L ase-
menea modelului caracterului Său 
divin, şi să îl facă frumos cu propria 
Lui slavă.” 4

În Sfânta Scriptură găsim două 
declaraţii decisive ale lui Hristos 
cu privire la timpul sfârşitului. 
Prezentate în circumstanţe com-
plet diferite şi separate de un timp 
considerabil, ele sunt similare în 
importanţă:

1.Declaraţia finală  
a lui Isus pe cruce 

În mijlocul necredinţei şi a îm-
potrivirii constante din partea iude-
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ilor şi a conducătorilor lor, Domnul 
Isus a fost luat, judecat, batjocorit 
în mod diabolic şi condamnat la 
răstignire. În timp ce atârna pe 
cruce între doi tâlhari, înconjurat de 
o mulţime de batjocoritori, Hris-
tos a pronunţat o declaraţie foarte 
importantă înainte de a încredinţa 
Tatălui Spiritul Său: „S-a sfâr-
şit!” La sfârşitul misiunii Sale pe 
pământ, şi ca împlinire a profeţiilor 
din Cuvânt şi simbol, El şi-a dat 
viaţa Sa ca sacrificiu răscumpărător 
pentru omenire. „Când a luat Isus 
oţetul, a zis: „S-a isprăvit!” Apoi 
şi-a plecat capul şi Şi-a dat duhul” 
(Ioan 19:30).

„Isus nu şi-a dat viaţa până când 
nu a împlinit lucrarea pe care venise 
s-o împlinească, şi a exclamat cu 
ultima Sa răsuflare: ‚S-a sfârşit!’ 
Satan a fost atunci învins. El ştia 
că împărăţia sa era pierdută. Îngerii 
s-au bucurat când au fost rostite 
cuvintele „S-a sfârşit!” Marele plan 
de răscumpărare, care depindea de 
moartea lui Hristos, fusese împlinit 
până aici. Şi exista bucurie în ceruri 
că fiii lui Adam puteau, printr-o 
viaţă de ascultare, să fie în cele din 
urmă înălţaţi pe tronul lui Dum-
nezeu. O, ce dragoste! Ce dragoste 
uimitoare! Care l-a adus pe Fiul 
lui Dumnezeu pe pământ pentru a 
fi făcut păcat pentru noi, ca noi să 
putem fi împăcaţi cu Dumnezeu şi 
înălţaţi la o viaţă cu El în locuinţele 
Sale în glorie. O, ce este omul, ca să 
se plătească un astfel de preţ pentru 
răscumpărarea sa!”5

După moartea şi învierea Sa, ca 
împlinire a profeţiilor care erau în 
legătură cu viaţa Sa pământească, 
Isus s-a înălţat la cer dintre ucenicii 
Săi pe Muntele Măslinilor. În timp 
ce ucenicii au rămas, doi îngeri 
au apărut şi le-au spus: ‚Bărbaţi 
galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre 
cer? Acest Isus, care S-a înălţat la 
cer din mijlocul vostru, va veni în 
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând 
la cer.” (Fapte 1:11).’  

„Hristos locuise în lume timp 
de treizeci şi trei de ani; El suferise 
batjocura, insulta şi derâderea; El 
fusese respins şi crucificat. Acum, 
când era pe punctul de a se înălţa 

la tronul Său de slavă – când trece 
în revistă nerecunoştinţa oamenilor 
pe care a venit să îi salveze – nu 
îşi va retrage El de la ei simpatia 
şi dragostea Sa? Nu vor fi concen-
trate afecţiunile Sale asupra acelui 
domeniu unde este apreciat, şi 
unde îngerii fără păcat aşteaptă să 
îndeplinească cerinţele Sale? Nu; 
promisiunea Sa pentru cei iubiţi pe 
care îi lasă pe pământ este: ‚Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşi-
tul veacului.’ Matei 28:20.”6

Se dă încă o altă asigurare: 
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi 
credinţă în Dumnezeu şi aveţi 
credinţă în Mine. În casa Tatălui 
Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar 
fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă 
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi 
duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi 
întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca 
acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.” 
(Ioan 14:1-3).

Sub inspiraţie divină, apostolul 
Pavel a scris despre lucrarea de 
mijlocire a lui Hristos, care fusese 
reprezentată simbolic prin întregul 
serviciu al sanctuarului timp de mii 
de ani. „Cine-i va osândi? Hristos 
a murit! Ba mai mult, El a şi înviat, 
stă la dreapta lui Dumnezeu şi mij-
loceşte pentru noi!” (Romani 8:34). 

„Salvatorul nostru este în sanc-
tuar, pledând în favoarea noastră. El 
este Marele nostru Preot, aducând 
o jertfă ispăşitoare pentru noi, 
pledând în favoarea noastră eficien-
ţa sângelui Său. ... Hristos a suferit 
pentru ca prin credinţă în El, pă-
catele noastre să poată fi iertate. El 
a devenit Înlocuitorul şi Garantul 
omului, luând asupra Sa pedeapsa, 
deşi nu o merita deloc, pentru ca 
noi, care o meritam, să putem fi 
liberi şi să ne întoarcem la loialita-
tea noastră faţă de Dumnezeu prin 
meritele unui Salvator răstignit şi 
înviat. El este singura noastră spe-
ranţă de mântuire. Prin sacrificiul 
Său, noi, care acum suntem puşi la 
probă, suntem prizonieri ai speran-
ţei. Trebuie să revelăm universului, 
lumii căzute şi lumilor necăzute, că 
există iertare la Dumnezeu, că prin 
dragostea lui Dumnezeu noi putem 
fi împăcaţi cu Dumnezeu.”7

2. Declaraţia lui  Hristos  
la sfârşitul mijlocirii Sale în cer

Vine momentul când Hristos 
îşi va încheia lucrarea Sa de mij-
locire pentru noi în sanctuarul 
ceresc, şi cazul fiecărei persoane de 
pe pământ a fost decis fie pentru 
viaţă veşnică, fie pentru condam-
nare veşnică. În acel moment, Isus 
va face o altă declaraţie similară 
celei observate mai întâi pe cruce. 
„Al şaptelea [înger] a vărsat potirul 
lui în văzduh. Şi din Templu, din 
scaunul de domnie, a ieşit un glas 
tare, care zicea: „S-a isprăvit!” Şi au 
urmat fulgere, glasuri, tunete şi s-a 
făcut un mare cutremur de pământ, 
aşa de tare cum, de când este omul 
pe pământ, n-a fost un cutremur aşa 
de mare.” (Apocalipsa 16:17, 18).

„Când solia îngerului al treilea 
se încheie, mila nu mai pledează 
pentru locuitorii vinovaţi ai pă-
mântului. Poporul lui Dumnezeu 
şi-a încheiat lucrarea. Ei au primit 
‚ploaia târzie’, ‚înviorarea din pre-
zenţa Domnului,’ şi ei sunt pre-
gătiţi pentru ora de încercare din 
faţa lor. Îngerii se grăbesc dintr-o 
parte în alta în cer. Un înger care 
se întoarce de pe pământ anunţă 
că lucrarea sa este încheiată; testul 
final a fost adus asupra lumii, şi toţi 
cei care s-au dovedit loiali precep-
telor divine au primit ‚sigiliul viului 
Dumnezeu.’ Atunci Isus îşi încheie 
mijlocirea în sanctuarul de sus.... 
Fiecare caz a fost decis pentru viaţă 
sau moarte. Hristos a făcut ispăşire 
pentru poporul Său şi le-a şters 
păcatele.”8

CÂND ŞI CUM SE VA ÎN-
CHEIA TIMPUL DE PROBĂ?

„Când Isus încetează a mai pleda 
pentru om, cazurile tuturor sunt 
pentru totdeauna hotărâte... Timpul 
de probă se încheie; mijlocirile lui 
Hristos în cer încetează. Acest timp 
vine în cele din urmă în mod brusc 
asupra tuturor, şi cei care au neglijat 
să îşi curăţească sufletele prin ascul-
tare de adevăr sunt găsiţi dormind.”9

„Când timpul de probă se în-
cheie, aceasta va veni în mod brusc, 
neaşteptat – un timp când aşteptăm 
cel mai puţin acest lucru. Însă putem 
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avea un raport curat în cer astăzi, şi 
să ştim că Dumnezeu ne acceptă.”10

A DOUA VENIRE A LUI 
HRISTOS VA ADUCE 
SFÂRŞITUL PĂCATULUI

„Iată Eu vin curând şi răsplata 
Mea este cu Mine, ca să dau fiecă-
ruia după fapta lui. Eu sunt Alfa 
şi Omega, Cel dintâi şi Cel de pe 
urmă, Începutul şi Sfârşitul”. Ferice 
de cei ce îşi spală hainele (engl. 
KJV: „care ţin poruncile Lui”), ca 
să aibă drept la pomul vieţii şi să 
intre pe porţi în cetate” (Apocalipsa 
22:12-14). 

„Domnul va veni în curând, 
şi noi trebuie să fim pregătiţi să 
Îl întâlnim în pace. Să fim hotă-
râţi să facem tot ce stă în puterea 
noastră pentru a împărţi lumină 
celor din jurul nostru. Nu trebuie 
să fim trişti, ci veseli, şi trebuie să Îl 
menţinem pe Domnul Isus mereu 
în faţa noastră. El vine în curând, 
şi trebuie să fim gata şi să aşteptăm 
venirea Lui. O, cât de glorios va fi 
să Îl vedem şi să fim primiţi cu bun 
venit în calitate de răscumpăraţi ai 
Săi! Am aşteptat mult, însă spe-
ranţa noastră nu trebuie să scadă.  
Dacă putem să Îl vedem pe Rege 
în frumuseţea Lui, vom fi bine-
cuvântaţi pentru totdeauna. Simt 
că trebuie să strigăm cu voce tare: 
„Mergem spre casă!” Ne apropiem 
de timpul când Hristos va veni în 
putere şi mare slavă să îi ia pe cei 
răscumpăraţi ai Săi în căminul lor 
ceresc. ‚În marea lucrare de înche-
iere vom întâlni nedumeriri pe care 
nu vom şti cum să le abordăm; însă 
să nu uităm că cele trei mari puteri 
ale cerului lucrează, că o mână di-
vină este la cârmă, şi că Dumnezeu 
îşi va îndeplini promisiunile. El va 
strânge din lume un popor care Îl 
va sluji în neprihănire.’”11

UN NOU SFÂRŞIT ŞI  
UN NOU ÎNCEPUT

Ioan, autorul Apocalipsei, 
explică: „Apoi am văzut un cer nou 
şi un pământ nou; pentru că cerul 
dintâi şi pământul dintâi pierise-
ră şi marea nu mai era. Şi eu am 
văzut coborându-se, din cer de la 

Dumnezeu, cetatea sfântă, Noul 
Ierusalim, gătită ca o mireasă îm-
podobită pentru bărbatul ei. Şi am 
auzit un glas tare, care ieşea din 
scaunul de domnie şi zicea: „Iată 
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! 
El va locui cu ei şi ei vor fi poporul 
Lui şi Dumnezeu Însuşi va fi cu ei. 
El va fi Dumnezeul lor.” (Apoca-
lipsa 21:1-3). 

„În acea zi, cei răscumpăraţi vor 
străluci în gloria Tatălui şi a Fiu-
lui. Îngerii, atingând harfele lor de 
aur, vor spune bun venit Regelui şi 
trofeelor victoriei Sale – cei care au 
fost spălaţi şi albiţi în sângele Mie-
lului. O cântare de triumf va răsuna, 
umplând tot cerul. Hristos a învins. 
El intră în curţile cereşti, însoţit de 
cei răscumpăraţi ai Săi, martorii că 
misiunea Sa de suferinţă şi sacrifi-
ciu nu a fost în zadar. 

Învierea şi înălţarea Domnului 
nostru sunt o dovadă sigură despre 
triumful sfinţilor lui Dumnezeu 
asupra morţii şi a mormântului, şi o 
garanţie că cerul este deschis celor 
care îşi spală hainele caracterului lor 
şi le albesc în sângele Mielului.”12

„Cu dragoste inexprimabilă, 
Isus le spune bun venit în bucuria 
Domnului lor celor credincioşi ai 
Săi. Bucuria Salvatorului este în a 
vedea, în împărăţia slavei, pe sufle-
tele care au fost salvate prin agonia 
şi umilinţa Sa.”13

„Marea luptă s-a încheiat. 
Păcatul şi păcătoşii nu mai sunt. 
Întregul univers este curat. Un puls 
de armonie şi bucurie străbate prin 
vasta creaţie. De la Cel care a creat 
totul curg viaţă şi lumină şi bucurie, 
prin toate domeniile spaţiului neli-
miat. De la cel mai mic atom până 
la cea mai mare lume, toate lucru-
rile, însufleţite sau neînsufleţite, în 
frumuseţea lor neumbrită şi bucuria 
lor perfectă, declară că Dumnezeu 
este iubire.”14

„Şi [Isus] mi-a spus, S-a ispră-
vit! Eu sunt Alfa şi Omega, Înce-
putul şi Sfârşitul. Celui ce îi este 
sete, îi voi da să bea fără plată din 
izvorul apei vieţii. Cel ce va birui 
va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi 
Dumnezeul lui şi el va fi fiul Meu.” 
(Apocalipsa 21:6, 7).  

Iubiţi prieteni, tineri, fraţi 
şi surori din întreaga lume, ne 
apropiem cu pas rapid de împlini-
rea acestor importante promisiuni 
date nouă de Dumnezeu. Istoria 
umanităţii afectate de păcat ajunge 
la sfârşit, şi este urmată de viaţa 
veşnică fără păcat sau ispititor. 
Suntem noi gata să petrecem o 
veşnicie fără păcat şi suferinţă cu 
Cel care ne-a iubit atât de mult 
încât Şi-a dat viaţa pentru noi? 

Care este situaţia noastră astăzi? 
Ce decizie s-ar scrie dacă timpul 
de probă s-ar încheia astăzi pentru 
mine şi pentru întreaga lume?

Fie ca Domnul să ne binecu-
vânteze cu prezenţa Sa şi să in-
unde fiecare suflet cu pacea Sa. Să 
ne pregătim cu toată inima să Îl 
întâlnim. El aşteaptă să ne ia acasă. 
Este aceasta dorinţa ta? Iubiţii 
mei, dacă pierdem cerul, va fi cea 
mai mare pagubă din univers, dar 
dacă vom câştiga Cerul prin harul 
lui Dumnezeu, va fi cea mai mare 
victorie. Nimic nu se poate compa-
ra cu această importantă comoară. 
Doresc ca aceasta să fie experienţa 
noastră, ca ziua mântuirii să poată 
veni cât de repede posibil şi să 
putem să ne revedem unii pe alţii 
în împărăţia Sa, pentru a nu ne mai 
despărţi niciodată. Amin!
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Şi străluceşte lumina mea – 
Sau sunt eu doar înţepenit în lumea mea?
Sunt eu un martor al harului ceresc, 
Cu stindardul adevărului desfăşurat acum?

Privind în jurul meu, 
Văd multe semne – 
Dar va veni sfârşitul ca o surpriză?
Toate aceste evenimente au fost prezise  
de mult timp
Să ne conducă să fim înţelepţi!

Suntem toţi în alergare;
Viaţa se grăbeşte înainte...
Ambiţia clădeşte un număr de ţinte.
Mi-am amintit scopul mult mai mare
Al creştinilor de a salva suflete pierdute?

La orizont 
Sunt atât de multe prezise;
Sunt multe descoperite de profeţie. 
Momentele se grăbesc acum ca să vadă toţi – 
O imagine care culminează de vaiuri.

Mulţi dorm
În timp ce lucrurile temporare
Predomină tot ce se vede.
Isus vine pentru cei care se pregătesc, 
Ale căror minţi sunt făcute sincere, pure şi curate. 

Ce fac eu? 
O, ce gândesc? 
O, cu cine caut să mă împrietenesc?
Ies eu în întâmpinarea semenilor aşa cum a făcut 
Domnul meu Hristos,
În timp ce ştiu că timpul de probă se va încheia?

Timpul este scurt acum,
Şi Domnul va veni curând – 
Deci, acum nu este momentul să ne jucăm.
„S-a sfârşit” se va proclama în curând!
Cum ar fi, dacă ar fi astăzi?

Venirea în curând a lui Isus
Ar trebui să ne umple inimile
Cu bucurie şi devoţiune nerostită. 
Faptul că suntem privilegiaţi să acţionăm  
ca purtători ai adevărului
Ar trebui să ne facă îndrăzneţi şi credincioşi!

Isus doreşte – 
El ne va ajuta chiar acum; 
Caută-L însă cât timp El mai poate fi găsit!
Tărie va fi dată celor care o cer; 
Puterea Sa va fi din abundenţă!

Acum este ceasul 
Să căutăm scumpa Sa faţă
Şi să ne bucurăm de Cuvântul pe care Îl oferă El.
Dumnezeu este Salvatorul nostru prin toată negura; 
Noi Îl lăudăm pe Cel care trăieşte acum în înălţime!

Isus vine; 
El este gata – suntem şi noi?
El chiar nu vrea să întârzie!
Gândiţi-vă la bucuria care îi aşteaptă  
pe cei răscumpăraţi – 
O, cum ar fi, dacă chiar ar fi astăzi?

            de Barbara Montrose

oamenii?


