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C
ât de important este să fi i cu un pas 

înaintea lucrurilor! Te ajută mult să 

fi i informat mai dinainte atunci când 

trebuie să te pregăteşti pentru eveni-

mente cheie. Şi ce eveniment ar putea 

cunoaşte vreodată lumea decât acela de a vedea cea 

de-a doua venire a lui Isus Hristos pe nori de slavă? 

În îndurarea Sa, Domnul a oferit lumină în această 

privinţă pentru instruirea şi mustrarea noastră. Cât 

de important este să studiem acest adevăr prezent, 

să medităm la el şi să-l aplicăm în viaţa noastră!

Săptămâna de rugăciune din acest an se bazează 

pe „Testul timpului”, o serie de lecturi despre eveni-

mentele timpului de pe urmă, evenimente pregăti-

toare pentru întoarcerea Domnului nostru. Acesta 

este un subiect foarte solemn şi plin de putere. Pe 

lângă adunările de comunitate din această săptămâ-

nă, vă rugăm să faceţi eforturi ca să împărtăşiţi acest 

material cu credincioşii izolaţi, încurajându-i cu 

rugăciunile şi vizitele dumneavoastră.

De asemenea, nu uitaţi că:

SABATUL, 12 DECEMBRIE: o zi de rugăciune şi  

 post

DUMINICĂ, 13 DECEMBRIE: se va strânge o  

 colectă pentru noile misiuni.

Avem încrederea că această Săptămână de Rugăciu-

ne va fi  o binecuvântată ocazie de a nutri o credinţă 

mai profundă şi o consacrare în inima noastră care să 

ne pregătească pentru ceasul care va veni în curând.

Săptămâna 
de 

rugăciune
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C
uvântul „advent” se re-

feră la sosirea unei per-

soane, a unui eveniment 

important şi, în cel mai 

înalt sens, reaminteşte 

de întoarcerea glorioasă a Domnului 

universului, Isus Hristos. 

Planifi carea reuşită a oricărui 

eveniment important presupune 

un proces laborios – cu cât este mai 

importantă persoana şi cu cât este 

mai măreţ evenimentul, cu atât mai 

cuprinzătoare este pregătirea necesa-

ră. Instaurarea preşedinţilor naţiuni-

lor, încoronarea regilor monarhiilor, 

şi învestirea  guvernelor sunt toate 

exemple ale unor evenimente de 

seamă de mare anvergură. Totuşi, 

maiestatea lor este palidă în compa-

raţie cu slava veşnică ce însoţeşte a 

doua măreaţă venire a Domnului.

Ca popor al cărui nume face direc-

tă referire la cel mai aşteptat eveni-

ment din istorie, cât de semnifi cativ 

este ca întreaga noastră experienţă să 

fi e în vederea pregătirii pentru acest 

eveniment unic. Pregătirea cores-

punzătoare pentru venirea Domnu-

lui cere nu numai o demonstrare 

exterioară – ci pretinde o transfor-

mare interioară completă. Domnul 

nu caută doar ca faptele bune să fi e 

făcute de copiii ascultători; ochii 

Săi pătrunzători se uită de fapt ca să 

vadă dacă gândurile noastre adânci 

refl ectă cu adevărat cele mai curate 

motive bazate pe principiul veşnic al 

dragostei. Această schimbare spiritu-

ală profundă, care trebuie să-şi înfi gă 

adânc rădăcinile în fi inţele afectate în 

mod fi resc de plaga păcatului, este cu 

adevărat remarcabilă.

Profeţia este desfăşurarea 

programată a istoriei ome-

nirii. Ea înfăţişează repere 

cheie pe calea timpului ca să câştigăm 

o perspectivă corectă cu privire la 

unde ne afl ăm acum. Fără această 

busolă, cât de repede ne-am trezi 

plutind în ape netrasate pe hartă, în 

voia valurilor fără ancoră într-o mare 

a confuziei babiloniene!

Ce este caracteristic sceptrului 
autorităţii lui Dumnezeu?

„Pe când Fiului [Tatăl] I-a zis: 

‚Scaunul Tău de domnie, Dumne-

zeule, este în veci de veci; toiagul 

(engl: ‚sceptrul’) domniei Tale 

este un toiag (engl: ‚sceptru’) de 

dreptate.”(Evrei 1:8). „Braţul Tău 

este puternic, mâna Ta este tare, 

dreapta Ta este înălţată.” (Psalmii 

89:14). Împărăţia harului va fi  eclip-

sată în curând de împărăţia slavei. 

Dumnezeul nostru Cel drept Se va 

ridica pentru a reabilita legea Sa 

călcată în picioare şi va trimite jude-

cata asupra călcătorilor ei. Profeţia 

indică spre aceasta; suntem familiari 

cu acele versete. Totuşi, este la fel de 

adevărat că dreptatea lui Dumnezeu 

are o soră geamănă, mila. „Bună-

tatea şi credincioşia se întâlnesc, 

dreptatea şi pacea se sărută. Credin-

cioşia răsare din pământ şi drepta-

tea priveşte de la înălţimea ceruri-

lor. Domnul ne va da şi fericirea, şi 

pământul nostru îşi va da roadele. 

Dreptatea va merge şi înaintea Lui, 

şi-L va şi urma, călcând pe urmele 

paşilor Lui!” (Psalmii 85:10-13).

Unde ne este locul?

Atunci când privim la aspectele 

mai alarmante ale profeţiei – 

curbele riscante şi stâncile pericu-

loase ale drumului din faţă – este 

tentant să cădem şi să ne simţim 

copleşiţi. După cum inginerii de 

trafic pun semne de atenţionare 

pentru a atrage atenţia la apropi-

atele pericole de pe drum, Dom-

nul, în înţelepciunea Sa, a emis 

panouri informative de avertizare. 

Scopul lor este să ne ajute şi nu 

să ne înăbuşe bucuria noastră în 

Domnul. Sarcina noastră este una 

trepidantă, foarte pozitivă; ocazi-

ile noastre în via Domnului sunt 

efectiv fără număr.

Să privim cu dorinţă şi speranţă 

la venirea Domnului nostru şi să 

lăsăm ca acest lucru iminent să 

ne susţină în bătăliile vieţii. Ne 

aşteaptă experienţe minunate dacă 

luăm parte activă şi înflăcărată în 

scenele slăvite care încheie istoria 

pământului. Spiritul de slujire ne 

poate anima şi da energie atunci 

când ne concentrăm din toată 

inima asupra slavei lucrării Dom-

nului nostru. „El dă tărie celui 

obosit, şi măreşte puterea celui ce 

cade în leşin.” (Isaia 40:29). Fie-

care dintre noi are privilegiul unui 

loc şi al unei chemări unice – „Şi 

cine ştie dacă nu pentru o vreme 

ca aceasta ai ajuns la împărăţie?” 

(Estera 4:14).

“O vreme ca

       aceasta”

E D I T O R I A L
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C
uvântul lui Dumnezeu 

acoperă o perioadă a 

istoriei care se întinde 

de la Creaţiune până la 

venirea Fiului omului 

pe norii cerului. Chiar mai mult; 

el poartă gândul înainte la viaţa 

viitoare, şi deschide înaintea lui 

frumuseţile minunate ale Paradisului 

restaurat. Prin toate aceste veacuri, 

adevărul lui Dumnezeu a rămas ace-

laşi. Ceea ce a fost adevăr la început 

este adevăr şi acum. Deşi înţelegerii 

i-au fost deschise adevăruri noi şi 

importante, potrivite pentru genera-

ţiile succesive, descoperirile prezente 

nu le contrazic pe cele din trecut. 

Fiecare nou adevăr înţeles îl face mai 

semnifi cativ pe cel vechi.

Cu o lumină mai mare şi mai clară 

care străluceşte asupra noastră, putem 

să vedem cu o mai mare claritate 

slava primei dispensaţiuni. Putem sta 

de vorbă cu patriarhii din vechime; 

putem să-l ascultăm pe Moise cum 

rosteşte legile pentru Israel, cu profe-

ţii care privesc spre veacurile urmă-

toare şi prezic evenimentele viitoare, 

şi cu apostolii care desfac tainele noii 

dispensaţiuni şi povestesc despre 

experienţa lor personală şi redau 

cuvintele minunate ale Aceluia care a 

vorbit cum nu a mai vorbit nimeni. 

Când vedem prezicerile profeţilor că 

se împlinesc în jurul nostru, suntem 

aduşi mai aproape de ei şi putem să-i 

citim cu un interes mai profund şi 

mai inteligent. Pe măsură ce timpul 

trece şi ne apropiem de sfârşitul isto-

riei pământului, trebuie, dacă suntem 

învăţăcei umili în şcoala lui Hristos, 

să putem să înţelegem tot mai clar 

înţelepciunea divină.

Noe, Avraam, Isaac, Iacov, Moise 

şi toţi patriarhii şi profeţii au auzit 

evanghelia prin Hristos; ei au văzut 

salvarea omenirii prin înlocuitorul 

şi garantul Isus, Răscumpărătorul 

lumii. Ei au văzut un Mântuitor 

care avea să vină în lume în carne 

omenească şi au avut comuniune cu 

El în maiestatea Sa divină. Avraam a 

umblat şi a vorbit cu îngerii cereşti 

care au venit la el în veşmintele ome-

nescului. Iacov a vorbit cu Hristos şi 

cu îngerii. Moise a stat de vorbă cu 

Isus faţă în faţă, ca unul care vorbeş-

te cu un prieten.

De la creaţiune şi căderea omului 

până în prezent, planul lui Dumne-

zeu pentru răscumpărare prin Hristos 

a omenirii căzute a fost descoperit 

în mod continuu. Cortul întâlnirii şi 

templul lui Dumnezeu de pe pă-

mânt au fost copiate după originalul 

din cer. În jurul sanctuarului şi al 

serviciilor sale solemne se adunau 

tainic marile adevăruri care trebuia 

să se dezvolte de-a lungul generaţi-

ilor următoare. Nu a existat nici un 

timp în care Dumnezeu să nu dea 

dovezi mai mari despre măreţia şi 

maiestatea Sa înălţată ca acela când 

era recunoscut drept conducător al 

lui Israel. Proclamările unui Rege 

nevăzut erau grandioase şi nespus 

de impresionante. Era mânuit un 

sceptru însă nu era ţinut de nici o 

mână omenească. Chivotul sfânt, 

acoperit de către tronul harului, şi 

care conţinea legea sfântă a lui Dum-

nezeu, era un simbol al lui Iehova 

Însuşi. Era puterea israeliţilor cu care 

câştigau lupta. Înaintea lui, idolii 

erau aruncaţi la pământ şi, pentru că 

au privit în el în mod nechibzuit, mii 

au pierit. Niciodată nu a dat Domnul 

nostru descoperiri atât de deschise 

ale supremaţiei Sale în lumea noastră 

ca atunci când doar El era recunoscut 

ca Rege al lui Israel.

Cât de înţeleaptă era rânduiala lui 

Dumnezeu pentru păstrarea cunoş-

tinţei de Sine pe pământ prin aceea 

că a dat omului legea Sa cea sfântă, 

care era temelia guvernării Sale în 

cer şi pe pământ, şi prin aceea că a 

legat-o de un sistem de închinare care 

să amintească mereu de un Mântuitor 

care urma să vină. Deşi „întunericul 

acopere pământul, şi negură mare 

popoarele”, Domnul a avut o mică 

grupă umilă care I-a recunoscut suve-

ranitatea prin aceea că a respectat şi a 

ascultat de constituţia Regatului Său, 

cele zece porunci. Prin veacurile de 

idolatrie şi apostazie, făgăduinţa unui 

Mesia a menţinut lumina speranţei 

Compilaţie din scrierile lui E. G. White

Vineri, 4 decembrie 2009Vineri, 4 decembrie 2009

“Iată-mă că vin! 
În sulul cărţii este 
scris despre mine.”



Săptămâna de rugăciune, 4-13 decembrie 2009 5

aprinsă în întunericul moral până 

când a sosit vremea ca Hristos să vină 

pentru prima dată.

În jertfa adusă pe fi ecare altar, era 

văzut un Răscumpărător. Împreună cu 

norul de tămâie se ridica din fi ecare 

inimă căită rugăciunea ca Dumnezeu 

să primească jertfele lor în timp ce 

manifestau credinţă într-un Mântuitor 

care avea să vină. Mântuitorul nostru 

a venit şi Şi-a vărsat sângele ca jertfă, 

iar acum invocă acel sânge înaintea 

Tatălui Său în sanctuarul din cer.1

Chiar înainte ca El să ia asupra Sa 

umanitatea, [Domnul şi Mântuitorul 

nostru Isus Hristos] a văzut întreaga 

cale pe care trebuia să umble ca să 

mântuiască ce era pierdut. Fiecare 

junghi care a sfâşiat inima Sa, fi ecare 

batjocură care a fost îngrămădită 

asupra capului Său, fi ecare lipsă pe 

care a fost chemat să o sufere, toate 

erau deschise vederii Sale înainte de 

a pune deoparte coroana şi haina Sa 

regească şi să coboare de pe tron ca 

să-Şi îmbrace divinitatea cu umanita-

tea. Calea de la iesle la Calvar se afl a 

toată înaintea ochilor Săi. El ştia ce 

suferinţă avea să vină asupra Sa. Ştia 

totul, şi totuşi a zis: „Iată-mă că vin! 

- în sulul cărţii este scris despre mine 

- vreau să fac voia Ta, Dumnezeule! Şi 

Legea Ta este în fundul inimii mele.” 

(Psalmii 40:7, 8).2

„În adevăr, v-am făcut cunoscute 

puterea şi venirea Domnului nostru 

Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe 

nişte basme meşteşugit alcătuite,” le 

reaminteşte credincioşilor [apostolul 

Petru] ci ca unii care am văzut noi 

înşine cu ochii noştri mărirea Lui. 

Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl 

cinste şi slavă, atunci când din slava 

minunată, s-a auzit deasupra Lui un 

glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu 

prea iubit, în care Îmi găsesc plăce-

rea.’ Şi noi înşine am auzit acest glas 

venind din cer, când eram cu El pe 

muntele cel sfânt.” (2 Petru 1:16-18).

Oricât de convingătoare a fost 

această dovadă despre siguranţa 

nădejdii credincioşilor, exista una 

chiar mai convingătoare ce se găsea în 

mărturia profeţiei, prin care credinţa 

tuturor să fi e întărită şi ancorată în 

siguranţă. „Şi avem cuvântul proo-

rociei făcut şi mai tare; la care bine 

faceţi că luaţi aminte, ca la o lumină 

care străluceşte într-un loc întunecos, 

până se va crăpa de ziuă şi va răsări 

luceafărul de dimineaţă în inimile 

voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să 

ştiţi că nici o proorocie din Scriptură 

nu se tâlcuieşte singură. Căci nici o 

proorocie n-a fost adusă prin voia 

omului, ci oamenii au vorbit de la 

Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.” 

(versetele 19-21)3

Profeţiile Vechiului Testament 
împlinite

Isus încercase de mai multe ori 

să deschidă înaintea ucenicilor Săi 

viitorul, însă pe ei nu-i interesa să 

se gândească la ce le spunea El. Din 

această cauză, moartea Sa venise asu-

pra lor ca o surpriză; iar după aceea, 

când au trecut în revistă trecutul şi au 

văzut rezultatul necredinţei lor, au fost 

umpluţi de durere. Atunci când Hris-

tos a fost crucifi cat, ei nu credeau că 

El avea să învie. El le spusese desluşit 

că avea să învie a treia zi, însă ei erau 

nedumeriţi şi nu au înţeles ce vrea să 

spună. Această lipsă de înţelegere i-a 

lăsat în deznădejde totală atunci când 

El a murit. Ei erau dezamăgiţi amar-

nic. Credinţa lor nu a pătruns dincolo 

de umbra pe care Satan o aruncase la 

orizont. Totul li se părea vag şi tainic. 

Dacă ar fi  crezut cuvintele Mântuitoru-

lui, câtă durere ar fi  cruţat!

Zdrobiţi de deznădejde, durere 

şi disperare, ucenicii s-au întâlnit în 

camera de sus, au închis şi încuiat 

bine uşile, temându-se ca nu cumva 

soarta iubitului lor Învăţător să fi e şi a 

lor. Aici li S-a arătat El după învierea 

Sa. Timp de patruzeci de zile Hristos 

a rămas pe pământ, pregătindu-i pe 

ucenici pentru lucrarea dinaintea lor 

şi explicându-le ceea ce până acum nu 

putuseră să priceapă. El le-a vorbit des-

pre profeţiile referitoare la venirea Sa, 

respingerea Sa de către evrei şi moartea 

Sa, arătând că fi ecare menţiune a 

acestor profeţii fusese împlinită. El le-a 

spus că trebuia să privească această 

împlinire a profeţiei ca pe o asigurare 

a puterii care avea să-i însoţească 

în lucrarea lor viitoare. „Atunci le-a 

deschis mintea,” citim, „ca să înţeleagă 

Scripturile, şi le-a zis: ‚Aşa este scris, şi 

aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să 

învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să 

se propovăduiască tuturor neamurilor, 

în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea 

păcatelor, începând din Ierusalim.” 

Şi El a adăugat: „Voi sunteţi martori ai 

acestor lucruri.” (Luca 24:45-48).4

[Înainte de înălţarea Sa], Hristos 

a prezentat din întreaga Scriptură 

lucrurile referitoare la Sine pornind 

de la Moise, chiar începutul istoriei 

biblice… Era nevoie ca [ucenicii 

pe drum spre Emaus] să înţeleagă 

mărturia adusă despre El de tipul şi 

profeţiile din Vechiul Testament. Pe 

acestea trebuia să se bazeze credin-

ţa lor. Hristos nu a săvârşit nici o 

minune ca să-i convingă, ci prima 

Sa lucrare a fost aceea de a explica 

Scripturile. Ei au privit la moartea Sa 

ca la nimicirea tuturor speranţelor 

lor. Acum El le-a arătat din profeţi că 

aceasta era cea mai puternică dovadă 

pentru credinţa lor.

Învăţându-i pe aceşti ucenici, Isus 

a arătat cât de important este Vechiul 

Testament care mărturiseşte despre 

misiunea Sa. Mulţi creştini cu numele 

leapădă acum Vechiul Testament, sus-

ţinând că nu mai are nici o valoare. 

Însă nu aşa a învăţat Hristos. El l-a 

preţuit atât de mult, încât, cu o anu-

mită ocazie, a spus: „Dacă nu ascultă 

pe Moise şi pe prooroci, nu vor crede 

nici chiar dacă ar învia cineva din 

morţi.” (Luca 16:31).

Glasul care vorbeşte prin patri-

arhii şi profeţii din zilele lui Adam 

până chiar la scenele timpului sfârşi-

tului este glasul lui Hristos. Mân-

tuitorul este descoperit în Vechiul 

Testament la fel de clar ca în cel 

Nou. Lumina din trecutul profetic 

scoate în evidenţă viaţa lui Hristos 

şi învăţăturile Noului Testament cu 

claritate şi frumuseţe. Minunile lui 

Hristos sunt o dovadă a caracterului 

Său divin; însă o dovadă puternică 

a faptului că El este Răscumpărăto-

rul lumii se găseşte în compararea 

profeţiilor Vechiului Testament cu 

relatarea din Noul.

Aducând argumente din profe-

ţie, Hristos a dat ucenicilor Săi o 

idee corectă despre ce urma să fi e 

El pentru oameni. Aşteptarea unui 

Mesia, care urma să ia tronul Său şi 

puterea regească în conformitate cu 

dorinţele oamenilor, fusese înşelătoa-

re. Ea a împiedicat înţelegerea corectă 

a coborârii Sale din cea mai înaltă 

la cea mai de jos poziţie care putea 

fi  ocupată. Hristos dorea ca ideile 

ucenicilor Săi să fi e curate şi adevărate 

de câte ori erau exprimate. Ei trebuia 

să înţeleagă cât de mult cu putinţă 

paharul suferinţelor care Îi era sortit. 
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El le-a arătat că teribilul confl ict pe 

care ei nu-l puteau încă înţelege era 

împlinirea legământului făcut înainte 

să fi e aşezată temelia pământului. 

Hristos trebuia să moară aşa cum mor 

toţi călcătorii de lege dacă persistă 

în păcat. Toate acestea trebuia să se 

întâmple, însă nu aveau să sfârşeas-

că în înfrângere, ci într-o victorie 

glorioasă şi veşnică. Isus le-a spus 

că trebuie depus orice efort pentru 

a salva lumea de păcat. Urmaşii Săi 

trebuie să trăiască aşa cum a trăit El, 

şi să lucreze aşa cum a lucrat El, cu un 

efort viu şi perseverent.5 

Desăvârşita sincronizare a lui 
Dumnezeu

Planul pentru răscumpărarea 

noastră nu a fost un gând apărut ul-

terior, un plan formulat după căderea 

lui Adam. El a fost o descoperire a 

„tainei care a fost ţinută ascunsă timp 

de veacuri” (Romani 16:25, RV). A 

fost o descoperire a principiilor care 

au reprezentat temelia tronului lui 

Dumnezeu de la începutul veacurilor 

veşnice. Dumnezeu şi Hristos ştiau de 

la început despre apostazia lui Satan 

şi despre căderea omului prin puterea 

înşelătoare a răsculătorului. Dumne-

zeu nu a poruncit ca păcatul să existe, 

însă El i-a prevăzut existenţa şi a luat 

măsuri pentru a veni în întâmpinarea 

teribilei urgenţe. Atât de mare a fost 

dragostea Sa faţă de lume, încât El 

S-a legat prin legământ să-L dea pe 

singurul Său fi u „pentru ca oricine 

crede în El să nu piară ci să aibă viaţa 

veşnică”. (Ioan 3:16).

Lucifer spusese: „Mă voi sui în cer, 

îmi voi ridica scaunul de domnie 

mai presus de stelele lui Dumnezeu, 

… voi fi  ca Cel Prea Înalt.” (Isaia 

14:13-14). Însă Hristos, „măcar că 

avea chipul lui Dumnezeu, totuşi 

n-a crezut ca un lucru de apucat să 

fi e deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a 

dezbrăcat pe sine însuşi şi a luat un 

chip de rob, făcându-se asemenea 

oamenilor.” (Filipeni 2:6, 7).

Acesta a fost o jertfi re făcută de 

bună voie. Isus ar fi  putut rămâne 

lângă Tatăl. El ar fi  putut reţine slava 

cerului şi omagiul îngerilor. Însă El 

a ales să predea sceptrul în mâinile 

Tatălui şi să coboare de pe tronul uni-

versului, ca să aducă lumină celor din 

întuneric şi viaţă celor gata să piară.

Cu aproape două mii de ani în 

urmă (n.tr: acest citat a fost publicat 

la sfârşitul secolului XIX), în cer s-a 

auzit de la tronul lui Dumnezeu un 

glas de o însemnătate tainică: „Tu 

n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci 

Mi-ai pregătit un trup; ... Iată-Mă (în 

sulul Cărţii este scris despre Mine), 

vin să fac voia Ta, Dumnezeule!” 

(Evrei 10:5-7). Aceste cuvinte anunţă 

împlinirea intenţiei ascunse din vea-

curile veşnice. Hristos era pe punctul 

de a veni în lumea noastră şi de a Se 

întrupa. El a spus: „Mi-ai pregătit un 

trup.” Dacă Şi-ar fi  făcut apariţia învă-

luit în slava care era a Sa cu Tatăl îna-

inte să existe lumea, nu am fi  putut 

suporta lumina 

prezenţei Sale. 

Ca s-o putem 

privi şi să nu fi m 

nimiciţi, manifes-

tarea slavei Sale 

a fost ascunsă. 

Divinitatea Sa 

a fost învăluită 

în umanitate – 

slava invizibilă 

în formă umană 

vizibilă.6

Dumnezeu 

a condus eve-

nimentele din 

jurul naşterii lui Hristos. Era un timp 

stabilit pentru venirea Sa în înfăţişare 

omenească. O linie lungă de profeţii 

inspirate arătau către venirea lui 

Hristos în lumea noastră şi descriau 

amănunţit felul primirii Sale. Dacă 

Mântuitorul S-ar fi  arătat mai devre-

me în istoria omenirii, avantajele 

câştigate de creştini nu ar fi  fost atât 

de mari, întrucât credinţa lor nu s-ar 

fi  dezvoltat şi întărit prin stăruirea 

asupra profeţiilor care se întindeau 

până departe în viitor şi relatau 

despre evenimentele care aveau să 

iasă la iveală.

Din cauza depărtării lor de 

Dumnezeu, El a îngăduit ca iudeii 

să ajungă sub puterea unei naţiuni 

păgâne.

Iudeilor le era oferită numai o 

anume putere limitată; nici măcar 

Sinedriul nu avea voie să pronunţe 

sentinţa fi nală în nici un caz impor-

tant care implica aplicarea pedepsei 

capitale. Un popor stăpânit, aşa cum 

erau iudeii, de către bigotism şi super-

stiţie, este foarte crud şi necruţător. 

Înţelepciunea lui Dumnezeu a fost 

dată pe faţă prin trimiterea Fiului Său 

în lume într-o vreme când puterea 

romană deţinea supremaţia. În cazul 

în care conducerea iudaică ar fi  

deţinut autoritatea deplină, acum nu 

am fi  avut o istorie a vieţii şi slujirii 

lui Hristos printre oamenii. Preoţii 

şi conducătorii invidioşi ar fi  scăpat 

repede de un rival atât de cumplit. 

El ar fi  fost omorât cu pietre pe baza 

unor acuzaţii false că ar fi  călcat legea 

lui Dumnezeu. Iudeii nu răstigneau 

pe nimeni; aceasta era o metodă 

romană de pedeapsă; aşa că la 

Calvar nu ar fi  fost nici o cruce. Astfel 

profeţia nu s-ar fi  împlinit; deoarece 

Hristos trebuie să fi e ridicat în public 

pe cruce aşa cum şarpele a fost ridicat 

în pustie.

Puterea romană era instrumentul 

în mâna lui Dumnezeu ca să împie-

dice Lumina lumii să se răspândească 

în întuneric. Crucea a fost înălţată 

în conformitate cu planul lui Dum-

nezeu, în văzul tuturor popoarelor, 

limbilor şi noroadelor, atrăgându-le 

Dacă Mântuitorul S-ar fi  arătat mai devreme în istoria omenirii, 

avantajele câştigate de creştini nu ar fi  fost atât de mari.
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atenţia la Mielul lui Dumnezeu care 

ridică păcatele lumii.

Dacă venirea lui Hristos ar fi  fost 

amânată mulţi ani, până când puterea 

iudaică ar fi  scăzut mai mult, profeţia 

nu s-ar fi  împlinit; pentru că nu ar mai 

fi  fost posibil ca iudeii, lipsiţi aproape 

în întregime de putere, să infl uenţeze 

autorităţile romane să semneze con-

damnarea la moarte a lui Isus pe baza 

acuzaţiilor prezentate şi nu ar fi  fost 

ridicată nici o cruce pe Calvar pentru 

Hristos. Nu după mult timp după 

executarea Mântuitorului, omorârea 

prin crucifi care a fost desfi inţată. 

Scenele care au avut loc la moartea lui 

Isus, comportamentul inuman al oa-

menilor, întunericul supranatural care 

a învăluit pământul, agonia naturii 

dată pe faţă prin despicarea stâncilor 

şi lumina fulgerelor, i-a străpuns cu o 

aşa mustrare de cuget şi groază încât 

crucea, ca instrument de omorâre, a 

încetat să mai fi e folosită puţin după 

aceea. La distrugerea Ierusalimului, 

când mulţimea a preluat conducerea 

din nou, crucifi carea a fost refolosită 

pentru o vreme, şi multe cruci au fost  

înălţate pe calvar.

Venirea lui Isus în acel timp şi 

în acel mod în care a avut loc era o 

directă şi deplină împlinire a profe-

ţiei. Dovada acestui lucru dată lumii 

prin mărturia apostolilor şi aceea a 

contemporanilor lor este una dintre 

cele mai puternice dovezi ale credin-

ţei creştine. Noi nu am fost martori 

oculari ai minunilor lui Isus, care au 

atestat divinitatea Sa; însă noi avem 

mărturiile ucenicilor Săi care au fost 

martori oculari ai acestora, şi vedem 

prin credinţă prin ochii lor, şi auzim 

prin urechile lor; iar credinţa noas-

tră împreună cu a lor se apucă de 

dovada dată.

Apostolii L-au primit pe Isus pe 

baza mărturiei profeţilor şi oame-

nilor neprihăniţi care s-a întins pe 

o perioadă de mai multe secole. 

Lumea creştină are un lanţ complet 

de dovezi care străbat atât Vechiul cât 

şi Noul Testament; într-un Testament 

care indică spre un Mântuitor care 

urmează să vină, şi un alt Testament 

care împlineşte condiţiile acelei 

profeţii. Toate acestea sunt de ajuns 

pentru a întemeia credinţa acelora 

care sunt gata să creadă. Intenţia lui 

Dumnezeu era să lase omenirii ocazii 

drepte pentru a dezvolta credinţă în 

puterea lui Dumnezeu şi a Fiului Său 

şi lucrarea Duhului Sfânt.7 

Preţuind cuvintele profetice

Dumnezeu doreşte ca planul de 

răscumpărare să ajungă la poporul Său 

ca ploaia târzie; pentru că el aproape 

că pierde legătura cu Dumnezeu. El se 

încrede în oameni, îi înalţă pe oameni 

şi puterea lui este direct proporţională 

cu tăria dependenţei lui. Mi-au fost 

descoperite unele lucruri care se vor 

împlini nu peste multă vreme. Trebuie 

să ştim mai multe decât ştim în pre-

zent. Trebuie să înţelegem lucrurile 

adânci ale lui Dumnezeu. Există teme 

asupra cărora trebuie să insistăm şi 

care merită mai mult decât o atenţie 

pasageră. Îngerii doresc să privească 

în adevărurile care sunt descoperite 

poporului lui Dumnezeu care caută 

Cuvântul lui Dumnezeu şi se roagă 

cu o inimă căită să primească înţe-

lepciune, lungimi, lăţimi şi înălţimi 

mai mari ale acelei cunoştinţe pe care 

numai Dumnezeu o poate da.

Au fost scrise sute de comentarii 

la evanghelie de către oamenii care 

sunt chemaţi mari, şi pe măsură ce ne 

apropiem de scenele de încheiere ale 

istoriei pământului, se vor face şi mai 

multe expuneri minunate. Trebuie să 

studiem Scripturile cu inimi umile şi 

căite. Cei care îşi vor dedica puterile 

studiului Cuvântului lui Dumnezeu, 

şi în special profeţiilor referitoare la 

aceste zile de pe urmă, vor fi  răsplă-

tiţi cu descoperirea unor adevăruri 

importante. Ultima cartea a Noului 

Testament este plină de adevăruri care 

trebuie înţelese. Satan a orbit ochii 

oamenilor, şi ei se mulţumesc cu 

orice scuză pentru a nu studia această 

carte. Aici Hristos a spus prin servul 

Său Ioan ce va fi  în zilele de pe urmă.

Fiecare cercetător al Bibliei ar 

trebui să studieze aceste profeţii cu 

sârguinţă. Pe măsură ce cercetăm 

Scripturile, caracterul lui Hristos va 

apărea în desăvârşirea lui nemărgi-

nită. El este cel în care sunt centrate 

speranţele noastre de viaţă veşnică. El 

este viaţa veşnică pentru toţi acei care 

mănâncă trupul Său şi beau sângele 

Său. Cei care vor privi la El pot fi  vin-

decaţi de muşcătura şarpelui; pentru 

că El este purtătorul de păcate, sin-

gurul remediu pentru păcat. Privind 

la El, putem fi  preschimbaţi după 

acelaşi chip. Nimic nu trebuie să se 

interpună între sufl et şi Dumnezeu. 

Credinţa, dragostea, adoraţia trebuie 

să crească în sufl etul cercetătorului. 

Noi ne afl ăm în posesia celor mai 

bogate comori ale adevărului şi, dacă 

mergem înainte ca să-L cunoaştem 

pe Domnul, vom avea un câmp larg 

în care să lucrăm. Cuvântul înregis-

trează faptele de milă şi puterea de 

restaurare ale lui Isus. Cu inimile 

îndurerate citim despre amărăciunea 

Sa cauzată de păcatele săvârşite de 

noi. Putem învăţa şi cum, prin sufe-

rinţele şi sacrifi ciul făcut în favoarea 

noastră, noi putem fi  desăvârşiţi în 

El. Inspiraţia ne spune ceva ce este 

mai important pentru noi decât orice 

învăţătură omenească, oricât de largă 

sau adâncă ar fi  ea.

„Şi viaţa veşnică este aceasta”, 

a spus Hristos, „să Te cunoască pe 

Tine, singurul Dumnezeu adevărat 

şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis 

Tu.” (Ioan 17:3). De ce nu ne dăm 

seama de valoarea acestei cunoştinţe? 

De ce nu strălucesc aceste adevăruri 

glorioase în inimile noastre, de ce nu 

tremură pe buzele noastre şi nu ne 

inundă întreaga fi inţă?8

Referinţe:
1 The Review and Herald, 2 martie 1886.
2 Hristos lumina lumii, pag. 410 engl. 
3 Istoria faptelor apostolilor, pag. 534, 535 engl.
4 Idem., p. 25–27 engl. 
5 Hristos lumina lumii, pag. 796-799.
6 Idem., pag. 22, 23.
7 The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 180–182.
8 Bible Training School, 1 ianuarie 1913.
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A 
bătut cineva la uşa ta de 

curând? Îţi aminteşti când 

s-a întâmplat ultima dată? 

În unele locuri nu mai este 

ceva obişnuit să baţi la uşa 

cuiva. Mulţi tineri nici măcar nu ştiu ce 

înseamnă asta. În zilele noastre, stabili-

rea vânzărilor şi vizitelor se fac, de cele 

mai multe ori, prin telefon sau internet.

Care este prima ta reacţie atunci 

când auzi un ciocănit la uşă? „La 

uşa mea se afl ă un străin. Să deschid 

uşa? Să-l las să intre? Poate că ar 

trebui să întreb cum îl cheamă.” 

Poate îl întreb: „Ce doreşti?” Sau 

poate ignor acel ciocănit.

Cine ciocăneşte?

Hristos ciocăneşte astăzi la uşa 

inimii tale prin Duhul Sfânt. El spu-

ne: „Iată, Eu stau la uşă, şi bat. Dacă 

aude cineva glasul Meu şi deschide 

uşa, voi intra la el, voi cina cu el, 

şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3:20). 

Ciocăneşte Hristos la uşa câtorva 

prieteni aleşi? Nu. „Glasul [Marto-

rului Credincios] face apel la fi ecare 

inimă… (Apocalipsa 3:20 citat).”1

„Isus merge de la uşă la uşă, 

stând în faţa fi ecărui templu al 

sufl etului spunând: ‚Eu stau la uşă 

şi bat…’ ‚Deschideţi uşile,’ spune 

marele Negustor, deţinătorul bogă-

ţiilor spirituale, ‚şi faceţi tranzacţii 

cu mine. Eu, Răscumpărătorul 

vostru, vă sfătuiesc să cumpăraţi de 

la Mine.’”2

Printre activităţile aglomerate 

ale vieţii voastre, auziţi bătaia lui 

Hristos? Sunteţi familiari cu glasul 

Său sau credeţi că este un străin? 

Sau sunteţi atât de fermecaţi de 

sunetele lumii că nu-L mai recu-

noaşteţi? Doriţi să-L lăsaţi să intre? 

Anticipaţi că are veşti bune sau rele 

pentru voi? Puteţi să deschideţi uşa? 

Sunteţi pregătiţi să-L primiţi pe 

Oaspetele ceresc? 

Ce este bătaia la uşă?  

O bătaie la uşă poate aduce veşti 

bune sau rele. Ar putea însemna 

serviciul de livrări care aduce fl ori 

de Ziua Mamei. În timpul celui 

de-al doilea război mondial, multe 

cămine din Statele Unite au fost 

vizitate de către funcţionari guver-

namentali în uniformă. Ei veneau 

ca să aducă vestea rea cum că tatăl, 

soţul sau fi ul a fost „ucis în misiu-

ne”. Când deschidem uşa, trebuie să 

fi m pregătiţi să ascultăm ce are de 

zis mesagerul.

Te-ai întrebat vreodată ce în-

seamnă această „Bătaie a lui Isus” 

la inima mea? Inspiraţia ne spune 

că „Fiecare avertizare, mustrare şi 

rugăminte stăruitoare din Cuvântul 

lui Dumnezeu sau prin solii Săi 

trimişi este o bătaie la uşa inimii; 

este glasul lui Isus care cere să fi e 

lăsat să intre.”3 (Această solie are 

multe aplicaţii însă, având în vedere 

scopul articolului, îi conferim o 

aplicaţie personală şi spirituală 

acestei „bătăi” la timp).

Hristos foloseşte Biblia sau Spiri-

tul Profetic sau pe „solii Săi trimişi” 

ca să avertizeze, să mustre şi să ne 

încurajeze. Aceşti soli pot fi  pasto-

rii, profesorii şi fraţii şi surorile în 

credinţă.

Ce se întâmplă dacă nu deschi-

dem uşa imediat? „Cu fi ecare bătaie 

neluată în seamă, hotărârea ta de 

a deschide devine din ce în ce mai 

slabă. Dacă nu este luat în seamă 

imediat, glasul lui Isus se amestecă 

cu mulţimea de alte glasuri, grija şi 

treburile lumeşti absorb atenţia iar 

convingerea dispare. Inima devine 

mai puţin sensibilă şi începe să 

nu-şi mai dea seama de scurtimea 

timpului şi de nemărginita veşnicie 

de dincolo.”4 Cât de periculos! Dacă 

nu deschidem imediat, vom deveni 

insensibili spiritual.

Care este contextul acestui pasaj 
biblic?

Versetul, care descrie bătaia lui 

Hristos la uşa inimii noastre ome-

neşti şi neascultătoare, se găseşte 

în Apocalipsa capitolul 3 – chiar 

la sfârşitul sfatului dat de Martorul 

Credincios laodiceenilor. Este o 

solie pentru timpul nostru! Acum 

– mai mult decât oricând înainte 

– Hristos doreşte să locuiască în 

inima omenească. El nu vorbeşte 

conştiinţei noastre neapărat printr-

“Iată, Eu stau
la uşă şi bat”

De Paul Balbach

Sabat, 5 decembrie 2009
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un glas care se poate auzi, ci prin 

glasul liniştit şi calm al Duhului 

Sfânt. De aceea, cât de important 

este ca în timpul revărsării ploii 

târzii să înţelegem rolul Duhului 

Sfânt în conştiinţă.

„Conştiinţa este glasul lui Dum-

nezeu care se aude în mijlocul 

luptei patimilor omeneşti; când 

întâmpină împotrivire, Duhul lui 

Dumnezeu este întristat.

„Noi toţi vrem să înţelegem cum 

este nimicit sufl etul. Aceasta nu se 

întâmplă prin aceea că Dumnezeu 

trimite un decret ca omul să nu 

fi e mântuit. El nu aruncă înaintea 

ochilor o negură care să nu poată fi  

pătrunsă. Dar omul, la început, se 

împotriveşte la o mişcare a Duhului 

lui Dumnezeu şi, pentru că s-a îm-

potrivit o dată, este mai puţin greu 

să facă acelaşi lucru a doua oară, şi 

mai puţin a treia oară şi mult mai 

puţin a patra oară. Atunci va trebui 

să culeagă recolta seminţei necre-

dinţei şi împotrivirii. O, ce recoltă 

de îngăduiri păcătoase se pregăteşte 

pentru seceriş!

Atunci când rugăciunea în taină 

şi citirea Scripturilor sunt neglijate 

astăzi, mâine pot fi  ignorate cu 

mai puţine mustrări de conştiinţă. 

Va exista o lungă listă de omisi-

uni, toate din cauza unui singur 

grăunte semănat în solul inimii. 

Pe de altă parte, fi ecare rază de 

lumină preţuită va aduce o recoltă 

de lumină. Când ispita este biruită 

o dată, aceasta va da putere pentru 

o împotrivire şi mai hotărâtă a 

doua oară; fi ecare nouă biruinţă 

câştigată asupra eului va netezi 

cărarea pentru biruinţe mai măreţe 

şi mai nobile. Fiecare biruinţă este 

o sămânţă semănată pentru viaţa 

veşnică.”5

Psalmistul s-a rugat: „Învaţă-mă 

căile Tale, Doamne! Eu voi umbla 

în adevărul Tău. Leagă-mi inima să 

se teamă de Numele Tău.” (Psalmii 

86:11 – engl, sublinieri adăugate). 

El s-a rugat ca inima lui împărţită şi 

rănită de păcat să fi e legată atunci 

când a învăţat despre felul în care 

acţionează Dumnezeu – şi s-a rugat 

să umble în adevărurile mereu cres-

cânde pe care le învăţa. Acesta este 

un proces de dezvoltare al iubirii 

şi ascultării mereu crescânde de 

Domnul. Duhul Sfânt ne convinge 

tot mai mult de căile pe care putem 

ajunge tot mai sus până când, în 

cele din urmă, asemenea lui Enoh, 

putem fi  pregătiţi să fi m înălţaţi în 

curţile cereşti. Mângâietorul ceresc 

ne va convinge mereu de „păcat, ne-

prihănire şi judecată” (Ioan 16:8). 

Ca urmare, standardul caracterului 

pe care îl căutăm va fi  tot mai 

ridicat. De aceea, cât de mult avem 

nevoie de vizita mântuitoare a lui 

Hristos în caracterele noastre – şi 

aceasta acum!

Care este scopul vizitei lui 
Hristos?

Marele Răscumpărător Se prezin-

tă pe Sine ca pe Negustorul ceresc 

încărcat cu nestematele adevărului 

de cea mai mare valoare. El strigă 

din casă în casă prezentându-Şi 

bunurile nepreţuite. El are mărfuri 

pentru fi ecare membru al familiei. 

Trebuie să ne cumpărăm aurul în-

cercat în foc (credinţa şi dragostea), 

hainele albe (haina Neprihănirii 

lui Hristos) şi alifi a pentru ochi 

(discernământul spiritual).

Hristos vine cu o solie de pace. 

El doreşte să ne cureţe templul 

sufl etului de orice întinăciune şi 

păcat. Tocmai prezenţa Sa curăţă şi 

sfi nţeşte sufl etul. „Astăzi, dacă auziţi 

glasul Meu, nu vă împietriţi inimi-

le” (Evrei 12:35). „O de aţi asculta 

glasul Lui.” (Psalmii 95:7, 8). Um-

blă astăzi după lucru, altfel poate că 

o să întârzii o zi. Impresia pe care o 

ai acum s-ar putea să nu fi e la fel de 

puternică mâine. Cursa lui Satan te 

poate prinde. S-ar putea ca sfeşnicul 

să fi e mutat din locul său iar tu să fi i 

lăsat în întuneric.”6

Blochezi intrarea?

Ai crede că un Oaspete atât de 

important este primit de toţi! To-

tuşi, din păcate, nu toţi Îi deschid 

uşa lui Isus. După cum marea ma-

joritate a poporului Său L-a lepădat 

pe Hristos cu aproape 2000 de ani 

în urmă, la fel este lepădat şi astăzi. 

„Mulţi refuză să-L primească pe 

[Mântuitorul nostru]. Duhul Sfânt 

aşteaptă să înmoaie şi să supună 

inimile; însă ei nu doresc să deschi-

dă uşa şi să-L lase pe Mântuitorul 

să intre, de teamă ca nu cumva El să 

ceară ceva de la ei. Şi aşa, Isus din 

Nazaret trece mai departe. El tânjeş-

te să reverse asupra lor binecuvân-

tările bogate ale harului Său, însă 

ei refuză să le primească. Ce lucru 

grozav este acela ca Hristos să fi e 

exclus din propriul Său templu! Ce 

pierdere pentru biserică!”7

Hristos nu-Şi forţează intrarea, 

însă El insistă cu o bătaie mai 

puternică. El „îi caută necontenit 

pe cei pierduţi, spunând: ‚Cum să 

te dau?’ (Osea 11:8). El Se întoarce 

ca să roage cu o putere şi mai mare: 

‚Iată Eu stau la uşă şi bat.’ Puterea 

biruitoare a dragostei Sale sileşte 

sufl etele să intre. Şi ele spun lui 

Hristos: ‚îndurarea Ta mă face mare.’ 

(Psalmii 18:35).”8

Ei deschid şi, în sfârşit, El intră. 

Ce pace, ce linişte pentru sufl et.

Ce se întâmplă de fi ecare dată 

când refuzăm să ascultăm solia Sa 

de îndurare? „De fi ecare dată când 

refuzi să asculţi solia de îndurare, 

te întăreşti în necredinţă. De fi ecare 

dată când nu deschizi uşa inimii 

tale lui Hristos, devii tot mai puţin 

dispus să asculţi de glasul Celui 

care vorbeşte. Îţi micşorezi şansa 

de a răspunde la ultimului apel al 

milei.”9

După ce ai citit Biblia şi Spiritul 

Profetic, „Crezi că mărturiile de 

mustrare care ţi-au fost date sunt 

de la Dumnezeu? Dacă într-adevăr 

crezi că acel glas al lui Dumnezeu 

ţi-a vorbit, arătându-ţi pericolele, 

asculţi de sfaturile date? Păstrezi 

aceste mărturii de avertizare proas-

pete în mintea ta citindu-le adesea 

cu o inimă rugătoare?”10

Ce barează uşa?

Hristos este înfăţişat ca aştep-

tând afară, dincolo de uşă. De ce 

nu intră? Sunt câteva lucruri care 

blochează intrarea inimii noastre. 

„Am văzut că mulţi au atât de mult 

gunoi îngrămădit la uşa inimii 

Care este poziţia ta înaintea lui Dumnezeu? 

Eşti mulţumit de starea ta spirituală?
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lor încât nu pot reuşi să deschidă 

uşa.”11 „Cel care a blocat uşa este 

păcătosul. Încuietorile se afl ă toate 

de partea lui a uşii, nu de partea 

Mântuitorului.”12

„Trebuie să îndepărtăm gunoiul, 

să deschidem uşa şi să-L invităm pe 

Isus să intre şi să rămână cu noi.”13 

Iată o listă parţială a piedicilor care 

nu-L lasă pe Hristos să intre.

„Iubirea de păcat a închis uşa 

inimii.”14 „Hristos nu va intra într-o 

inimă care este mânjită de păcat. 

Lucrarea noastră este aceea de a 

înlătura orice nelegiuire.”15

„Unii au de îndepărtat neînţele-

gerile dintre ei şi fraţii lor.”16 „Afl aţi 

ce vă desparte pe voi de fratele vos-

tru şi rugaţi-vă pentru unirea despre 

care Hristos a spus că ar trebui să 

existe în biserică.”17

„Alţii trebuie să îndepărteze fi ri 

rele, lăcomie egoistă înainte de a 

putea să deschidă uşa.

Alţii au îngrămădit lumea la uşa 

inimii lor, lucru care blochează 

uşa.”18

„Trebuie să dăm la o parte totul 

cum ar fi  patima, lipsa de răbdare, 

murmurarea şi tulburarea, şi să-I 

găsim lui Isus un loc în inimă.”19

„Întrebarea de cea mai mare 

importanţă pentru tine este: ‚Am 

o cunoştinţă din experienţă a lui 

Dumnezeu? Sunt gata să cred ce-mi 

spune, să fac ce-mi cere, în loc de 

a urma propria mea judecată? Mă 

apropii de Dumnezeu?’ Scriptura 

spune: ‚Dar omul fi resc nu primeşte 

lucrurile Duhului lui Dumnezeu, 

căci, pentru el, sunt o nebunie, şi 

nici nu le poate înţelege, pentru că 

trebuiesc judecate duhovniceşte.’ 

(1 Corinteni 2:14). Dacă inimile 

voastre nu sunt predate pe deplin 

lui Dumnezeu, dacă nu vă supuneţi 

voinţa voastră voinţei Lui, atunci 

înseamnă că faceţi sau născociţi 

planuri fără îndrumarea Acelui care 

este mare la sfat…’

Nimeni să nu spună un cuvânt 

de îndoială ici şi acolo care să 

lucreze ca o otravă în minţile altora, 

clătinând încrederea lor în soliile 

pe care le-a dat Dumnezeu, şi care 

au ajutat la aşezarea temeliei acestei 

lucrări şi au însoţit-o până astăzi 

prin mustrări, avertismente, pedepse 

şi încurajări. Tuturor celor care au 

stat în calea Mărturiilor, le-aş spune: 

Dumnezeu a dat o solie poporului 

Său iar glasul Său Se va auzi, fi e 

ascultaţi sau nu…

‚La lege şi la mărturie; dacă nu 

vorbesc în conformitate cu acest 

cuvânt, înseamnă că nu este nici 

o lumină în ei.’ (Isaia 8:20 engl.). 

Chiar şi lucrarea Duhului Sfânt 

asupra inimii trebuie să fi e încercată 

cu cuvântul lui Dumnezeu. Duhul 

care a inspirat Scripturile va condu-

ce întotdeauna la Scripturi.

‚Şi  din pricina înmulţirii fără-

delegii, dragostea celor mai mulţi 

se va răci.’ (Matei 24:12). După 

ce enumeră mai multe calităţi, 

Martorul Credincios spune despre 

biserică: ‚Dar ce am împotriva 

ta, este că ţi-ai părăsit dragostea 

dintâi.’ (Apocalipsa 2:4). Idolatria 

şi nelegiuirea dominantă au avut 

o infl uenţă paralizantă şi mortală 

asupra cucerniciei şi evlaviei. Există 

neîncredere, egoism şi bănuială. 

Unii se ţin cu putere de mărturisirea 

lor de credinţă. Alţii au părăsit sim-

plitatea credinţei şi, ca urmare, se 

afl ă pe marginea scepticismului. Ei 

se afl ă în întuneric spiritual şi astfel 

mulţi susţin rătăciri serioase. Unii 

judecă Scripturile declarând că pasa-

jul acesta sau acela nu este inspirat 

întrucât nu le atinge mintea în mod 

favorabil. Ei nu pot să-l armonizeze 

cu ideile lor de fi lozofi e şi ştiinţă, 

‚pe nedrept numită astfel’. Alţii, din 

alte motive, pun la îndoială cu-

vântul lui Dumnezeu. Astfel, mulţi 

umblă orbeşte acolo unde pregăteş-

te duşmanul calea. Acum, nu este 

partea nici unui om să pronunţe 

sentinţa în privinţa Scripturilor, să 

judece sau să condamne orice parte 

a cuvântului lui Dumnezeu. Atunci 

când cineva îndrăzneşte să  facă 

aceasta, Satan va crea o atmosferă 

ca acesta să o respire şi să-l piper-

nicească spiritual. Când un om se 

simte atât de înţelept încât îndrăz-

neşte să disece cuvântul lui Hristos, 

înţelepciunea lui este socotită 

nebunie înaintea lui Dumnezeu. 

Când ştie mai multe, simte că are de 

învăţat totul. Prima lui lecţie este să 

se lase învăţat: ‚Învăţaţi de la Mine,’ 

spune Marele Învăţător, ‚căci eu 

sunt blând şi smerit cu inima; şi veţi 

găsi odihnă pentru sufl etele voastre.’ 

(Matei 11:29).

De ar fi  acea alifi e pentru ochi 

a tuturor lucrătorilor clară ca să 

deosebească ce este sfânt de ce este 

obişnuit. Orbiţi de iubirea de sine, 

mulţi pierd din vedere chemarea 

altora şi chiar slava lui Dumnezeu. 

Când te vezi aşa cum eşti în realitate 

şi-L vezi pe Dumnezeu aşa cum 

doreşte să-L vezi, vei simţi profund 

nevoia ta de Isus şi Îl vei căuta cu o 

inimă căită. Atunci, Îl vei găsi. Vei 

căuta bogăţiile cereşti ale harului ca 

unul care caută mărgăritare preţi-

oase; şi când le găseşti, în mintea 

fraţilor tăi nu va mai fi  îndoială, ci 

convingerea că ai găsit mărgăritarul 

de mare preţ. Vei avea gândul lui 

Hristos; vei lucra şi vorbi aşa cum a 

lucrat şi vorbit Hristos.

Poporul lui Dumnezeu nu 

trebuie să fi e condus de părerile sau 

practicile lumii…

Cuvântul lui Dumnezeu spune 

clar că legea Sa va fi  batjocorită, 

călcată în picioare de către lume; iar 

nelegiuirea va domina.”20

„Atunci când inima este golită de 

importanţa de sine, uşa va fi  deschi-

să pentru Hristos.”21

„Isus a spus: ‚Iată Eu stau la uşă şi 

bat…’ Trebuie să ne golim de tot ce 

ne desparte sufl etele de El. Când se 

face aceasta, vom vedea mântuirea 

lui Dumnezeu.”22

„O, îndepărtaţi tot ce astupă 

intrarea la inima voastră, şi lăsaţi-L 
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pe Mântuitorul să intre.”23 Să des-

chidem larg uşa şi să-L întâmpinăm 

pe Isus cu braţele deschise. „Inimile 

tuturor să răspundă cu nespusă 

bucurie la darul nepreţuit al Fiului 

lui Dumnezeu.”24 

Ce face Hristos când intră?

De îndată ce intră, Hristos doreş-

te să ne ofere din plin binecuvântări 

spirituale. „Voi intra la el, voi cina 

cu el şi el cu Mine.” (Apocalipsa 

3:20). Chiar prezenţa lui Hristos în 

sufl et va aduce următoarele:

El aduce pace şi alungă teama – 

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu 

v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se 

tulbure inima, nici să nu se înspăi-

mânte.” (Ioan 14:27).

El aduce răbdare şi linişte – 

„Atunci când pacea lui Isus pătrun-

de în inima noastră noi suntem 

liniştiţi şi răbdători în cele mai 

aspre încercări.”25

El aduce dragoste – „Când 

dragostea lui Hristos pătrunde în 

inimă, ne luptăm să imităm caracte-

rul lui Hristos… Cu cât studiem mai 

mult despre Hristos cu inimă gata 

să înveţe, cu atât mai asemănători 

cu Hristos devenim.”26

El aduce pricepere – „În inima 

fi ecărui împlinitor adevărat al 

Cuvântului, Duhul Sfânt insufl ă o 

pricepere clară.”27

El aduce virtuţi cereşti – „Cu cât 

răstignim mai mult practicile egois-

te prin împărţirea binecuvântărilor 

cu alţii şi prin exersarea capacităţii 

noastre oferite de Dumnezeu, cu 

atât mai mult vor fi  întărite şi spori-

te în noi virtuţile cereşti.”28

El aduce toate roadele Duhului 

– „Vom creşte în caracterul spiritual, 

în răbdare, în putere morală, în 

smerenie, în gingăşie.”29

El aduce lumină şi bucurie – 

„’Iată Eu stau la uşă şi bat’, spune 

Mântuitorul… El Se umileşte ca să 

caute o intrare la uşa inimii ca să ne 

binecuvânteze cu lumina Sa şi să ne 

facă se ne bucurăm în slava Sa.”30

El aduce viaţa veşnică – „[Mân-

tuitorul] îi va răscumpăra din păcat 

şi moarte pe toţi aceia care vor veni 

la El; şi îi va înălţa la tronul Său şi 

le va da viaţa veşnică.”31

„Avându-L pe Hristos în suflet, 

omul devine părtaş al naturii 

divine şi împreună lucrător cu 

Isus Hristos. El dă pe faţă ardoa-

re şi seriozitate şi posedă acea 

perseverenţă aşa încât, asemenea 

Domnului său, nu va cădea şi nu 

se va descuraja. Să lepede toţi setea 

inimii pentru satisfaceri egoiste; 

toţi să-şi golească sufletul de iubire 

de sine, dorinţe şi ambiţii egoiste 

iar Hristos va umple golul; El va 

domni în inima care este golită de 

eu iar din prezenţa Sa divină vor 

curge torente de apă vie ca să reîn-

vie şi să răcorească sufletele acelora 

care sunt gata să piară.”32

De îndată ce suntem goliţi de 

eu, Hristos intră şi rămâne cu noi. 

Noi primim natura Sa divină şi 

devenim conlucrători cu El. Cu un 

nou zel şi seriozitate, Îl ajutăm pe 

Isus să bată la uşa inimilor altor 

oameni.

Invită-L acum înăuntru! 

Care este poziţia ta înaintea lui 

Dumnezeu? Eşti mulţumit de starea 

ta spirituală?

„Atât de mult Îşi doreşte Dom-

nul să rămână cu tine, şi atât mare 

este iubirea Sa faţă de tine, încât, în 

ciuda faptului că viaţa ta nu a fost 

în armonie cu voinţa Sa, iar faptele 

şi căile tale au fost neplăcute înain-

tea Sa, Maiestatea cerului a binevoit 

să cerşească privilegiul de a-ţi face o 

vizită şi a-ţi lăsa binecuvântarea Sa: 

‚Iată Eu stau la uşă şi bat.’ Locuinţe-

le din slavă sunt ale Sale, şi bucuria 

sălaşelor cereşti; cu toate acestea El 

S-a umilit ca să caute intrare la uşa 

inimii tale, ca să poată să te binecu-

vânteze cu lumină şi să te facă să te 

bucuri în slava Sa.”33

Fraţi şi surori, să ne rugăm şi să 

analizăm lista piedicilor care blo-

chează intrarea lui Hristos în inima 

noastră. El ne va arăta exact care 

sunt acestea şi ne va da putere să le 

îndepărtăm.

„Isus nu va deschide uşa inimii 

cu forţa. Trebuie să o deschidem 

noi înşine şi să arătăm că dorim 

prezenţa Sa prin aceea că-I urăm 

bun-venit.”34

„Cum se întâmplă că mulţi 

dintre voi spun că nu ştiu dacă sunt 

primiţi de Dumnezeu sau nu; că 

doriţi să-L găsiţi pe Isus? Nu ştiţi 

dacă aţi deschis uşa? Nu ştiţi dacă 

L-aţi poftit să intre? Dacă nu L-aţi 

poftit înăuntru, invitaţi-L acum. Nu 

aşteptaţi nici o clipă. Deschideţi uşa 

şi lăsaţi-L pe Isus să intre.”35

Referinţe:
  1 The Review and Herald, 9 decembrie 1890.
  2 Idem., 7 august 1894.
  3 Idem., 2 noiembrie 1886.
  4 Idem.
  5 Testimonies, vol. 5, pag. 120 [sublinieri 

adăugate.]
  6 The Review and Herald, 2 noiembrie 1886.
  7 Testimonies, vol. 6, pag. 262 engl. 
  8 Parabolele Domnului Hristos, pag. 235 engl.
  9 Idem., pag. 237 engl.
10 Testimonies, vol. 3, pag. 362. 
11 Idem., vol. 1, pag. 143 engl.
12 The Review and Herald, 5 martie 1889.
13 The Home Missionary, 1 noiembrie 1890.
14 The Signs of the Times, 12 septembrie 1911.
15 The Review and Herald, 30 octombrie 1888.
16 Testimonies, vol. 1, pag. 143 engl.
17 The Review and Herald, 19 ianuarie 1905.
18 Testimonies, vol. 1, pag. 143 engl.
19 The Bible Echo, 15 ianuarie 1892.
20 The EGW 1888 Materials, pag. 900, 901.
21 Astăzi cu Dumnezeu, pag. 74 engl.
22 The Signs of the Times, 1 august 1892.
23 The Review and Herald, 5 mai 1891.
24 Idem., 17 decebrie 1889.
25 The Spirit of Prophecy, vol. 3, pag. 219.
26 That I May Know Him, pag. 118.
27 Idem.
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30 The Signs of the Times, 10 februarie 1887.
31 Idem.
32 Idem., 5 septembrie 1895.
33 Testimonies, vol. 2, pag. 224 engl.
34 The Signs of the Times, 10 februarie 1887.
35 General Conference Daily Bulletin, 13 aprilie 

1891.

Fraţi şi surori, să ne rugăm şi să analizăm lista piedicilor care 

blochează intrarea lui Hristos în inima noastră. El ne va arăta 

exact care sunt acestea şi ne va da putere să le îndepărtăm.
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O profeţie cheie: Hristos în Sfânta 
Sfi ntelor

A
şa cum a fost prevestit în 

tip, şi prezis în Scripturi, 

Hristos, la vremea stabilită, 

a intrat în Sfânta Sfi ntelor 

din templul lui Dumnezeu 

din cer. El este prezentat de profetul Da-

niel ca venind atunci la Cel îmbătrânit 

de zile: „M-am uitat în timpul vedeniilor 

mele de noapte, şi iată că pe norii ceru-

rilor a venit unul ca un fi u al omului;” 

– nu pe pământ, ci „a înaintat spre Cel 

îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea 

Lui.” (Daniel 7:13).

Această venire a fost prezisă şi 

de profetul Maleahi: „Şi deodată va 

intra în Templul Său Domnul pe 

care-L căutaţi: Solul legământului, 

pe care-L doriţi; iată că vine, zice 

Domnul oştirilor.” (Maleahi 3:1). 

Venirea Domnului în templul Său 

a fost bruscă, deodată, neaştepta-

tă de poporul Său. Ei nu-L caută 

acolo. Ei Se aşteaptă ca El să vină pe 

pământ, „într-o fl acără de foc, ca să 

pedepsească pe cei ce nu cunosc pe 

Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă  

Evanghelia.” (2 Tesaloniceni 1:8).

La puţin timp după împlinirea 

unora dintre semnele despre care 

Mântuitorul a prezis că aveau să 

fi e văzute înainte de cea de-a doua 

venire a Sa, a avut loc o mare trezire 

religioasă în întreaga lume creştină. 

Cercetătorii profeţiei au ajuns la 

concluzia că vremea sfârşitului era 

aproape. Ei au citit în cartea lui 

Daniel: „Până vor trece două mii 

trei sute de seri şi dimineţi; apoi, 

sfântul locaş (engl: „sanctuarul”) 

“Cine va putea să sufere 

ziua venirii Lui?”
Duminică, 6 decembrie 2009

va fi  curăţit.” Crezând că sanctua-

rul era pământul, ei au înţeles că 

acea curăţire prezisă în Daniel 8:14 

reprezenta curăţirea pământului prin 

foc la a doua venire a lui Hristos. 

Cercetând Scripturile pentru o mai 

mare lumină, şi comparând această 

perioadă profetică cu rapoartele isto-

ricilor, ei au înţeles că cele două mii 

trei sute de zile se întindeau până în 

anul 1844.

Aceasta a reprezentat temelia 

marii mişcări advente din 1844. 

Căderea stelelor în 1833 a dat o 

şi mai mare putere vestirii soliei 

apropiatei veniri a Mântuitorului. 

Prin lucrarea lui William Miller şi a 

multor altora din America, a şapte 

sute de predicatori din Anglia, a lui 

Bengel şi a altora din Germania, a 

lui Gaussen şi a discipolilor lui din 

Franţa şi Elveţia, a multor predica-

tori din Scandinavia, a unui iezuit 

convertit din America de Sud şi a Dr. 

Joseph Wolff în multe ţări orientale 

şi africane, solia adventă a fost dusă 

la o mare parte a lumii locuite.

Dar oamenii încă nu erau pregă-

tiţi să-L întâlnească pe Domnul lor. 

Mai trebuia făcută încă o lucrare de 

pregătire pentru ei. Lumina a fost 

dată, şi aceasta le-a îndreptat mintea 

spre templul lui Dumnezeu din 

cer; şi întrucât aveau să-L urmeze 

pe Marele lor Preot prin credinţă 

în lucrarea Sa de acolo, noi datorii 

aveau să fi e descoperite. O altă solie 

de avertizare şi de instruire trebuia să 

fi e dată bisericii.

Profetul spune: „Cine va putea să 

sufere însă ziua venirii Lui? Cine va 

rămâne în picioare când Se va arăta 

El? Căci El va fi  ca focul topitorului, 

şi ca leşia nălbitorului. El va şedea, 

va topi şi va curăţi argintul; va curăţi 

pe fi ii lui Levi, îi va lămuri cum se 

lămureşte aurul şi argintul şi vor 

aduce Domnului daruri neprihăni-

te.” (Maleahi 3:2, 3). Cei care trăiesc 

pe pământ atunci când lucrarea de 

mijlocire a lui Hristos va înceta în 

sanctuarul ceresc, trebuie să stea 

înaintea unui Dumnezeu sfânt fără 

mijlocitor. Hainele lor trebuie să fi e 

fără pată, caracterul lor trebuie să 

fi e curăţit de păcat prin sângele de 

stropire. Prin harul lui Dumnezeu şi 

prin efortul lor neobosit, ei trebuie 

să fi e biruitori în lupta cu răul. În 

timp ce are loc judecata de cercetare 

în cer, în timp ce păcatele credin-

cioşilor pocăiţi sunt îndepărtate din 

sanctuar, trebuie să existe o lucrare 

specială de curăţire, de îndepărtare a 

păcatelor, din mijlocul poporului lui 

Dumnezeu de pe pământ. Această 

lucrare este prezentată mai clar în 

soliile din Apocalipsa 14.

Atunci când această lucrare va fi  

împlinită, urmaşii lui Hristos vor 

fi  gata pentru venirea Sa. „Atunci, 

darul lui Iuda şi al Ierusalimului va 

fi  plăcut Domnului, ca în zilele cele 

vechi, ca în anii de odinioară.” (Ma-

leahi 3:4). Biserica pe care Domnul 

nostru o va primi la Sine la venirea 

Sa va fi   o „Biserică, slăvită, fără pată, 

fără zbârcitură sau altceva de felul 

acesta”, „frumoasă ca luna, curată 

ca soarele, dar cumplită ca nişte oşti 

sub steagurile lor” (Efeseni 5:27; 

Cântarea Cântărilor 6:10).

O compilaţie din Biblie şi Spiritul Profetic
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Pe lângă intrarea Domnului în 

templul Său, Maleahi prezice şi ce-a 

de-a doua venire a Sa, întoarcerea 

Sa pentru executarea judecăţii…: 

[Maleahi 3:5 citat]. Iuda se referă la 

aceeaşi imagine când spune: „Iată 

că a venit Domnul cu zecile de mii 

de sfi nţi ai Săi, ca să facă o judecată 

împotriva tuturor, şi să încredinţeze 

pe toţi cei nelegiuiţi, de toate faptele 

nelegiuite pe care le-au făcut în chip 

nelegiuit.” (Iuda 1:14, 15). Această 

venire şi venirea Domnului în tem-

plul Său sunt evenimente distincte şi 

separate.1

Curăţirea poporului lui Dumnezeu

„Prea iubiţilor, acum suntem 

copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi , 

nu s-a arătat încă. Dar ştim că atunci 

când Se va arăta El, vom fi  ca El, 

pentru că Îl vom vedea aşa cum este. 

Oricine are nădejdea aceasta în El, 

se curăţeşte, după cum El este curat.” 

(1 Ioan 3:2, 3).

„El va şedea, va topi şi va curăţi 

argintul; va curăţi pe fi ii lui Levi, îi va 

lămuri cum se lămureşte aurul şi ar-

gintul şi vor aduce Domnului daruri 

neprihănite. Atunci, darul lui Iuda şi 

al Ierusalimului va fi  plăcut Domnu-

lui, ca în zilele cele vechi, ca în anii 

de odinioară.” (Maleahi 3:3, 4).

Aceste versete prezintă un proces 

de curăţire, de purifi care ce va fi  

săvârşit în inima oamenilor de către 

Domnul oştirilor. Procesul este 

foarte greu, chinuitor pentru sufl et 

însă numai prin acest mijloc poate 

fi  îndepărtată zgura. Noi trebuie să în-

durăm încercări pentru că este nevoie; 

deoarece, prin acestea, noi suntem 

aduşi mai aproape de Tatăl nostru 

ceresc, în ascultare de voinţa Sa, ca 

să-I aducem daruri neprihănite.

„În lume veţi avea necazuri,” 

spune Isus, „dar îndrăzniţi, Eu 

am biruit lumea.” (Ioan 16:33). 

Mândria, egoismul, patimile rele 

şi dragostea de plăcerea lumească 

trebuie să fi e toate biruite; de aceea 

Dumnezeu trimite nenorociri ca să 

ne încerce şi să ne arate că aceste 

rele există în caracterul nostru. Tre-

buie să biruim prin puterea şi harul 

Său ca să putem fi  părtaşi ai naturii 

divine…

Există un standard înalt la care 

trebuie să ajungem dacă dorim să 

fi m copii ai lui Dumnezeu, curaţi, 

sfi nţi şi nepătaţi; iar procesul de 

curăţire este necesar dacă dorim să 

ajungem acest standard. Cum va 

avea loc aceasta dacă nu ar exista 

nici o greutate de întâmpinat, nici 

o piedică de trecut, nimic care să 

facă apel la răbdare şi la puterea de 

rezistenţă? Aceste încercări nu sunt 

binecuvântările cele mai mici din 

experienţa noastră. Scopul lor este 

de a ne căli, întări în hotărârea de a 

avea succes. Ar trebui să le folosim 

ca mijloace rânduite de cer pentru 

câştigarea unor victorii hotărâte 

asupra eului, în loc de a le permite 

să ne împiedice, să ne apese şi să ne 

nimicească.

Caracterul va fi  încercat. Hristos 

va fi  descoperit în noi dacă suntem 

cu adevărat mlădiţe ale Viţei vii. În 

orice împrejurare a vieţii, trebuie să 

fi m răbdători, amabili, iertători şi 

veseli. Zi de zi şi an de an trebuie 

să biruim eul şi să dezvoltăm un 

eroism nobil. Aceasta este datoria 

încredinţată nouă; însă ea nu poate 

fi  împlinită fără o decizie hotărâtă, o 

ţintă neclintită, veghere continuă, ru-

găciune necurmată şi ajutor constant 

din partea lui Hristos…

Domnul vede unde avem nevoie 

să fi m curăţiţi pentru împărăţia Sa 

cerească. El nu ne va lăsa în cuptor 

până când suntem arşi cu totul. În 

calitate de curăţitor şi purifi cator de 

argint, El veghează asupra copiilor 

Săi, supraveghind procesul de cu-

răţire până când Îşi va vedea chipul 

refl ectat în noi. Deşi se întâmplă ca 

adesea să simţim fl acăra necazului 

arzând în jurul nostru şi uneori ne 

temem să nu fi m arşi în întregime, 

totuşi iubirea lui Dumnezeu este 

la fel de mare faţă de noi în aceste 

momente ca şi atunci când suntem 

liberi în duhul şi biruitori în El. 

Cuptorul are menirea de a curăţa 

şi a rafi na, nu de a arde şi a nimici. 

În providenţa Sa, Dumnezeu ne 

încearcă, pentru a ne curăţa ca pe 

fi ii lui Levi, ca să-I aducem darurile 

neprihănite.2

Cultivând curăţia inimii în fi ecare zi

Din Sfânta Sfi ntelor porneşte 

marea lucrare de instruire. Îngerii 

lui Dumnezeu îi înştiinţează pe 

oameni. Hristos ofi ciază în sanctuar. 

Noi nu-L urmăm în Sanctuar aşa 

cum ar trebui…

Este trist şi descurajant să vedem 

cât de mic este efectul adevărurilor 

solemne cu privire la aceste zile de 

pe urmă asupra minţii şi inimii ace-

lora care pretind a crede adevărul. 

Ei ascultă predicile, par să fi e foarte 

interesaţi când se agaţă de buzele 

vorbitorului, iar în cazul în care 

cuvintele lui sunt sublime ei sunt 

încântaţi; lacrimi se scurg atunci 

când tema prezentată înaintea lor 

este dragostea lui Hristos.

Însă o dată cu încheierea predicii 

vraja este ruptă. Intraţi în căminul 

lor şi veţi fi  surprinşi să nu auziţi 

nici un cuvânt care să vă facă să 

credeţi că s-a făcut o impresie 

adâncă atunci când s-a dat ocazie 

în prezentarea unor lucruri atât de 

înălţătoare. A fost exact ca şi cum 

ar fi  ascultat o cântare plăcută. S-a 

terminat, iar impresia a dispărut 

asemenea rouăi de dimineaţă când 

apare soarele.
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Care este motivul? Adevărul nu 

este adus în viaţă. Ei nu primesc 

adevărul rostit ca pe cuvântul lui 

Dumnezeu adresat lor. Ei nu au 

privit dincolo de unealtă la marele 

Lucrător din sanctuarul ceresc. Ei nu 

au luat cuvântul ca pe o solie spe-

cială de la Dumnezeu, pentru care 

vorbitorul nu a fost decât cel căruia 

i-a fost încredinţată solia. Să ne mai 

mirăm atunci că adevărul este atât de 

lipsit de putere, că în cazul multora, 

dacă nu există puţină excitare, puţin 

extaz, puţină cunoştinţă importantă, 

infl uenţa nu este mai adâncă?...

„Să aveţi în voi gândul acesta, care 

era şi în Hristos Isus” (Filipeni 2:5). 

Umpleţi-vă mintea cu marea umilire 

a lui Hristos, iar apoi contemplaţi 

caracterul Său divin, maiestatea Sa şi 

slava Celui Preaînalt, şi felul în care 

S-a dezbrăcat de toate acestea şi a 

îmbrăcat divinitatea Sa cu omenes-

cul. Atunci putem vedea lepădarea 

de sine, jertfi rea de sine care i-au 

uimit pe îngeri.

O, Fiului lui Dumnezeu I-a 

fost sorocită chiar sărăcia ca să Se 

mute într-o zonă a imperiului Său 

şi totuşi să nu fi e recunoscut sau 

mărturisit de poporul pe care a venit 

să-l binecuvânteze şi să-l mântuias-

că. Sărăcia, pentru că atunci când 

umbla printre oameni, răspândind 

binecuvântări, în jurul Lui nu se 

auzeau imnuri de laudă, ci atmo-

sfera era încărcată cu blesteme şi 

hule. Sărăcia, pentru că atunci când 

mergea de ici acolo printre supuşii 

pe care a venit să-i mântuiască, de 

abia dacă se auzea o voce numin-

du-L binecuvântat, de abia dacă 

îi era întinsă o mână în semn de 

prietenie, şi de abia dacă Îi era oferit 

un acoperiş ca adăpost. Apoi priviţi 

sub înfăţişarea Lui aparentă, pe cine 

vedeţi? – divinitatea, Fiul veşnic al 

lui Dumnezeu, la fel de puternic, la 

fel de nemărginit înzestrat cu toate 

resursele puterii iar la înfăţişare a 

fost găsit ca un om.

Aş dori ca minţile mărginite să 

poată vedea şi simţi marea dragoste a 

Dumnezeului nemărginit, marea Sa 

tăgăduire de Sine, jertfi re de Sine, date 

pe faţă prin aceea că a luat asupra Sa 

umanitatea. Dumnezeu S-a umilit şi 

a devenit om şi S-a umilit să moară, 

şi nu doar să moară, ci să moară de o 

moarte înjositoare. O, dacă am putea 

să vedem nevoia de umilinţă, de 

umblare umilă cu Dumnezeu, şi de a 

ne păzi în fi ecare punct.

Ştiu că lucrarea Satanei va fi  

aceea de a-i face pe fraţi să fi e în 

vrajbă. Dacă nu aş şti că Cel care este 

Căpetenia mântuirii noastre stă în 

picioare la cârmă ca să ne conducă 

nava în port, aş spune: Lasă-mă să mă 

odihnesc în mormânt.

Mântuitorul nostru trăieşte ca 

să mijlocească pentru noi, iar dacă 

dorim să învăţăm zilnic în şcoala 

lui Hristos, dacă dorim să preţuim 

lecţiile pe care ni le predă în blânde-

ţea şi umilinţa inimii, vom avea atât 

de mult din Spiritul lui Isus încât eul 

nu va fi  întreţesut în nimic din ceea ce 

facem sau spunem. Ochiul va fi  doar 

pentru slava lui Dumnezeu. Trebuie 

să depunem eforturi serioase pentru 

a răspunde la rugăciunea lui Hristos 

ca noi să fi m una după cum şi El este 

una cu Tatăl, El care S-a declarat limi-

tat în timpul umilirii Sale pentru că 

avea multe lucruri de spus ucenicilor, 

lucruri pe care ei nu le puteau purta.

Avem nevoie ca Isus să locuiască 

în inimă, ca un izvor viu şi constant; 

atunci apele care vor ţâşni din fântâna 

cea vie vor fi  curate, dulci şi cereşti. 

Atunci, cel cu inima smerită va avea 

parte de o pregustare a cerului.3

Ce este descoperit la judecată?

În ziua judecăţii de cercetare, toţi 

vor sta în caracter aşa cum sunt în rea-

litate; fi ecare va da socoteală personal 

lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt rostit, 

fi ecare depărtare de la integritate, 

fi ecare acţiune care murdăreşte sufl e-

tul, toate vor fi  cântărite în cumpăna 

sanctuarului. Amintirea va fi  exactă 

şi vie în condamnarea celui vinovat, 

care în ziua aceea va fi  găsit cu lipsă. 

Mintea îşi va aminti toate gândurile 

şi faptele din trecut; întreaga viaţă 

va trece asemenea scenelor dintr-o pa-

noramă. Astfel, toţi vor fi  condamnaţi 

sau achitaţi din propria mărturisire, 

iar dreptatea lui Dumnezeu va fi  

justifi cată.

În cazul fi ecărei persoane în parte, 

are loc un proces care este mult mai 

măreţ decât cel în care trăsăturile sunt 

transpuse pe pânza pictorului. Prin 

meşteşugul său, artistul imprimă doar 

asemănarea pe un material perisabil; 

însă în raportul vieţii, caracterul este 

zugrăvit cu exactitate, şi acest raport, 

oricât de întunecat, nu poate fi  şters 

decât prin sângele Jertfei de ispăşire. 

Atunci, prieteni tineri, nu doriţi să 

vă opriţi şi să vă gândiţi ce raport 

prezintă cărţile din ceruri cu privire 

la viaţa şi caracterul vostru? Ce fel de 

tablou desenaţi, tablou cu care o să 

fi ţi puşi faţă în faţă la judecata fi nală? 

Nu vă gândiţi că nutrirea unui gând 

stricat, formarea unui obicei rău şi 

egoist, care perverteşte propriul sufl et 

şi-i nimiceşte pe alţii, este o pată în 

acel raport care va apărea într-o zi 

împotriva voastră? Vă puteţi permite 

aceasta?

Nu uitaţi că este un lucru grozav 

acela de a aduce suspiciune sau ocară 

asupra cauzei lui Dumnezeu. Aceasta 

înseamnă a-L răstigni din nou pe Fiul 

lui Dumnezeu, a-L expune unei ruşini 

deschise înaintea vrăjmaşilor Săi. 

Cei care fac aceasta sunt fără scuză, 

iar conduita lor va sta împotriva lor 

în ziua judecăţii. Dumnezeu a dat 

tinerilor talente preţioase; însă nu toţi 

au folosit la maximum aceste talente; 

unii au pervertit aceste puteri şi le-au 

folosit ca să-şi satisfacă propriile 

dorinţe, ca să slujească obiectivelor 

lor. Domnul nu primeşte o astfel de 

slujire.4

A sosit vremea

O biserică vie este o biserică lucră-

toare. Lumina preţioasă a adevărului 

Bibliei, asemenea unei candele care 

arde, trebuie să strălucească de la toţi 

membrii bisericii. Dumnezeu doreşte 

să-i folosească pe cei credincioşi ca 

instrumente ale Sale; prin ei, El va 

sluji sufl etelor care fl ămânzesc după 

pâinea vieţii. Cuvintele de speranţă 

Dacă ar fi  consacraţi lucrării lui Dumne-

zeu, mult mai mulţi dintre membrii laici 

ar putea da solia de avertizare şi de har 

mulţimilor.
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şi de încurajare care cad de pe buzele 

celor care au fost atinşi cu cărbunele 

viu de pe altarul lui Dumnezeu vor 

înviora şi mângâia pe cei obosiţi şi 

frânţi.

Timpul este preţios. Destinul 

sufl etelor se afl ă în cumpănă. Cu un 

preţ nemărginit s-a pregătit o cale 

de scăpare. Să fi e marea jertfă a lui 

Hristos în zadar? Să fi e pământul 

stăpânit în întregime de puterea Sata-

nică? Salvarea de sufl ete depinde de 

consacrarea şi activitatea bisericii lui 

Dumnezeu. Domnul îi cheamă pe cei 

care cred în El să fi e lucrători împreu-

nă cu El. Atâta timp cât sunt în viaţă, 

ei nu trebuie să aibă sentimentul că 

şi-au îndeplinit lucrarea. Până când 

nu vine Hristos să spună: „S-a sfârşit”, 

lucrarea Sa pentru mântuirea sufl ete-

lor nu trebuie să scadă, ci să crească 

în întindere şi importanţă.

Îndurarea lui Dumnezeu este dată 

pe faţă prin îndelunga Sa răbdare. 

El reţine judecăţile Sale, aşteptând 

ca solia de avertizare să fi e auzită de 

toţi. Sunt mulţi care încă nu au auzit 

adevărurile de încercare pentru acest 

timp. 

Răspundere personală

Dacă ar fi  consacraţi lucrării lui 

Dumnezeu, mult mai mulţi dintre 

membrii laici ar putea da solia de 

avertizare şi de har mulţimilor care 

nu cunosc adevărul pentru acest timp. 

Peste tot în jurul nostru există sufl ete 

care pier în păcat. În fi ecare zi există 

ceva de făcut pentru Domnul.

Toţi creştinii trebuie să lase ca 

lumina lor să strălucească prin fapte 

bune. Cuvintele lor trebuie să-L înalţe 

pe Domnul Isus Hristos. În loc de a 

aştepta ocazii măreţe înainte de a face 

ceva, creştinul trebuie să facă lucrarea 

care este cel mai aproape de el. În 

felul acesta, el îşi va înmulţi talentele 

şi va obţine o pregătire pentru o slu-

jire mai cuprinzătoare. Oriunde s-ar 

afl a, acolo este şi câmpul lui, în care 

trebuie ca prin cuvânt şi faptă să arate 

cu seriozitate puterea mântuitoare a 

adevărului. El nu trebuie să aştepte 

să vadă ce fac alţii. El are o persona-

litate a sa proprie, şi este răspunzător 

înaintea lui Hristos, al cărui slujitor 

este, pentru orice cuvânt şi faptă.

Poporul lui Dumnezeu s-ar îmbră-

ca în bucurie şi mulţumire dacă ar 

vrea să primească ceea ce El aşteaptă 

să-i dea – ceea ce-l va face mai 

puternic ca să-i ajute pe cei care au 

nevoie de ajutor. Poporul nostru are 

nevoie să-i fi e insufl ată sufl area vieţii 

spirituale ca să se ridice la acţiune 

spirituală…

Uşi deschise 

În lucrarea lui Dumnezeu există 

multe feluri de lucrări care pot fi  

făcute. În serviciul de la templu 

existau cioplitorii în lemn, cât şi 

preoţii de ordine diferite care purtau 

diferite grade de răspundere. Membrii 

bisericii noastre trebuie să se ridice şi 

să strălucească pentru că lumina lor 

a venit, iar slava Domnului a răsărit 

peste ei. Cei care cunosc adevărul 

să se ridice, să nu mai doarmă, şi să 

depună toate eforturile ca să ajungă 

la oameni acolo unde se afl ă ei. Să 

nu mai neglijăm lucrarea Domnului 

şi nici să nu o punem pe planul doi 

după interesele lumeşti. Nu avem 

timp să fi m leneşi sau descurajaţi. 

Evanghelia trebuie vestită întregii 

lumi. Publicaţiile care conţin lumina 

adevărului prezent trebuie să fi e duse 

în toate locurile. Trebuie organizate 

campanii de colportaj pentru vânza-

rea literaturii noastre, ca lumea să fi e 

informată cu privire la ce se afl ă chiar 

în faţa noastră.

În multe state, există aşezări de 

fermieri harnici, cu stare, care nu 

au auzit niciodată adevărul pentru 

acest timp. În astfel de locuri ar 

trebui să se lucreze. Membrii laici să 

preia această ramură a lucrării. Prin 

împrumutarea sau vânzarea cărţilor, 

prin distribuirea ziarelor şi prin 

susţinerea de lecturi biblice, membrii 

noştri laici pot face mult în vecină-

tatea lor. Plini de dragoste pentru 

sufl ete, ei pot vesti solia adevărului 

prezent cu o aşa putere încât mulţi să 

fi e convertiţi. Să nu uităm că este la 

fel de important să ducem solia la cei 

din câmpul din ţară care nu au auzit 

adevărul, cum este ca misionarii să 

meargă în ţările străine.

Este lucru din abundenţă pentru 

cei care cunosc adevărul. Abordaţi-i 

pe oameni într-un mod convingă-

tor, amabil, plin de voioşie şi de 

dragostea lui Hristos. Mântuitorul 

este întotdeauna aproape cu har şi 

putere ca să vă dea posibilitatea să 

prezentaţi evanghelia mântuirii, care 

va scoate sufl etele din întunericul 

necredinţei la lumina Sa minunată. 

Duceţi-vă la cei care sunt gata să 

piară. Atrageţi-le atenţia la „Mielul 

lui Dumnezeu care ridică păcatele 

lumii.” (Ioan 1:29).

Aş vrea ca tot poporul nostru să 

poată vedea numeroasele uşi care 

sunt deschise înaintea lui. Trebuie să 

semănăm de-a lungul tuturor apelor 

sămânţa adevărului. O, cum este atras 

sufl etul meu pentru păcătoşi, ca ei să 

fi e câştigaţi pentru Hristos! Dacă cei 

care au primit adevărul ar exercita o 

credinţă vie în Hristos, dacă şi-ar da 

seama că trebuie să fi e conlucrătorii 

Săi, pe deplin consacraţi slujirii Sale, 

ce lucrare s-ar putea face! Atunci când 

poporul lui Dumnezeu se predă fără 

rezerve lui Hristos, va folosi fi ecare 

putere a minţii şi trupului spre slava 

numelui Său, iar lucrarea Sa va înain-

ta rapid. 

Consacrare din toată inima 

Lucrurile acestei lumi vor pieri în 

curând. Acest lucru nu este înţeles 

de cei care nu au fost luminaţi în 

mod divin, care nu au ţinut pasul 

cu lucrarea lui Dumnezeu. Femei şi 

bărbaţi consacraţi trebuie să înainteze 

ca să vestească avertizarea la drumuri 

şi la garduri.

Îi îndemn pe fraţii şi surorile mele 

să nu se angajeze într-o lucrare care îi 

împiedică să vestească solia lui Hris-

tos. Voi sunteţi purtătorii de cuvânt 

ai lui Dumnezeu. Trebuie să rostiţi 

adevărul cu iubire sufl etelor care pier. 

Nu uitaţi că într-o zi veţi sta înaintea 

Domnului întregului pământ, ca să 

daţi socoteală de faptele săvârşite 

în trup. Atunci lucrarea voastră va 

apărea aşa cum este ea în realitate. 

Via este mare, iar Domnul cheamă 

lucrători. Nu permiteţi ca ceva să vă 

reţină de la lucrarea de salvare de 

sufl ete. Să obţineţi, prin rugăciune 

serioasă, putere care să facă din 

infl uenţa voastră o mireasmă de viaţă 

spre viaţă. Maestrul Lucrător va aşeza 

Duhul Său asupra tuturor acelora care 

lucrează pentru El cu o dedicare din 

toată inima.5

Referinţe:
1 The Southern Watchman, 24 ianuarie 1905.
2 Idem., 7 februarie 1905.
3 Manuscript Releases, vol. 15, pag. 24–27.
4 The Review and Herald, 4 noiembrie 1884.
5 Pacifi c Union Recorder, 5 noiembrie 1903.
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Nevoia de sfat dumnezeiesc 

Istoria biblică ne prezintă un 

exemplu tragic al faptului că, dacă 

Dumnezeu nu este căutat în mod 

constant, în cele din urmă se poate 

ajunge la încercarea de a căuta tainele 

ascunse la agenţii nevăzuţi ai unei 

naturi decăzute. Atunci când se pare 

că Dumnezeu tace, în loc de a se 

umili înaintea Sa în cercetarea inimii 

şi mărturisire, mulţi se întorc dispe-

raţi către sursele interzise ale tainelor. 

Vă amintiţi de experienţa tragică 

a primului rege al lui Israel, Saul. 

Conform profeţiei, aceasta nu a fost 

ultima dacă când spiritele diavolului 

au comunicat cu regii acestui pământ.

Deosebind cursa

Apocalipsa 16 ne spune ceva des-

pre natura ultimei faze a lungii lupte 

dintre Hristos şi Satan şi respectivii 

lor urmaşi.

Să cugetăm asupra versetului 

profetic din Apocalipsa 16:13, 14: 

„Apoi am văzut ieşind din gura 

balaurului şi din gura fi arei şi din 

gura proorocului mincinos, trei 

duhuri necurate care semănau cu 

nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de 

draci, care fac semne nemaipomenite, 

şi care se duc la împăraţii pământului 

întreg ca să-i strângă pentru războiul 

zilei celei mari a Dumnezeului Celui 

Atotputernic.” Această profeţie are 

loc pe pământ atunci când cel de-al 

şaselea înger varsă potirul mâniei lui 

Dumnezeu.

Nu este greu să identifi căm perso-

najele principale ale acestei „trinităţi 

nesfi nte”. Mai întâi, vedem balaurul 

şi înţelegem cum a apărut deja acel 

chip în Apocalipsa 12:3 şi în restul ca-

pitolului 12 cât şi în 13:2. Înţelegem 

că această putere nu-l reprezintă doar 

pe Satan, ci şi forţele păgânismului în 

formele sale antice şi moderne. În al 

doilea rând, puterea fi arei menţionată 

în Apocalipsa 16:13 corespunde „fi a-

rei care s-a ridicat din mare” şi care 

hulea şi persecuta în Apocalipsa 13:1-

8. Interpretarea istorică protestantă 

a Scripturii a susţinut dintotdeauna 

că puterea aceasta îşi are scaunul în 

cetatea Romei. În cele din urmă, este 

cel de-al treilea agent din acest trio 

nesfânt care este numit „proorocul 

mincinos”. Putem observa repede că 

această descriere a acestui de-al treilea 

agent din triumviratul lui Satan 

corespunde fi arei cu două coarne din 

Apocalipsa 13:11-17. Versetele 13, 

14 descriu adevărata natură a fi arei 

după cum urmează: „Săvârşea semne 

mari, până acolo că făcea chiar să se 

coboare foc din cer pe pământ, în faţa 

oamenilor. Şi amăgea pe locuitorii 

pământului prin semnele care i se 

dăduse să le facă în faţa fi arei. Ea a 

zis locuitorilor pământului să facă o 

icoană fi arei, care avea rana de sabie 

şi trăia.” Principala caracteristică a 

acestor prooroci falşi este natura 

lor înşelătoare şi capacitatea lor de 

a-i induce în eroare pe oameni. S-a 

observat că „adevărata religie nu are 

duşmani mai răi, iar Satan nu are 

aliaţi mai buni” decât pe profeţii falşi. 

În a doua jumătate a secolului XIX, 

cercetătorii sârguincioşi ai Bibliei au 

recunoscut că acest chip se aplică în 

special protestantismului decăzut 

care are în centru Statele Unite ale 

Americii.

Aceste forţe s-au aliniat de luptă 

împotriva lui Hristos şi a rămăşiţei 

ca pregătire pentru lupta fi nală. 

Balaurul, fi ara şi proorocul minci-

nos pot fi  numiţi, pe bună dreptate, 

trinitatea satanică. Ei apar împreună 

şi ca puteri înfrânte asupra cărora vor 

cădea judecăţile cele mai aspre ale lui 

Dumnezeu. (vezi Apocalipsa 19:20 şi 

20:10).

Nu ar trebui să scape atenţiei noas-

tre faptul că din gura acestor forţe ies 

trei duhuri necurate asemenea unor 

broaşte care sunt duhurile diavolilor 

sau demonilor. Există multe descrieri 

ale activităţii demonice în Biblie pe 

vremea primei veniri a lui Hristos pe 

pământ. În mod asemănător, Hristos 

a prezis că,  înainte de cea de-a doua 

venire a Sa, demonii vor lucra cu o 

aşa intensitate încât chiar şi cei care 

sunt chemaţi „aleşi” nu vor putea să 

evite acţiunea vrăjmaşului: „Căci se 

vor scula Hristoşi mincinoşi şi proo-

roci mincinoşi; vor face semne mari 

şi minuni, până acolo încât să înşele, 

dacă va fi  cu putinţă, chiar şi pe cei 

aleşi.” (Matei 24:24).

Cele trei duhuri care semănau cu 

nişte broaşte sau demonii (îngerii 

răi) sunt agenţii puternici ai lui 

Satan de propagandă care pot săvârşi 

înşelăciuni foarte convingătoare care 

sunt numite aici minuni sau semne 

“Dacă nu 
vedeţi semne 
şi minuni” 

De V. W. Lukic

Miercuri, 9 decembrie 2009
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minunate. Satan s-a pregătit timp de 

secole şi milenii pentru ultima bătălie 

decisivă. Singurul scop al acestor 

minuni înşelătoare este acela de a-i 

convinge pe regii (conducătorii) în-

tregii lumi locuite să se adune pentru 

bătălia din marea zi a Dumnezeului 

celui Atotputernic. Atunci, Satan îşi 

trimite îngerii demonici cu evanghe-

lia cea falsă şi cu puterea făcătoare de 

minuni ca să-i convingă pe conducă-

torii seculari şi politici ai lumii să-şi 

trimită forţele împotriva lui Dum-

nezeu şi a poporului Său. Pasajul 

citat din Apocalipsa 16 arată clar că 

puterile înşelătoare ale spiritismului 

vor juca un rol crucial în pregătirea 

pentru bătălia fi nală.

Spiritul Profetic confi rmă acest 

scenariu de la sfârşitul timpului: 

„Apariţii înfricoşătoare de un caracter 

supranatural se vor arăta în curând 

în ceruri, ca semn al puterii demo-

nilor făuritori de minuni. Duhurile 

diavolilor merg la regii pământului 

şi la întreaga lume ca să-i întărească 

în înşelăciune şi să-i îndemne să se 

unească cu Satan în ultima sa luptă 

împotriva guvernării cerului. Con-

ducători şi supuşi vor fi  înşelaţi toţi 

de către aceşti agenţi. Se vor ridica 

oameni care vor pretinde că sunt 

Hristos Însuşi, şi vor pretinde titlul şi 

închinarea care aparţine Mântuitoru-

lui lumii. Ei vor face minuni uimi-

toare de vindecare şi vor susţine că au 

descoperiri din ceruri care contrazic 

mărturia Scripturii.”1 

Minunile adevărate date de 
Dumnezeu 

Prin defi niţie, o minune este un 

eveniment care inspiră admiraţia însă 

apare într-un mod care nu poate fi  

explicat de către legile naturale şi, în 

felul acesta, este considerat supra-

natural la origine sau ca  act al lui 

Dumnezeu. În textul original din Ve-

chiul Testament, există patru cuvinte 

greceşti şi toate sunt traduse în limba 

engleză prin cuvântul „minune” 

(engl.: „miracle”) – putere miraculoa-

să (dynamis), mirare (teras), semn 

(semeion) şi lucrare (ergon). Luând 

în considerare contextul în care apar 

aceste cuvinte, o minune ar putea fi  

defi nită ca un eveniment extraordinar 

care stârneşte mirarea, produs de 

către o putere divină, îndeplineşte 

o lucrare folositoare şi benefi că, şi 

confi rmă un sol şi pe solia lui ca fi ind 

trimişi de Dumnezeu.

Chiar şi un cititor ocazional al 

Bibliei poate observa că minunile 

au loc cu o frecvenţă mai mare în 

anumite ocazii speciale din istoria 

sfântă. Atunci când Dumnezeu a 

dorit să ridice biserica rămăşiţei ca să 

vestească cea mai solemnă avertizare 

încredinţată vreodată muritorilor – 

cele trei solii îngereşti – El a ales din 

nou pe „cei mai slabi dintre cei slabi” 

şi le-a dat darul profeţiei. Dintre toate 

înzestrările, darul profeţiei a fost pri-

vit întotdeauna ca fi ind cel mai măreţ 

dar din biserică.

Ca urmaşi ai lui Hristos, trebuie 

să înţelegem în umilinţă că numai 

Dumnezeu în înţelepciunea Sa ne-

mărginită poate hotărî dacă reprezen-

tanţii Săi de pe pământ au nevoie la 

un moment dat de puterea făcătoare 

de minuni, şi, în al doilea rând, în ce 

măsură să-i fi e oferită această putere.

Minuni cu alte origini

Din timp în timp, au avut loc eve-

nimente miraculoase, iar unele dintre 

ele sunt amintite în Biblie. Totuşi, 

persoanele care făceau aceste minuni 

nu erau slujitorii lui Dumnezeu. Cele 

mai timpurii exemple îi includ pe 

„vrăjitorii din Egipt” (Exodul 7:11, 

22), iar în perioada Noului Testament 

îl găsim pe Simon magul din Samaria 

şi Elima, vrăjitorul (Faptele Apos-

tolilor 8:9, 11; 13:6, 8). Pe aceştia, 

Cuvântul lui Dumnezeu îi numeşte 

reprezentanţii lui Satan – îngeri 

puternici, dar căzuţi.

Minunile făcute de către Satan şi 

agenţii săi pot fi  împărţite în două 

categorii:

1.Minunile efective (reale). Ni s-a 

spus că fi ara simbolică cu două coar-

ne „amăgea pe locuitorii pământului 

prin semnele care i se dăduse să le 

facă în faţa fi arei.”(Apoc. 13:14).

Spiritul Profetic spune: „Înainte 

de încheierea timpului, [Satan] va 

săvârşi minuni mai mari. El va săvârşi 

minuni reale atât cât îi stă în putere. 

Scriptura spune: ‚amăgea pe locuitorii 

pământului prin semnele care i se 

dăduse să le facă’, nu numai prin 

acelea pe care pretinde că le face. În 

acest pasaj biblic, este scos la iveală 

ceva mai mult decât înşelătorii.”2

2. Minuni contrafăcute. Acele 

minuni pe care nu le poate face, 

Satan le va contraface. Există un 

motiv pentru care arhivrăjmaşul este 

numit înşelător. Atunci când nu a 

putut copia minunile pe care le făcea 

Dumnezeu prin Moise, Satan le-a 

contrafăcut prin preoţi şi vrăjitori. 

Pentru observatorii ocazionali, ei 

produseră acelaşi rezultat ca şi minu-

nile adevărate ale lui Moise. „Pentru 

vederea omenească, toiagele au fost 

schimbate în şerpi. Aşa au crezut 

faraon şi curtenii lui. În înfăţişarea 

lor, nu era nimic care să-i deosebească 

de şarpele produs de Moise.”3

Însă există o limită peste care Satan 

nu poate trece, şi atunci cheamă 

în ajutor înşelăciunea şi contraface 

lucrarea pe care nu are putere să o 

realizeze.”4

Într-o altă prelegere din această 

săptămână ne sunt prezentate unele 

dintre căile principale prin care sunt 

realizate minunile satanice. Însă 

deocamdată, să ne uităm la Apocalip-

sa 16 în legătură cu capitolele 12, 13 

şi 14 din aceeaşi carte. Am identifi cat 

deja forţele majore din tabăra vrăjma-

şului. Acestea sunt balaurul, fi ara şi 

proorocul mincinos.

a. Balaurul. „Balaurul” (engl.: 

dragon=dragon) este un nume fi gurat 

pentru Satan cât şi pentru păgânism 

în diferitele lui forme. Formele 

moderne de păgânism se găsesc în 

religiile orientale şi în replica lor oc-

cidentală – mişcarea New Age. Esenţa 

învăţăturilor lor se poate găsi în mod 

exact în sugestia făcută de şarpe Evei 

în prima minciună – „Hotărât că nu 

“Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face 

semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele, dacă va fi  cu 

putinţă, chiar şi pe cei aleşi.”
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veţi muri… şi veţi fi  ca Dumnezeu” 

(Genesa 3:4, 5). Conform acestei 

păreri, fi inţele omeneşti sunt de fapt 

divine – ele nu au nevoie decât să 

dezvolte un nivel superior de cunoş-

tinţă. Această fi lozofi e învaţă că toate 

religiile provin din aceeaşi sursă – şi 

ca urmare toate doctrinele, dogmele şi 

credinţele care-i despart pe discipolii 

diferitelor religii ar trebui îndepărtate 

în favoarea oricărei adevărate surse de 

spiritualitate care se găseşte în mis-

ticism, în cunoştinţă esoterică şi în 

tainele originare. Se crede că această 

sursă este Dumnezeu sau Hristos care 

se afl ă într-o persoană. Însă Hristosul 

New Age nu este Hristosul Scripturii. 

El este văzut ca unul dintre numeroşii 

conducători religioşi cu infl uenţă ca 

Buda sau Mahomed. Ideea este că 

prin recunoaşterea acestei singure sur-

se a tuturor religiilor şi prin obţinerea 

unei „cunoştinţe globale”, fi inţele 

umane intră într-o Nouă Eră (engl.: 

New Age), Era lui Aquarius, Era lui 

Dumnezeu şi a Duhului Sfânt.

După cum se vede, la rădăcina fi lo-

sofi ei New Age se afl ă o sinteză – un 

amestec de adevăr şi rătăcire. O altă 

trăsătură proeminentă a acestei miş-

cări este caracterul puternic ecumenic. 

Toate religiile din lume – atât din 

Orient cât şi din Occident – se pot 

uni numai dacă descoperă înţelepciu-

nea tainică, esenţială.

Am fost avertizaţi mai dinainte faţă 

de astfel de izvoare rele ale întuneri-

cului: „Este periculos să existe legături 

cât de mici cu teozofi a, sau spiri-

tismul. Aceasta (n.tr: teozofi a) este 

spiritism în esenţă şi va conduce pe 

acelaşi drum ca şi spiritismul. Acestea 

sunt doctrinele care-l vrăjesc pe 

poporul pe care Hristos l-a cumpărat 

cu propriul Său sânge.”5

Unii experţi estimează că la nivel 

mondial astăzi în jur de 30 până la 50 

de milioane de oameni sunt implicaţi 

într-o formă sau alta de organizaţie 

cultică. În jur de 60 de milioane de 

oameni au experienţă în anumite 

practici New Age sau gândire ocultă.

b. Fiara. Cea de-a doua forţă 

majoră din trioul nesfânt din car-

tea Apocalipsei este puterea fi arei. 

Această putere are o istorie lungă de 

profesor şi impunător de doctrine şi 

practici false. Apostolul Pavel a văzut 

manifestarea acelei puteri înşelătoare 

în zilele sale: „Căci taina fărădelegii a 

şi început să lucreze… Şi atunci se va 

arăta acel Nelegiuit, pe care Domnul 

Isus îl va nimici cu sufl area gurii Sale, 

şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale. 

Arătarea lui se va face prin puterea 

Satanei, cu tot felul de minuni, de 

semne şi puteri mincinoase, şi cu 

toate amăgirile nelegiuirii pentru cei 

ce sunt pe calea pierzării, pentru că 

n-au primit dragostea adevărului ca 

să fi e mântuiţi. Din această pricină, 

Dumnezeu le trimite o lucrare de 

rătăcire, ca să creadă o minciună.” 

(2 Tesaloniceni 2:7-11).

Ar trebui să remarcăm că această 

putere a succedat Roma păgână prin 

adoptarea multora dintre credinţele 

şi practicile ei, inclusiv spiritismul şi 

sfi nţirea duminicii. Ar fi  nevoie de 

multe pagini pentru a dezvălui toate 

formele manifestate de spiritism din 

interiorul acestui sistem religios. Aici 

ne vom referi doar la două dintre 

bine-cunoscutele forme, şi anume 

apariţiile Mariei şi acţiunile charis-

matice.

Este interesant să notăm că 

apariţiile Mariei au început cu o mare 

intensitate chiar când cele trei solii 

îngereşti au început să fi e vestite. 

Începând cu apariţiile franceze din La 

Salette din 1846, Lourdes din 1858 şi 

Pontmain în 1871, continuând în se-

colul al XX-lea cu Fatima (Portugalia) 

în 1917, Banneux şi Beauraing (1932-

33), Garabandal (Spania) (1962-63) 

şi Medjugorje (Bosnia-Herzegovina) 

în 1981.

Apariţiile Mariei au creat locuri 

care au devenit centre de pelerinaj şi 

rugăciune cu rapoarte despre vinde-

cări miraculoase şi alte evenimente 

extraordinare. Impactul acestor locuri 

moderne de pelerinaj atât asupra 

membrilor laici cât şi celor din cler 

din întreaga lume nu poate fi  subes-

timat. Este demn de atenţie faptul că 

cei care primesc cel mai des presupu-

se mesaje de la Maria sunt copii de 

ambele genuri, după cum ni se spune.

În general, mesajele cheamă 

omenirea la convertire şi rugăciune 

şi avertizează că lumea va suferi dacă 

nu ascultă de aceste mustrări. Uneori 

mesajele pot conţine profeţii care au 

o semnifi caţie mondială profundă.

A doua formă de spiritism a 

pătruns în Biserica Romană o dată cu 

cel de-al doilea Conciliu Ecumenic 

al Vaticanului (1963-1965). Papa 

Ioan XXIII s-a rugat pentru noua Zi 

a Cincizecimii, iar acest Vatican II a 

încurajat darurile charismatice. În 

decursul următorilor doi an, vorbirea 

în limbi a izbucnit în catolicism şi, în 

doar 10 ani, fenomenul s-a răspân-

dit în aproape 100 ţări din lumea 

catolică.

c. Proorocul mincinos. Este cu 

adevărat trist faptul că bisericile ale 

căror rădăcini coboară până la o mare 

mişcare religioasă, cunoscute ca Re-

forma Protestantă şi care pretind că se 

bazează doar pe Biblie, au îmbrăţişat 

şi îmbrăţişează învăţături nescriptu-

ristice cum ar fi  nemurirea sufl etului 

şi sfi nţirea duminicii. Astăzi, aceste 

denominaţiuni, cu foarte puţine 

excepţii, au fost martore la darul 

pentecostal şi charismatic al limbilor 

despre care am vorbit mai devreme. 

Această „vorbire în limbi” modernă 

nu are nimic de a face cu darul biblic 

al limbilor.

Mişcarea charismatică este o forţă 

puternică în creştinism astăzi, şi 

nu fără motiv este numită „a treia 

forţă în creştinism”. Referindu-se 

la importanţa ei, unii au comparat 

această mişcare puternică cu Reforma 

Protestantă şi cu lansarea bisericii 

apostolice.

Deşi penticostalismul a apărut doar 

la începutul secolului al XX-lea, se 

estimează că în anul 2000 cuprindea 

un număr de 300 milioane. Darurile 

charismatice (vorbirea în limbi şi vin-

decarea prin credinţă) nu au apărut în 

bisericile protestante importante până 

la începutul anilor 1960.

După ce am observat aceste feno-

mene spiritiste importante care au loc 

“Să nu primim astfel de manifestări ciudate care 

îndepărtează mintea de la lucrarea profundă a 

Duhului Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu este în-

totdeauna caracterizată de linişte şi demnitate.”
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în timpul vieţii noastre, putem trage 

concluziile care au suport în cuvântul 

profetic. Prima este că aceste daruri 

charismatice contrafăcute promo-

vează unirea bisericilor. Atunci când 

bisericile renunţă la platforma biblică 

şi experimentează un declin religios, 

tind să se unească pe baza punctelor 

de doctrină comune. Spiritismul, 

catolicismul şi protestanismul apostat  

se unesc treptat deoarece spiritismul 

face minuni care au o putere convin-

gătoare.

O altă concluzie indică spre scopul 

pe care Satan intenţionează să-l 

atingă atunci când se foloseşte de 

forţele spirituale la timpul sfârşitului. 

Majoritatea oamenilor care pretind 

că au primit aceste daruri spirituale 

moderne cred că au avut parte de 

revărsarea Duhului Sfânt în ploaia 

târzie, chiar înainte de a doua venirea 

a lui Hristos.

Iată citatul inspirat scris cu 

mulţi zeci de ani în urmă: „În ciuda 

răspânditei decăderi de la credinţă 

şi evlavie, în aceste biserici [po-

pulare] există urmaşi adevăraţi ai 

lui Hristos. Înainte de revărsarea 

judecăţilor fi nale ale lui Dumnezeu 

asupra pământului, în mijlocul 

poporului Domnului va avea loc o 

astfel de reînviorare a evlaviei de la 

început aşa cum nu s-a mai văzut 

din vremurile apostolice. Duhul şi 

puterea lui Dumnezeu vor fi  revărsa-

te asupra copiilor Săi. Atunci mulţi 

se vor despărţi de acele biserici în 

care dragostea pentru lume a înlo-

cuit dragostea pentru Dumnezeu şi 

cuvântul Său. Mulţi, atât predicatori 

cât şi membri, vor primi cu bucurie 

acele mari adevăruri pe care Dumne-

zeu a făcut să fi e vestite în acest timp 

ca să pregătească un popor pentru 

cea de-a doua venire a Domnului. 

Vrăjmaşul sufl etelor doreşte să 

împiedice această lucrare; şi, înainte 

ca să sosească momentul pentru o 

astfel de mişcare, el va încerca să o 

împiedice prin introducerea unei 

contrafaceri. În acele biserici pe care 

le va aduce sub puterea sa înşelă-

toare, se va părea că Dumnezeu Îşi 

revarsă binecuvântarea Sa specială; 

se va da pe faţă ceea ce se crede a fi  

un mare interes religios.

Mulţimile vor jubila că Dumnezeu 

lucrează în mod minunat pentru ele, 

când lucrarea este a unui alt duh. Sub 

o mască religioasă, Satan va căuta 

să-şi extindă infl uenţa asupra lumii 

creştine.”6

Cât de oportune sunt cele trei solii 

îngereşti din Apocalipsa 14:6-12 care 

îi cheamă pe oameni să iasă din Ba-

bilonul spiritual, din marea confuzie 

care există între pretinşii creştini de 

astăzi. 

Care ar trebui să fi e umblarea 
noastră? 

Adventiştii de Ziua a Şaptea s-au 

întâlnit încă de la începutul istoriei 

lor cu manifestări spirituale care 

nu au purtat aprobarea Cerului. De 

fi ecare dată când dăm peste terme-

nul „fanatism” în scrierile lui Ellen 

White, ştim că „puterea din abis” era 

la lucru.

Prima dată când se raportează 

despre vorbirea în limbi şi manifes-

tări spirituale asemănătoare a fost 

deja în 1848. În 1908, Ellen White a 

cunoscut un cuplu tânăr care a venit 

la ea acasă să întrebe dacă darurile 

spirituale, pe care tânăra pretindea că 

le-ar fi  experimentat, îşi aveau sursa 

în Duhul Sfânt. Ellen White nu a dat 

un răspuns clar atunci când a fost 

întrebată de acel cuplu. Totuşi, mai 

târziu, a primit o viziune cu privire la 

acea chestiune şi iată ce a scris atunci 

fratelui şi sorei Mackin: „Soţia ta, 

în vorbire, cântare şi în manifestări 

ciudate care nu sunt în concordanţă 

cu lucrarea autentică a Duhului Sfânt, 

ajută la pătrunderea într-o fază de 

fanatism care va produce o mare 

vătămare cauzei lui Dumnezeu, dacă 

i se permite în bisericile noastre.

Fratele şi sora mea, am o solie 

pentru voi: aţi început pe baza unei 

presupuneri false. În manifestările 

voastre este ţesut mult egoism. Satan 

va veni cu putere fermecătoare prin 

aceste manifestări. Este vremea să vă 

opriţi. Dacă Dumnezeu v-ar fi  dat o 

solie specială pentru poporul Său, aţi 

umbla şi lucra în toată umilinţa – nu 

ca şi cum v-aţi fi  afl at pe o scenă de 

teatru, ci în umilinţa unui urmaş al 

umilului Isus din Nazaret. Aţi avea o 

infl uenţă cu totul diferită de cea pe 

care o aveţi.”7

Se pare că familia Mackins a 

dispărut imediat din istoria deno-

minaţiunii. Totuşi, fanatismul care 

provoacă discuţii rămâne o provocare 

a bisericii în aceste zile de pe urmă. 

Din fericire, sfatul inspirat dat acum 

o sută de ani nu şi-a pierdut cu nimic 

din forţă odată cu trecerea timpului: 

„Veţi fi  expuşi la erezii din partea 

agenţilor satanici. Vor veni valuri 

teribile de fanatism. Însă Dumnezeu 

îi va elibera pe oamenii care caută cu 

toată seriozitatea pe Domnul şi  care 

se consacră serviciului Său.”8

Lucrarea Duhului Sfânt a fost din-

totdeauna şi va fi  mereu caracterizată 

de o armonie desăvârşită cu Cuvântul 

sfânt al lui Dumnezeu. Mai mult, acea 

lucrare nu este însoţită de excitarea 

nesănătoasă: „Din timp în timp, vor 

veni la noi astfel de experienţe [spiri-

tiste]. Să nu primim astfel de manifes-

tări ciudate care îndepărtează mintea 

de la lucrarea profundă a Duhului 

Sfânt. Lucrarea lui Dumnezeu este 

întotdeauna caracterizată de linişte 

şi demnitate. Nu ne putem permite 

să aprobăm ceea ce duce la confuzie 

şi slăbeşte ţelul nostru cu privire la 

marea lucrare pe care ne-a încredinţat-

o Dumnezeu ca să o facem în lume 

pentru a ne pregăti pentru cea de-a 

doua venire a lui Hristos.”9

Când e vorba de lucrarea de 

vindecare, cuvântul inspirat dă 

instrucţiuni despre felul în care acea 

lucrare ar trebui îndeplinită în zilele 

de pe urmă, şi de ce nu ar trebui să ne 

bazăm pe minuni.

„Hristos a lucrat prin predicarea 

Cuvântului şi prin uşurarea suferinţe-

lor prin lucrările miraculoase de vin-

decare. Însă eu sunt instruită că acum 

nu putem lucra în acest fel, deoarece 

Satan îşi va exercita puterea prin 

făptuirea de minuni. Astăzi, slujitorii 

lui Dumnezeu nu ar putea lucra prin 

intermediul minunilor întrucât au loc 

lucrări contrafăcute de vindecare, care 

pretind că sunt de origine divină.

Din acest motiv, Domnul a trasat 

o cale prin care poporul Său să ducă 

înainte lucrarea de vindecare fi zică, 

îmbinată cu învăţătura cuvântului. 

Trebuie să se înfi inţeze sanatorii, şi 

de aceste instituţii trebuie să fi e legaţi 

lucrători care să poarte mai departe 

lucrarea misionar medicală. În felul 

acesta ,o infl uenţă apărătoare este 

pusă în jurul celor care vin la sanato-

rii pentru tratament.

Aceasta este măsura pe care a 

luat-o Domnul şi prin care trebuie să 

se facă lucrarea evanghelică misionar 

medicală pentru multe sufl ete.”10
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Aceasta nu înseamnă că în ultima 

etapă a luptei veacurilor poporul 

lui Dumnezeu nu va primi puterea 

săvârşitoare de minuni. Atunci când 

Duhul Sfânt se revarsă asupra sfi nţilor 

în puterea ploii târzii, ei vor putea 

face minuni măreţe. Însă aceasta va 

avea loc doar în timpul scenelor de 

încheiere ale istoriei acestui pământ, 

iar acea perioadă de timp nu va dura 

foarte mult.

Minunile nu au însoţit întotdeau-

na lucrarea multora dintre cei mai 

mari slujitori ai lui Dumnezeu. Unul 

dintre ei a fost Ioan Botezătorul. 

Ioan, a cărui slujire a fost prezisă prin 

profeţia lui „Ilie care are să vie” şi a 

cărui lucrare, în schimb, reprezintă 

lucrarea poporului lui Dumnezeu 

din zilele noastre, nu a făcut minuni. 

Totuşi, vorbind despre el, Hristos a 

spus: „Vă spun că dintre cei născuţi 

din femei, nu este nici unul mai mare 

decât Ioan Botezătorul.” (Luca 7:28).

Isus Însuşi, deşi a săvârşit multe 

minuni, nu a considerat capacitatea 

de a face minuni ca fi ind un semn 

adevărat pentru calitatea de ucenic. 

El chiar a spus: „Mulţi Îmi vor zice 

în ziua aceea: ‚Doamne, Doamne! 

N-am proorocit Noi în Numele Tău? 

N-am scos noi draci în Numele Tău? 

şi n-am făcut noi multe minuni în 

Numele Tău?’ Atunci le voi spune 

curat: ‚Niciodată nu v-am cunoscut; 

depărtaţi-vă de la Mine, voi toţi care 

lucraţi fărădelegea.’” (Matei 7:22, 23). 

Ceea ce îi deosebeşte pe adevăraţii 

urmaşi ai lui Isus de cei care doar 

pretind că sunt urmaşii Lui, este 

credincioşia lor faţă de învăţătu-

rile Sale, dată pe faţă prin păzirea 

poruncilor lui Dumnezeu: „Nu 

orişicine-Mi zice: ‚Doamne, Doam-

ne!’ va intra în Împărăţia cerurilor, ci 

cel ce face voia Tatălui Meu care este 

în ceruri.” (versetul 21).

Adevăraţii ucenici ai lui Isus din 

zilele de pe urmă sunt identifi caţi 

în felul acesta: „Aici este răbdarea 

sfi nţilor, care păzesc poruncile lui 

Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” 

(Apocalipsa 14:12).

Un nobil din Galilea a avut un fi u 

care era bolnav pe moarte şi pentru 

care nu mai exista nădejde de recupe-

rare. Nobilul a auzit despre Isus şi, în 

disperarea lui, a venit la El sperând că 

Hristos îi va vindeca copilul. Totuşi, 

credinţa acestui nobil se zbătea: „Cre-

dinţa lui s-a clătinat atunci când nu a 

văzut decât un om îmbrăcat simplu. 

El s-a îndoit că această Persoană ar 

putea face ce a venit să o roage.”11 

În mintea lui, tatăl s-a hotărât să-L 

primească pe Isus ca Mesia numai cu 

condiţia vindecării complete a fi ului 

său. Hristos, citind în mintea tatălui, 

a spus: „Dacă nu vedeţi semne şi 

minuni, cu nici un chip nu credeţi.” 

(Ioan 4:48). Da, semne şi minuni – 

tatăl ceruse minuni. Totuşi, vă rog 

să observaţi următorul gând: „Totuşi, 

nobilul avea un oarecare grad de 

credinţă.”12

Cuvintele lui Isus au străpuns min-

tea şi inima nobilului. El şi-a dat sea-

ma de egoismul lui şi de capacitatea 

lui Isus de a-i citi gândurile. În agonie, 

el s-a rugat de Hristos: „Doamne, 

vino până nu moare micuţul meu.” 

(versetul 49). Credinţa lui s-a prins 

de Hristos. „Mântuitorul nu poate să 

Se retragă de la sufl etul care se prinde 

de El şi care stăruie pentru marea sa 

nevoie. ‚‚,Du-te’, i-a zis Isus, ‚fi ul tău 

trăieşte’.’’ Nobilul a plecat din prezenţa 

Mântuitorului cu o pace şi bucurie pe 

care nu le cunoscuse până atunci.”13

Din această întâmplare putem 

învăţa lecţii preţioase. Minunile pot 

naşte credinţă numai în cei care au 

deja un anumit grad de credinţă sau 

dispoziţie să asculte de Dumnezeu. 

Nici o minune, oricât de măreaţă, 

nu va genera credinţă în inima celor 

care nu au primit dragostea faţă de 

adevăr. Învierea lui Lazăr, înregistrată 

în Ioan 11, e un bun exemplu în 

această privinţă.

În confl ictul de la sfârşitul timpu-

lui dintre forţele luminii şi puterile 

întunericului, minunile vor reprezen-

ta o tactică înşelătoare tot mai amplă 

a vrăjmaşului sufl etelor.

Dumnezeu Îşi previne şi învaţă 

poporul despre cum să-şi menţină cu-

răţia şi discernământul: „‚Iată, Eu vin 

ca un hoţ. Ferice de cel ce veghează 

şi îşi păzeşte hainele, ca să nu umble 

gol şi să i se vadă ruşinea!’” (Apoca-

lipsa 16:15).

Acele „haine” sunt identifi cate în 

Apocalipsa 19:8 ca fi ind neprihănirea 

sfi nţilor.

Poporul lui Dumnezeu nu are 

nevoie de minuni pentru a sta în pi-

cioare, ci de neprihănirea lui Hristos 

aşa cum este descoperită în sfântul 

Său Cuvânt şi mijlocită prin puterea 

Duhului Sfânt. Zilele înşelătorului 

sunt numărate, iar credincioşii lui 

Dumnezeu vor fi  biruitori.

Fie ca noi astăzi să fi m îmbră-

caţi cu inul alb, şi să nu ne îndoim 

niciodată şi să nu cerem minuni, ci să 

ne încredem în Cel care este cea mai 

mare Minune dintre toate! Amin.

Referinţe:
  1 Marea luptă, pag. 624 engl.
  2 Testimonies, vol. 5, pag. 698 engl.
  3 Patriarhi şi profeţi, pag. 264.
  4 Testimonies, vol. 5, pag. 698. 
  5 Manuscript Releases, vol. 13, pag. 1.
  6 Marea luptă, pag. 464. 
  7 Selected Messages, bk. 2, pag. 45.
  8 Idem., pag. 47.
  9 Idem., pag. 42.
10 Idem., pag. 54.
11 Hristos lumina lumii, pag. 197.
12 Idem., pag. 198 (sublinieri adăugate).
13 Idem., pag. 198, 199. 
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“La lege şi la 
mărturie”

De B. Monteiro

E
xistă o putere în actul 

trecerii unei informaţii 

în scris. Documentele 

ofi ciale, legale, certifi catele 

de naştere şi deces, edictele 

legislative ale guvernului, mult cău-

tatele tratate de pace dintre naţiunile 

în război, toate sunt un exemplu al 

faptului că cele mai grele, cele mai 

importante chestiuni ale vieţii sunt 

scrise. 

Văzul este cel mai puternic şi mai 

amplu folosit din cele cinci simţuri 

cu care au fost înzestraţi oamenii; ca 

urmare, atunci când se poate vedea 

ceva în scris acesta are un impact mai 

puternic. De fapt, atunci când „nu 

este viziune (n. tr.: termenul din lb. 

engleză „vision” se poate traduce şi 

prin „văz”, dar şi prin „viziune”), 

poporul piere.” Cuvintele înţelepte 

din prima parte a acestui verset biblic 

sunt adesea citate, în timp ce restul 

versetului este omis. Aşa că haideţi să 

citim întregul verset întrucât conţine 

un mesaj complet pentru noi: „Unde 

nu este viziune, poporul piere; dar 

ferice de cel ce ţine legea.” (Proverbe-

le 29:18, engl., sublinieri adăugate).

Viziunea clară – să vezi lucrurile în 

perspectiva lor deplină, exactă – este 

asociată aici cu păzirea legii lui Dum-

nezeu. Aceasta duce la fericire. Doriţi 

să fi ţi fericiţi? Sunteţi atât de fericiţi 

pe cât v-ar plăcea să fi ţi? Secretul con-

stă în vederea întregii panorame pe 

care Creatorul nostru a descoperit-o 

omenirii şi în păzirea legii celor Zece 

Porunci pe care El a considerat potri-

vit să le scrie – nu doar pe hârtie albă, 

pergament antic, sau media modernă 

electronică – ci săpat de propriul Său 

deget pe tablele de piatră. Şi există o 

veste chiar şi mai bună: El doreşte să 

scrie această lege pe tablele de carne 

ale inimii noastre. 

Unde să merg? Ce să fac?

Una dintre cele mai tragice situaţii 

ale condiţiei umane este aceea lipsită 

de orice scop. În generaţia de astăzi, 

sinuciderea a devenit tot mai frecven-

tă printre tinerii din întreaga lume. 

De ce? Adesea pentru că, deşi în 

fl oarea şi prospeţimea tinereţii, tinerii 

nu văd adevăratul sens al vieţii; nu 

există nici o speranţă, nici o ancoră, 

nici un sentiment de siguranţă.

Totuşi nu este nevoie să hoinărim 

fără nici un scop! Desigur că putem 

fi  recunoscători pentru ce ne-a scris 

iubitul şi îndurătorul nostru Creator. 

El ne spune clar unde putem merge 

în cele din urmă prin puterea Sa. El 

ne spune clar ce să facem şi ce să nu 

facem.

„În lumina clară a Cuvântului lui 

Dumnezeu, putem desluşi clar sensul 

păcatului. Ioan declară că păcatul este 

‚călcarea legii.’ (1 Ioan 3:4)….

Nu văd oamenii că a minimaliza 

legea lui Dumnezeu înseamnă o 

ocară la adresa lui Hristos?”1

Observaţi că citatul de mai sus nu 

este doar pentru cei care au respins 

legea lui Dumnezeu. Chiar şi cei care 

mărturisesc a o păzi ar putea să-i 

minimalizeze importanţa. Domnul 

doreşte ca noi să iubim legea Sa, aşa 

cum a declarat psalmistul. „Cât de 

mult iubesc Legea Ta! Toată ziua 

mă gândesc la ea. Poruncile Tale mă 

fac mai înţelept decât vrăjmaşii mei, 

căci totdeauna le am cu mine. Sunt 

mai învăţat decât toţi învăţătorii 

mei, căci mă gândesc la învăţăturile 

Tale.”  (Psalmii 119:97-99, sublinieri 

adăugate)

Dumnezeu doreşte ca noi să vedem 

această lume în adevărata ei lumină. 

Vederea noastră este prea slabă şi 

mărginită  – avem nevoie de alifi a de 

ochi din ceruri. (Apocalipsa 3:18).

„Suntem recunoscători că avem 

cuvântul sigur al profeţiei, aşa încât 

nimeni să nu fi e înşelat. Ştim că există 

erezii şi fabule în lumea noastră în 

prezent, şi dorim să ştim care este 

adevărul... poate vin mulţi la voi şi vă 

spun că au adevărul, dar privilegiul 

vostru este să cercetaţi Scripturile 

pentru voi înşivă.”2  

Cuvântul sigur al profeţiei

Descrierile venirii lui Hristos au 

un caracter istoric – ele sunt doar o 

istorie scrisă anterior. Iar pentru Cel 

de la Care vine această descoperire nu 

există nici o diferenţă între trecut şi 

viitor. Ceea ce a fost şi ce o să fi e sunt 

chestiuni cu acelaşi grad de siguranţă.

Ce stă scris despre viitor?

Cât de mult sunt oamenii preocu-

paţi de viitor? Este atât de important 

încât oamenii de succes îşi modelează 

viaţa în jurul lui. Verifi căm informa-

ţiile meteo pentru mâine ca să ştim 

ce planuri să ne facem. Adesea, când 

apare un bebeluş, părinţii încep un 

proces pe termen lung de economisi-

re a banilor pentru viitoarele cheltu-

ieli pentru educaţia copilului. Pe o 

scară mai largă, guvernele naţionale 

şi comisiile internaţionale privesc cu 

îngrijorare spre viitor ca să prevadă 

provocările cu care se confruntă 

întreaga planetă prin epuizarea re-

surselor naturale, chestiunea căutării 

de energie refolosibilă şi implicaţi-

ile încălzirii globale pentru mediul 

Vineri, 11 decembrie 2009
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înconjurător. Totuşi, cum rămâne cu 

viitorul pe tărâm spiritual? Oamenii 

cu adevărat plini de succes şi victorii 

vor face din realităţile veşnice prima 

prioritate atunci când fac planuri 

de viitor. Şi din nou, cheia pentru 

dezvăluirea viitorului învăluit în taină 

a fost aşternută în scris. Răspunsurile 

se găsesc în Cuvântul lui Dumnezeu 

şi în Mărturiile Spiritului Său Profetic.

Când ne gândim la acest viitor, ar 

trebui să reţinem anumiţi factori de 

bază:

1. ISUS REVINE CA SĂ-I RĂS-

CUMPERE PE CEI CARE ÎL IUBESC. 

„Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi 

Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. 

Şi toate seminţiile pământului se 

vor boci din pricina Lui! Da, Amin.” 

(Apocalipsa 1:7). Vezi şi Ioan 14:1-6; 

Coloseni 3:4; 2 Timotei 4:8.

2. SEMNELE ANUNŢĂ CĂ 

ACEST EVENIMENT ESTE FOARTE 

APROAPE. (Studiază aceste capito-

le: Matei 24; Marcu 13; Luca 21; 2 

Timotei 4:8).

3. CAZURILE NOASTRE AŞTEAP-

TĂ SENTINŢA ÎN JUDECATA DE 

CERCETARE ÎNAINTE DE ÎNTOAR-

CEREA DOMNULUI. „Căci suntem în 

clipa când judecata stă să înceapă de 

la casa lui Dumnezeu. Şi dacă începe 

cu noi, care va fi  sfârşitul celor ce nu 

ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? 

Şi dacă cel neprihănit scapă cu greu, 

ce va face cel nelegiuit şi cel păcătos? 

(1 Petru 4:17, 18). Isus a spus: „Iată, 

Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu 

Mine, ca să dau fi ecăruia după fapta 

lui.” (Apocalipsa 22:12). Apostolul 

îndeamnă: „Şi acum, copilaşilor, ră-

mâneţi în El, pentru ca atunci când Se 

va arăta El, să avem îndrăzneală, şi, la 

venirea Lui, să nu rămânem de ruşine 

şi depărtaţi de El. Dacă ştiţi că El este 

neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte 

în neprihănire este născut din El.” (1 

Ioan 2:28, 29). (Vezi şi Maleahi 3:1-3; 

Luca 17:33-36).

4. CHIAR ÎNAINTE CA HRISTOS 

SĂ SE ÎNTOARCĂ, AGENŢII LUI 

SATAN VOR FI FOARTE ACTIVI ca să 

înşele mulţimile neconsacrate pentru 

a le împiedica să aleagă să se pregă-

tească pentru ziua lui Dumnezeu. 

„Oamenii aceştia sunt nişte apostoli 

mincinoşi, nişte lucrători înşelători, 

care se prefac în apostoli ai lui Hris-

tos. Şi nu este de mirare, căci chiar 

Satana se preface într-un înger de 

lumină. Nu este mare lucru dar, dacă 

şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai 

neprihănirii. Sfârşitul lor va fi  după 

faptele lor.” (2 Corinteni 11:13-15).

Profeţia ne-a spus deja că în zilele 

de pe urmă, apariţii de un caracter 

supranatural vor înşela lumea. În 

esenţă, nu veţi putea să vă încredeţi în 

proprii voştri ochi. Cât de important 

este, atunci, să ne alipim de lege şi 

de mărturie ca să ştim ce este real şi 

adevărat – şi ce nu este.

5. ÎN CIUDA PIEDICILOR ŞI 

GREUTĂŢILOR IMENSE, CU TOŢII 

PUTEM AVEA PRIVILEGIUL DE A 

ÎMPĂRTĂŞI CU ALŢII chestiunile care 

sunt în joc în viitor. Toţi trebuie să 

aibă ocazia să ia o decizie inteligentă 

pentru sau împotriva lui Hristos, dar 

cum se poate face aceasta dacă nu este 

cineva care să le explice aceste lucruri? 

„Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi  

propovăduită în toată lumea, ca să slu-

jească de mărturie tuturor neamurilor. 

Atunci va veni sfârşitul.” (Matei 24:14). 

Vindecări

Prin exercitarea minciunii timp 

de mii de ani, Satan a devenit un fal-

sifi cator maestru. El va apărea ca un 

mare binefăcător al omenirii, dorind 

să aducă vindecarea celor bolnavi şi 

suferinzi: „Cuvântul lui Dumnezeu 

declară că Satan va face minuni. El îi 

va îmbolnăvi pe oameni, şi apoi din-

tr-o dată va îndepărta de la ei puterea 

lui satanică. Atunci ei vor fi  conside-

raţi vindecaţi. Aceste lucrări de apa-

rentă vindecare îi va pune la încercare 

pe Adventiştii de Ziua a Şaptea. Mulţi 

dintre cei care avuseseră o mare lumi-

nă nu vor umbla în lumină, deoarece 

nu au devenit una cu Hristos.”3

În zilele noastre, sunt mulţi care pre-

tind că posedă puterea divină de a-i vin-

deca pe cei bolnavi. Unii numesc acest 

tip de vindecare, vindecare prin credinţă. 

Noi credem cu putere că majoritatea 

acestor vindecări provin dintr-o sursă 

care nu este sfântă. Marea majoritate a 

aşa zişilor „vindecători prin credinţă” nu 

învaţă şi nu practică ascultarea de toate 

poruncile lui Dumnezeu, şi mai mult, 

ei nu urmează modelul lui Hristos în 

lucrarea de vindecare.

„Discipolii a aproape toate formele 

de spiritism pretind că au puterea să 

vindece pe cei bolnavi. Ei atribuie pu-

terea lor electricităţii, magnetismului şi 

aşa numitelor ‚remedii simpatetice’ sau 

forţelor latente din mintea omului.”4

Există totuşi o formă adevărată de 

vindecare: „Calea prin care a lucrat Hris-

tos a fost aceea de a vesti Cuvântul şi de 

a uşura suferinţa prin lucrările miracu-

loase de vindecare. Însă eu sunt instruită 

că acum nu putem lucra în acest fel, de-

oarece Satan îşi va exercita puterea prin 

făptuirea de minuni. Astăzi, slujitorii lui 

Dumnezeu nu ar putea lucra prin inter-

mediul minunilor întrucât au loc lucrări 

contrafăcute de vindecare, care pretind 

că sunt de origine divină.

Din acest motiv Domnul a trasat 

o cale prin care poporul Său să ducă 

înainte lucrarea de vindecare fi zică, 

îmbinată cu învăţătura cuvântului. 

Trebuie să se înfi inţeze sanatorii, şi 

de aceste instituţii trebuie să fi e legaţi 

lucrători care să poarte mai departe 

lucrarea misionar medicală.”5

Vorbirea în limbi

Satan poate să falsifi ce multe dintre 

darurile spirituale pe care Dumnezeu 

le-a revărsat asupra bisericii creştine 

primare. Unul dintre acele daruri este 

darul biblic al limbilor. Versetul din 

Faptele Apostolilor 2:4, care ne infor-

mează că în Ziua Cincizecimii când 

ucenicii „s-au umplut de Duh Sfânt, şi 

au început să vorbească în alte limbi, 

după cum le da Duhul să vorbească”, 

arată clar folosirea efectivă a limbilor 

vorbite de către iudeii care locuiau în 

diasporă. Analiza capitolului 14 din 

1 Corinteni, care stabileşte regulile 

pentru folosirea darurilor spirituale 

în adunările religioase, în primul 

rând pentru profetizare şi vorbirea în 

“Să aşteptăm până la împlinirea profeţiilor 

despre sfârşit înainte de a spune ceva 

cu privire la ele? Ce valoare vor avea 

cuvintele noastre atunci?”
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limbi, nu sprijină susţinerea că prin 

natura lor limbile din 1 Corinteni 14 

sunt diferite în vreun fel de limbile 

din Faptele Apostolilor 2. Mai clar, 

vorbirea în limbi descrisă în 1 Corin-

teni 14 nu era bolboroseala din multe 

adunări pentecolstale şi charismatice 

din zilele noastre. Darul limbilor nu 

era un dar posedat de toţi membrii 

bisericii apostolice. Mai mult, era 

considerat unul dintre cele mai mici 

daruri spirituale, nu însoţea neapărat 

botezul cu Duhul Sfânt aşa cum se 

predinde de către mulţi apărători 

moderni ai „vorbirii în limbi”.

Iată comentariul inspirat cu privire 

la „vorbirea în limbi” aşa cum este 

descrisă prin darul profeţiei: „Duhul 

Sfânt a făcut pentru [apostoli] ceea ce 

ei nu ar fi  putut îndeplini pentru ei 

nici într-o viaţă. Ei puteau acum vesti 

adevărurile evangheliei pretutindeni, 

vorbind cu acurateţe limbile acelora 

pentru care lucrau. Acest dar miraculos 

a fost o puternică dovadă pentru lume 

că mandatul lor purta sigiliul Cerului.”6

Apariţiile fantomelor şi mituri

O altă minune puternică şi contra-

făcută este apariţia fantomelor, o ară-

tare demonică sub formă de om care, 

în cele mai multe cazuri, este mort 

sau presupus mort. „Mulţi se vor 

confrunta cu spirite de diavoli care 

personalizează rudele sau prietenii 

dragi şi care spun cele mai periculoa-

se erezii. Aceşti vizitatori vor face apel 

la simpatiile noastre cele mai dragi 

şi vor face minuni pentru a-şi susţine 

pretenţiile. Trebuie să fi m pregătiţi să 

le stăm împotrivă cu adevărul Bibliei 

că morţii nu ştiu nimic şi că cei care 

apar astfel sunt spiritele diavolilor.”7 

Încercări planifi cate pentru a 
înşela rămăşiţa lui Dumnezeu

Vrăjmaşul sufl etelor a pregătit în 

arsenalul său tactici atât de sofi sticate 

încât „dacă este cu putinţă să-i înşele 

şi pe cei aleşi” (Matei 24:24). „Ultima 

înşelătorie a lui Satan va fi  aceea de 

a face fără efect mărturia Duhului lui 

Dumnezeu. ‚Acolo unde nu sunt vizi-

uni, poporul piere.’ (Proverbele 29:18). 

Satan va lucra cu iscusinţă, pe diferite 

căi şi prin diferiţi agenţi ca să întoarcă 

încrederea poporului rămăşiţei lui 

Dumnezeu de la adevărata mărturie. 

El va introduce viziuni contrafăcute 

ca să inducă în eroare, şi va amesteca 

lucrurile false cu cele adevărate, şi, în 

felul acesta, îi va dezgusta pe oameni 

în aşa fel încât să privească tot ce 

poartă numele de viziune ca un tip de 

fanatism; însă sufl etele sincere, prin 

punerea în contrast a ce este fals cu ce 

este adevărat, vor fi  făcute în stare să 

facă deosebirea dintre acestea.

În acelaşi fel, el lucrează prin cei 

care au fost mustraţi că sunt incon-

secvenţi în viaţa lor religioasă, pentru 

anumite acţiuni care erau periculoase 

pentru ei şi alţii. În loc de a primi măr-

turia ca o binecuvântare de la Dumne-

zeu, ei refuză mijlocul pe care Dum-

nezeu îl foloseşte pentru a le pune 

viaţa în ordine. Unii ca aceştia pot 

părea foarte zeloşi pentru Dumnezeu, 

însă ei aplică interpretări personale 

Cuvântului şi îl fac să intre în contra-

dicţie cu ceea ce Domnul a descoperit 

în mărturii. Ei cred că fac serviciul lui 

Dumnezeu, însă Dumnezeu nu le-a 

încredinţat o astfel de lucrare.”8

Prin diferite mijloace – inclusiv prin 

anumite web-site-uri de înaltă tehno-

logie „va exista o ură aprinsă împo-

triva mărturiilor care este satanică. 

Lucrările lui Satan vor avea ca scop 

doborârea credinţei bisericilor în ele, 

din acest motiv: Satan nu poate avea 

o cale la fel de liberă să-şi introducă 

înşelăciunile şi să lege sufl etele în 

înşelătoriile lui dacă mustrările, 

avertismentele şi sfaturile Duhului 

lui Dumnezeu sunt ascultate.”9

Întruchiparea lui Hristos

Actul de încoronare a înşelăciunii 

o va reprezenta încercarea lui Satan 

de a imita cea de-a doua venire a lui 

Hristos. „Pe măsură ce cea de-a doua 

venire a Domnului Isus Hristos se 

apropie, agenţii satanici din abis sunt 

mişcaţi. Satana nu va apărea doar ca o 

fi inţă umană, ci el Îl va personifi ca pe 

Isus Hristos; iar lumea care a respins 

adevărul îl va primi ca Domn al 

domnilor şi Rege al regilor...

Ca act de încoronare a marii drame 

de înşelăciune, Satan însuşi îl va personi-

fi ca pe Hristos... Aceasta este o înşelăto-

rie puternică, aproape biruitoare. Aseme-

nea samaritenilor care au fost înşelaţi 

de Simon Magul, mulţimile, de la cel 

mai mic la cel mai mare, dau ascultare 

acestor vrăjitorii, spunând: Aceasta este 

‚marea putere a lui Dumnezeu.’ (Faptele 

Apostolilor 8:10).

Însă poporul lui Dumnezeu nu va 

fi  indus în eroare. Învăţăturile acestui 

Hristos fals nu sunt în conformitate 

cu scripturile.”10

Toate aceste minuni contrafăcute 

sunt posibile deoarece „Satan poate 

conduce sufl etele înşelate la o mare 

depărtare. El poate perverti judecata, 

vederea şi auzul lor.”11

„Cei aleşi” să nu se simtă prea încre-

zători, căci demonii se afl ă pe urmele 

lor: „Dacă ochii noştri ar fi  deschişi să-i 

putem vedea pe îngerii căzuţi la lucru 

cu cei care stau fără grijă şi care se con-

sideră la adăpost, nu ne-am mai simţi 

atât de în siguranţă. Îngerii răi sunt pe 

urmele noastre în fi ecare moment. Sun-

tem pregătiţi să ne împotrivim lor prin 

cuvântul lui Dumnezeu, singura armă 

pe care o putem folosi cu succes?”12  

“Caută să te înfăţişezi înaintea lui 
Dumnezeu ca un om încercat”

„Asemenea nobililor din Berea, ar 

trebui să studiem Scripturile cu aten-

ţie şi rugăciune ca să ne familiarizăm 

cu cuvintele rostite de Dumnezeu. 

Ar trebui să ne interesăm  nu de ceea 

ce spune predicatorul, biserica sau 

vreun prieten personal, ci ce spune 

Domnul. ‚La lege şi la mărturie. Dacă 

[predicatorii, bisericile, sau prietenii] 

nu vor vorbi în conformitate cu acest 

cuvânt, aceasta se întâmplă pentru că 

nu este lumină în ei’ (Isaia 8:20).

În timp ce caută adevărul ca pe o 

comoară ascunsă, lumina din cuvântul 

scris răzbate în minte. Facultăţile tocite 

şi inactive sunt trezite la o nouă viaţă şi 

energie, capacităţile limitate sunt dez-

voltate ca să înţeleagă adevărul, şi sunt 

depuse eforturi stăruitoare ca să-i aducă 

pe alţii la lumină. Atunci, de ce există 

atâta orbire faţă de Scripturi? De ce sunt 

întreţinute idei şi, uneori, predate altora 

“Unde este credinţa noastră în cuvântul 

lui Dumnezeu? Trebuie să vedem lucrurile 

prezise întâmplându-se înainte ca să 

credem ce a spus El?”
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idei care sunt vagi şi inconsecvente? 

Pentru că inima nu este în armonie cu 

cuvântul descoperit; conştiinţa a fost 

stricată atât de mult de practicile con-

damnate de acel cuvânt, încât puterile 

mentale şi morale sunt incapabile să 

deosebească lucrurile spirituale.”13

„Nu există siguranţă pentru tine 

decât dacă înţelegi ce spun Scripturile 

şi îndeplineşti aceasta, şi o întreţeşi 

în viaţa şi experienţa ta zilnică. Poartă 

aceasta cu tine oriunde mergi. În felul 

acesta vei fi  întărit faţă de înşelăto-

riile care umplu lumea în prezent şi 

vei obţine biruinţa prin Isus Hristos 

Domnul nostru.”14

Este nevoie să-I îngăduim lui 

Dumnezeu să ne atingă cu cuvântul 

Său pentru ca torentele umezitoare ale 

ploii târzii să împrospăteze sufl etul 

inimii noastre, şi să încolţească o nouă 

viaţă care să aducă roade spirituale. 

Cum pot spune altora?

Acum este timpul când chiar şi cele 

mai mici comunităţi şi cei mai slabi 

sfi nţi să se trezească din somn. Nimeni 

nu este prea plăpând sau neimportant 

ca să fi e activ. Nu aşteptaţi ca cineva să 

vină şi să vă spună ce să faceţi sau când 

şi unde să începeţi să lucraţi – Maestrul 

v-a spus deja în Cuvântul Său! Ce 

autoritate mai mare poate exista? Prin 

cercetarea sârguincioasă a Scripturilor, 

chiar şi minţile cu o capacitate limitată 

pot deveni puternice în Dumnezeu. În 

umilinţă şi reverenţă, veniţi în întâm-

pinarea nevoilor celor din jurul vostru. 

Nu uitaţi de evlavia practică, iar când se 

deschide uşa, folosiţi fi ecare ocazie de a 

împărtăşi cu alţii adevărurile preţioase 

pe care le cunoaşteţi.

„Comunităţile mici, deşi formate 

din puţini, pot fi  o putere pentru 

adevăr. Toţi ar trebui să simtă că asupra 

lor zace o răspundere solemnă de a-şi 

înălţa comunitatea lor mică în cea mai 

sfântă credinţă. Tocmai faptul că sunt 

doar puţini ar trebui să-i facă pe toţi 

membrii să caute în cel mai serios mod 

să aibă o legătură vie cu Dumnezeu.”15

Cum pot fi  înmuiate inimile îm-
pietrite?

„Mulţi vor auzi solia, însă vor refu-

za să-i dea ascultare; cu toate acestea, 

avertizarea trebuie să fi e dată tuturor 

prin tonuri clare şi direct. Adevărul 

să nu fi e prezentat doar în adunări 

publice; trebuie să se facă lucrare din 

casă în casă. Lăsaţi ca această lucrare 

să înainteze în numele Domnului. 

Cei care se angajează în ea îi au pe 

îngerii cereşti ca tovarăşi ai lor...

Să studiem viaţa şi moartea lui 

Hristos. Să facem tot ce ne stă în 

putinţă ca să aducem la îndeplinire 

planul lui Dumnezeu. Ce limbă poate 

spune, ce peniţă poate dezvălui rezul-

tatele măreţe ce pot ieşi dacă privim 

la Isus şi trăim viaţa Sa!”16

„O, căutaţi cu rugăciune, cu cea mai 

serioasă rugăciune, să cunoaşteţi ce a 

scris Dumnezeu; şi  să trasaţi urmele 

paşilor lui Isus în viaţa Sa de desăvârşită 

ascultare de poruncile Tatălui Său. Că-

utaţi să prindeţi inspiraţia din cuvântul 

prezentat, cuvântul sigur al profeţiei, ca 

să nu fi e ca o literă moartă, ci o lumină 

vie, arzândă şi strălucitoare de la tronul 

lui Dumnezeu pregătind un popor ca 

să rabde încercările, persecuţia şi sufe-

rinţele pe care le-a răbdat şi Hristos.”17

„Este un privilegiu minunat acela de 

a putea înţelege voinţa lui Dumnezeu 

aşa cum este descoperită în cuvântul si-

gur al profeţiei. Acest lucru aşază asupra 

noastră o răspundere grea. Dumnezeu 

se aşteaptă ca noi să împărtăşim cu alţii 

cunoştinţa pe care El ne-a dat-o...

În măsura în care li se oferă ocazii-

le, toţi cei care au primit lumina ade-

vărului se afl ă sub aceeaşi răspun-

dere ca aceea a profetului lui Israel 

la care a venit cuvântul: ‚Fiul omului, 

te-am pus străjer peste casa lui Israel. 

Tu trebuie să asculţi Cuvântul care 

iese din gura Mea, şi să-i înştiinţezi 

din partea Mea.’ [Ezechiel 33:7 citat].

Să aşteptăm până la împlinirea 

profeţiilor despre sfârşit înainte de 

a spune ceva cu privire la ele? Ce 

valoare vor avea cuvintele noastre 

atunci? Să aşteptăm până când 

judecăţile lui Dumnezeu cad asupra 

călcătorului înainte de a-i spune 

cum să le evite? Unde este credinţa 

noastră în cuvântul lui Dumnezeu? 

Trebuie să vedem lucrurile prezise 

întâmplându-se înainte ca să cre-

dem ce a spus El?”18  

Mă văd în lucrarea fi nală

„În viziunile mele de noapte, îna-

intea mea au trecut imagini ale unei 

mari mişcări de reformă în mijlocul 

poporului lui Dumnezeu... Sute şi mii 

erau văzuţi vizitând familii şi deschi-

zând înaintea lor cuvântul lui Dumne-

zeu. Inimile erau dovedite vinovate de 

puterea Duhului Sfânt, şi un spirit de 

adevărată convertire se dădea pe faţă. 

În toate părţile, uşile se deschideau 

pentru proclamarea adevărului.”19

„În întreaga lume, bărbaţi şi femei 

privesc cu dor spre cer. Rugăciuni 

şi lacrimi şi întrebări se înalţă de la 

sufl etele care tânjesc după lumină, 

har şi Duhul Sfânt. Mulţi sunt la 

marginea împărăţiei aşteptând numai 

să fi e strânşi înăuntru.”20

„Doi lucrători biblici şedeau într-o 

familie. Cu Bibliile deschise înaintea 

lor, ei Îl prezentau pe Domnul Isus 

Hristos ca Mântuitorul iertător de 

păcate. Rugăciuni serioase erau oferite 

lui Dumnezeu, iar inimile erau înmu-

iate şi supuse de infl uenţa Duhului 

lui Dumnezeu. Rugăciunile lor erau 

rostite cu putere. Când cuvântul lui 

Dumnezeu a fost explicat, am văzut 

că o lumină caldă şi strălucitoare 

explica Scripturile şi eu am spus încet: 

‚Şi stăpânul a zis robului: ,Ieşi la 

drumuri şi la garduri, şi pe cei ce-i 

vei găsi, sileşte-i să intre, ca să mi se 

umple casa.’(Luca 14:23).”21 

Concluzie

Dragi fraţi şi surori, nu e timp de 

pierdut, nu este timp ca să pretindem 

că scenele fi nale descrise sunt departe. 

Realitatea este: Ele sunt chiar la uşi. 

Să nu pierdem deloc din minte jertfa 

Domnului şi mijlocirea Sa în favoarea 

noastră. Fiecare să ne hotărâm să nu 

„stingem Duhul. Să nu dispreţuim 

proorociile.” (1 Tesaloniceni 5:19, 20).
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F
oametea înseamnă o lipsă 

acută de mâncare, în special 

însoţită de malnutriţie şi 

inaniţie. Din punct de 

vedere istoric, foametea a 

avut loc în vremurile antice dar şi în 

lumea modernă. Rezultate: bărbaţi, 

femei, copii, tineri şi bătrâni aleargă 

de colo colo în căutare de hrană care 

să le satisfacă foamea şi să-i ferească 

de inaniţie.

Dumnezeu prezice, prin profetul 

Amos, venirea unui timp când El va 

trimite foamete – o foamete după 

auzirea cuvântului Domnului. Oa-

menii vor pribegi, vor căuta Cuvântul 

lui Dumnezeu şi totuşi nu-l vor găsi. 

Acesta nu va mai fi  disponibil. Va fi  

„off-line”.

Dumnezeu a dat poporului Său cu-

vântul Său, care poate să-l facă înţelept 

spre mântuire prin Hristos. Cuvântul 

„este de folos ca să înveţe, să mustre, 

să îndrepte, să dea înţelepciune în 

neprihănire, pentru ca omul lui Dum-

nezeu să fi e desăvârşit şi cu totul des-

toinic pentru orice lucrare bună.  (2 

Timotei 3:16, 17). Dumnezeu doreşte 

ca toţi să fi e mântuiţi, însă aceasta nu 

se poate întâmpla decât atunci când 

ajungem să cunoaştem adevărul şi să-l 

credem. (1 Timotei 2: 3, 4). Cuvintele 

Sale sunt duh şi viaţă (Ioan 6:63). Ni 

se porunceşte să ne hrănim zilnic din 

Cuvânt  aşa cum facem şi cu mâncarea 

noastră fi zică (Ioan 6:50-58). Avem 

nevoie de Cuvântul Său pentru a ne 

întări credinţa, căci credinţa vine prin 

auzirea Cuvântului lui Dumnezeu 

(Romani 10:17).

Hrană unică şi preţioasă

Biblia a luat fi inţă prin inspiraţia 

lui Dumnezeu. A fost nevoie de 

şaisprezece secole ca ea să fi e scrisă 

de patruzeci de autori diferiţi, care 

au trăit în ere diferite ale istoriei. 

Dumnezeu a dorit ca acest Cuvânt al 

Său să fi e hrana spirituală a omenirii. 

El i-a trimis pe profeţii Săi, care au 

umblat prin ţară, dând mustrări după 

mustrări şi chemare după chemare la 

pocăinţă. Însă copiii lui Israel nu şi-

au întors inima la Cuvântul Său. De 

aceea, în secolul al patrulea înainte 

de Hristos, glasul din ceruri a amuţit 

atunci când cartea lui Maleahi, 

ultima carte a Vechiului Testament, a 

fost sfârşită. Nu avem nici o dovadă 

că au mai fost descoperiri profetice 

până la începutul erei creştine. Atunci 

glasul lui Dumnezeu prin profeţi a 

fost auzit din nou timp de aproape 

un secol.

La începutul secolului al doilea, 

glasul profetului a încetat din nou, 

deoarece biserica se depărtase de 

adevăr, a compromis principiile şi 

a alunecat în apostazie. S-au scurs 

multe secole înainte ca poporului 

lui Dumnezeu să-i fi e redat cuvântul 

profetic prin Spiritul Profeţiei.

Foametea prezisă

În jurul anului 750 î.Hr., un 

fermier şi păstor fusese chemat de 

Dumnezeu să fi e profet. Misiunea lui 

era să-l avertizeze pe Israel de apro-

piata judecată a lui Dumnezeu dacă 

nu se pocăia. Trist, dar naţiunea nu a 

dat ascultare chemării la pocăinţă. Ca 

urmare, ei au fost conduşi în capti-

vitatea asiriană. O parte a împlinirii 

profeţiei lui Amos se referea la o 

neobişnuită foamete care avea să 

vină asupra oamenilor: O FOAMETE 

DUPĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU! 

(vezi Amos 8:11, 12).

De ce ar veni această foamete?

În loc de a se întoarce la Domnul 

cu inimi căite, iudeii au crezut că 

ziua osândei este cândva departe. 

(Amos 6:3). Poporul a ignorat soliile 

repetate ale lui Dumnezeu, totuşi El 

i-a avertizat:

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se 

poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este 

aproape.” (Isaia 55:6).

Avertismentele prin Amos au venit 

în timp de prosperitate naţională, 

când poporul umbla departe de 

Domnul. Totuşi, răbdarea lui Dum-

nezeu a ajuns la capăt cu Israelul din 

vechime.

Şi astăzi există foamete după 

Cuvântul lui Dumnezeu – diferită în 

anumite aspecte şi asemănătoare în 

altele.

Ce înseamnă această profeţie? 
Când va veni această foamete 
după auzirea cuvintelor Domnului?

Biblia este cea mai tradusă 

carte, fi ind tradusă în aproape toate 

limbile şi dialectele. Şi este vândută 

şi distribuită gratis mai mult decât 

oricare altă publicaţie. De aceea, 

avertizarea cu privire la o „foamete 

după auzirea cuvintelor Domnului” 

este foarte surprinzătoare. Înseamnă 

aceasta că toate Bibliile vor fi  strânse 

şi arse? Acest lucru nu pare necesar 

întrucât simpla deţinere a Bibliei nu 

înseamnă că ea este şi citită, crezută 

sau înţeleasă. Totuşi, se pare că lu-

crarea lui Dumnezeu de proclamare 

a cuvintelor Sale prin copiii Săi, cât 

şi prin media, va fi  întreruptă, poate 

prin scăderea activităţii economice, 

presecuţie, reguli guvernamentale 

sau o combinaţie a acestora sau a 

altor factori.
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Ştim că foametea prezisă după 

Cuvântul lui Dumnezeu se împlineşte 

treptat. Traducerile cele mai autentice, 

mai precise ale Bibliei dispar rapid 

din multe biserici şi cămine. Obi-

ceiul de a lua Biblia la biserică este 

considerată adesea de modă veche 

şi învechit. În curând, va fi  atât de 

lipsită ca pâinea în timp de foamete 

literală. Dacă iubim neprihănirea, 

vom auzi cuvântul Său. Dacă iubim 

răul, vom auzi înşelăciunile puternice 

care ni se potrivesc şi vom pieri. (Vezi 

2 Tesaloniceni 2:10-12).

PE VREMEA LUI AMOS: Amos 

a profetizat în timpul domniei lui 

Ieroboam, regele celor zece seminţii 

ale casei lui Israel. Profetul a prevăzut 

decăderea viitoare şi apostazia lui 

Israel până în zilele de pe urmă chiar 

dinainte de cea de-a doua venire a lui 

Hristos. Într-adevăr, avem astfel de 

situaţii de foamete astăzi.

Astăzi, există aceleaşi forţe care îi 

atacă pe toţi cei care predică Cuvân-

tul. Lor li se va aduce mereu acuzaţii 

asemănătoare. Împotriva lui Amos s-a 

spus: „Amos unelteşte împotriva ta 

[a regelui] în mijlocul casei lui Israel; 

ţara nu poate să sufere toate cuvintele 

lui!” Amos a fost avertizat: „Pleacă, 

văzătorule, şi fugi în ţara lui Iuda!” 

(Amos 10:12). Dumnezeu a rezumat 

reacţia poporului din acele zile: „Voi 

... proorocilor le-aţi poruncit: ,Nu 

prorociţi!’” (Amos 2:12).

PE VREMEA LUI IEREMIA: „Cui 

să vorbesc, şi pe cine să iau martor ca 

să m-asculte?’ Urechea lor este netă-

iată împrejur, şi nu sunt în stare să ia 

aminte. Iată, Cuvântul Domnului este 

o ocară pentru ei, şi nu le place de 

el.” (Ieremia 6:10).

PE VREMEA LUI ISUS: Deşi Isus 

făcuse minuni ca dovadă a harului, 

citim că majoritatea gadarenilor „au 

început să roage pe Isus să plece din 

ţinutul lor.” (Marcu 5:17). Generaţie 

după generaţie, oamenii au încercat pe 

orice cale să aducă ruina asupra acelo-

ra care au îndrăznit să spună adevărul.

PE VREMEA APOSTOLILOR: 

Apostolul Ioan a fost alungat pe 

insula Patmos din cauza Cuvântului 

lui Dumnezeu (Apocalipsa 1:9). 

Profeţia din Apocalipsa ne spune 

despre o mare ceată de credincioşi 

care au trăit şi murit pentru Cuvântul 

lui Dumnezeu. Observaţi cu atenţie 

că aceşti martiri şi tovarăşii lor de la 

sfârşitul timpului au fost ucişi pentru 

Cuvântul lui Dumnezeu. Ei au fost 

ucişi pentru că iubeau Cuvântul cel 

viu şi scris al lui Dumnezeu şi păzeau 

poruncile înregistrate în el (Apocalip-

sa 6:9; 12:17).

ÎN TIMPUL EVULUI MEDIU: Evul 

Mediu este cunoscut şi sub numele de 

Evul Întunecat. Acesta a fost o perioadă 

în care biserica romană a ţinut Cuvân-

tul lui Dumnezeu departe de popor. 

Milioane de adevăraţi credincioşi au 

murit pentru Cuvântul Celui Atotputer-

nic. Era foarte periculos să deţii o Biblie 

sau chiar şi porţiuni din ea.

În timpul acelei perioade de per-

secuţie, urmaşii lui Hristos au suferit 

mult mai mult decât în oricare altă 

perioadă a istoriei.

Totuşi, toate pericolele şi împo-

trivirile prin care a trebuit să treacă 

ei nu au putut să le nimicească sau 

să le slăbească dragostea lor faţă de 

Cuvântul lui Dumnezeu. Cei care 

nu deţineau o copie a Scripturilor 

găseau căi de a le citi sau de a auzi pe 

cineva citind. Şi mulţi au memorizat 

porţiuni din Biblie.

Istoria creştinilor valdenzi arată 

dragostea lor faţă de Biblie în faţa 

celor mai mari primejdii. Mulţimi 

piereau de sabie, pe rug, prin înfome-

tare, bătaie sau alte forme de tortură.

Peter Waldo a tradus Scripturile 

în franceză şi a răspândit Cuvântul 

la multe sufl ete cu foame spirituală. 

Însă, nu după multă vreme, preoţii 

din zonă i-au poruncit lui Waldo 

să înceteze lucrarea lui. Clerul i-a 

persecutat pe discipolii lui, care au 

fost forţaţi să fugă. Cu toate acestea, 

prin împrăştierea lor, lumina a fost 

dusă în alte zone până spre sfârşitul 

secolului al XII-lea.

Valenzii erau cercetători experţi ai 

Bibliei. Chiar şi membrii neînvăţaţi 

puteau să recite întreaga carte a lui 

Iov şi mulţi Psalmi pe dinafară. Alţii 

cunoşteau foarte bine întregul Nou 

Testament. În timpul acelor zile, din 

cauză că era foarte periculos să porţi 

Biblia cu tine, predicatorii valdenzi 

memorizau porţiuni mari din Sfi ntele 

Scripturi.

A fost o vreme în Anglia când Bi-

blia era proscrisă sub pedepse aspre. 

Din cauza împotrivirii aprige din 

partea clerului, traducerea în limba 

engleză a Bibliei de către William 

Tyndale a trebuit să fi e introdusă pe 

furiş în Anglia. Însă nu după multă 

vreme, episcopul de Londra a porun-

cit ca toate copiile Cărţii Sfi nte care 

puteau fi  găsite în casele oamenilor să 

fi e strânse şi arse.

Tyndale a fost răpit în Antwerp, 

Belgia, şi trimis la închisoare. După 

aproape doi ani, el a fost legat de un 

rug, sugrumat şi ars în 1536. În timp 

ce vrăjmaşii lui îl legau, el a strigat: 

„Doamne, deschide ochii regelui 

Angliei!”

Acum, în ziele noastre, când 

Bibliile sunt atât de la îndemână, 

este greu să ne imaginăm cum a fost 

în marea parte a istoriei, totuşi, în 

anumite popoare, chiar astăzi Bibliile 
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sunt greu de găsit şi este periculos să 

le deţii, iar convertirea la creştinism 

poate fi  pedepsită cu moartea.

UNELE ATACURI STRATEGICE 

DIN PARTEA VRĂJMAŞULUI: De-a 

lungul veacurilor, Biblia a fost atacată 

în mod continuu de către vrăjmaş. De 

la început, Satan a urât întotdeauna 

Biblia deoarece ea descoperă întregul 

plan de mântuire. Scopul principal al 

vrăjmaşului a fost mereu acela de a 

nimici Cuvântul scris al lui Dumne-

zeu. Ateii şi necredincioşii au pierdut 

timp şi energie căutând să distrugă 

Biblia şi infl uenţa ei. Papalitatea a 

făcut tot ce a putut ca să o ardă şi 

să-i şteargă de pe faţa pământului pe 

cititorii ei. În ciuda acestor piedici, 

totuşi, Dumnezeu a intervenit în 

mod minunat şi Şi-a păstrat Cuvântul 

Său. Prin îndurarea Sa, astăzi noi 

avem Biblii din abundenţă. Iar acum 

că Sfi ntele Scripturi sunt atât de la 

îndemână, vrăjmaşul a găsit noi 

modalităţi de a o discredita sau de a 

o face să pară irelevantă conceptelor 

moderne.

FOAMETE AUTO-PROVOCATĂ: 

Dumnezeu a luat măsuri să existe 

o „desfătare” nu o „foamete”! De 

aceea, foametea spirituală prezentă 

este auto-provocată. Avem Biblii din 

abundenţă. Niciodată mai înainte 

în istoria naţiunilor nu s-a bucurat 

lumea de un acces liber la Cuvântul 

lui Dumnezeu ca în zilele noastre. 

Însă mulţi citesc Biblia din scoarţă în 

scoarţă ca o chestiune de rutină şi nu 

câştigă nimic pentru sufl etul lor.

Cuvântul lui Dumnezeu să nu fi e 

doar citit, ci studiat în profunzime 

şi bine înţeles. Oamenilor le place 

să-i audă pe predicatorii populari de 

astăzi, însă de abia dacă cercetează 

Scripturile pentru ei înşişi. De fapt, 

nu ştiu ce spune Biblia. În acest sens, 

ei fl ămânzesc spiritual.

CULTURA POST-MODERNĂ: 

Trăim într-o lume post-modernă, 

într-o cultură saturată de fi losofi ile 

necredincioase, care Îl exclud pe 

Dumnezeu. Acestea sunt vremurile 

„grele” (engl: „Primejdioase”) (2 

Timotei 4:4). Postmodernismul nu 

înseamnă doar că fi ecare face ce este 

drept în ochii lui. (Judecători 17:6; 

21:25). Ideea de astăzi a tras de fapt 

societatea în jos până la punctul în 

care respinge cu subtilitate Cuvântul 

în întregime. De aceea, oamenii 

credincioşi strigă: „Dacă temeliile 

sunt surpate, ce poate face cel drept?” 

(Psalmii 11:3 engl.). Lumea de astăzi 

crede că nu există adevăr absolut 

– că nimic nu poate fi  cunoscut cu 

certitudine. Şi, ca urmare a foametei 

spirituale prezente, societatea noastră 

este infl uenţată şi obsedată de căuta-

rea de plăcere şi de nelegiuire.

De asemenea, poporul lui Dum-

nezeu poate fi  parţial răspunzător de 

foametea existentă. Atunci când negli-

jează să ilustreze Cuvântul Domnului 

în viaţa lor zilnică, cei care îi privesc 

pot să ajungă să fl ămânzească din 

punct de vedere spiritual. În acelaşi 

fel, atunci când oameni incompetenţi 

sunt hirotonisiţi ca păstori, turma 

va slăbi din cauza lipsei de păşuni 

verzi. Acest lucru se poate întâmpla 

şi atunci când predicarea Cuvântului 

este înlocuită cu alte programe cum 

ar fi  spectacole, piese de teatru, canta-

te şi alte forme de distracţie.

Mai mult, atunci când bărbaţii 

şi femeile înlocuiesc Cuvântul lui 

Dumnezeu cu propriile lor idei, când 

rătăcirea predomină având pretenţia 

de adevăr, când tradiţia este scoasă în 

evidenţă în loc de învăţăturile clare 

ale lui Hristos, este „foamete” în ţară.

„Biblia declară că în zilele de 

pe urmă, oamenii vor fi  absorbiţi 

de îndeletniciri lumeşti, plăcere şi 

obţinerea de bani. Ei vor fi  orbi faţă 

de realităţile veşnice.”1

Luxul material

Pe vremea lui Amos, evreii lucrau 

spre înfrângerea lor (Amos 6:1-8). Lu-

xul şi mândria îi făcea pe oameni să 

creadă că ziua pieirii era în depărtare. 

Ei nu doreau să se gândească la viitor. 

Şi chiar au uitat să-I mulţumească lui 

Dumnezeu pentru belşugul lor pre-

zent. Domnul îl avertizase pe Israel 

cu privire la acest pericol (Deutero-

nomul 8:11-14, 17). Isus i-a avertizat 

şi pe ucenici că grijile acestei vieţi, 

dragostea pentru plăceri şi ambiţia 

după bogăţii pot înăbuşi cu uşurin-

ţă interesul nostru faţă de Cuvânt 

(Luca 8:14). Astăzi, în căutarea lor 

după aceste lucruri, mulţimile uită 

de Dumnezeu şi nu-şi iau timp să 

studieze Biblia. Aceasta este o formă 

de foamete autoimpusă. 

Degradarea socială şi morală

Decăderea socială şi morală predo-

minantă în Israel pe vremea lui Amos 

este descrisă în capitolul 2, versetele 

6, 7. Vedem o situaţie asemănătoare 

şi în societatea noastră de astăzi. 

Atracţiile marilor oraşe (cu străzile lor 

vii, mall-uri, restaurante, cluburi de 

noapte, case de noroc, teatre şi cine-

matografe, de exemplu) constituie o 

capcană, în special pentru generaţia 

mai tânără. Atunci, nu este de mirare 

că majoritatea covârşitoare detestă 

chiar şi „mirosul” de mâncare spiritu-

ală, Cuvântul lui Dumnezeu. Rezulta-

tul inevitabil: foametea spirituală.

Pe Satan nu-l preocupă cei din 

lume care sunt deja în cursa lui. El 

„dă târcoale ca un leu care răcneşte, 

şi caută pe cine să înghită” (1 Petru 

5:8). De aceea, avem nevoie de mai 

mult decât înţelepciune şi putere 

omenească pentru a ţine atracţiile 

lumii afară din inima, căminul şi 

biserica noastră. Altfel, va fi  foamete 

şi în mijlocul nostru.

Decădere religioasă

Amos zugrăveşte mai departe 

imaginea tristă în capitolul 8:13, 14. 

(1) Tinerii se topesc de „sete” iar (2) 

alţii cad şi nu se mai ridică. Nu descrie 

aceasta viaţa zilnică a multor creştini 

de astăzi? Suferind din lipsă de hrană 

spirituală, ei sunt biruiţi cu uşurinţă de 

ispită şi adesea pierd interesul faţă de 

lucrurile lui Dumnezeu. Starea multor 

biserici sau comunităţi de astăzi este 

una de „malnutriţie spirituală”.

Lumea este plină de infl uenţe ne-

gative sub care poporul caută avantaje 

materiale, confort temporar, şi stil de 

viaţă extravagant. Şi, infl uenţaţi de  

spiritul lumii, mulţi – chiar şi pretin-

şii credincioşi – suferă de malnutriţie 

spirituală prin alegerea lor canalizată 

greşit. Cât de tragic pentru cei care nu 

ştiu altceva mai bun de atât!

DUPĂ ÎNCHEIEREA TIMPU-

LUI DE PROBĂ: „Plăgile cădeau pe 

locuitorii pământului. Unii Îl acuzau 

pe Dumnezeu şi-L blestemau. Alţii 

se grăbeau să meargă la poporul lui 

Dumnezeu şi cereau cu stăruinţă să 

fi e învăţaţi cum să scape de judecăţile 

Sale.  Însă sfi nţii nu aveau nimic pen-

tru ei. Ultima lacrimă pentru păcă-

toşi fusese vărsată, ultima rugăciune 

agonizantă fusese înălţată, ultima 
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povară, purtată, ultima avertizare, 

dată. Glasul dulce al milei nu mai era 

ca să-i invite. Atunci când sfi nţii şi în-

tregul cer erau interesaţi de mântuirea 

lor, ei nu aveau nici un interes pentru 

ei înşişi. Viaţa şi moartea fuseseră aşe-

zate înaintea lor. Mulţi doreau viaţa, 

însă nu au făcut nici un efort ca să o 

obţină. Ei nu au ales viaţa, iar acum 

nu mai exista nici un sânge ispăşitor 

pentru a curăţa vina, nici un Mântui-

tor milos ca să pledeze pentru ei, şi să 

strige: ‚Cruţă, cruţă-l pe păcătos încă 

puţin.’ Întregul cer se unise cu Isus, 

când au auzit cuvintele înspăimântă-

toare: ‚S-a sfârşit. S-a terminat.’ Planul 

de mântuire fusese îndeplinit, însă 

puţini au ales să-l primească. Şi când 

glasul dulce al milei s-a stins, teama 

şi groaza i-a cuprins pe cei răi. Cu 

claritate teribilă, ei au auzit cuvintele: 

‚Prea târziu! Prea târziu!’

Cei care nu preţuiseră Cuvântul 

lui Dumnezeu se grăbeau încoace şi 

încolo, pribegind de la o mare la alta, 

de la nord la est ca să caute Cuvântul 

lui Dumnezeu. Îngerul a spus: ‚Nu-l 

vor găsi. E foamete în ţară.’ Ce nu ar 

da pentru un cuvânt de aprobare din 

partea lui Dumnezeu! Însă nu, ei 

trebuie să fl ămânzească şi să înseteze. 

În fi ecare zi ei au privit cu uşură-

tate mântuirea, preţuind bogăţiile 

pământeşti şi plăcerea pământească 

mai presus decât orice comoară sau 

atracţie cerească.2

PREGĂTIREA PENTRU ANII DE 

FOAMETE: Urmând exemplul lui Io-

sif din trecut din Egiptul antic, trebuie 

să ne pregătim pentru viitor. Acum, în 

timpul acestor ani de belşug, ar trebui 

să preţuim Cuvântul lui Dumnezeu  

pentru timpul viitor de foamete.

„Lumea piere pentru că duce lipsă 

de evanghelie. Există foamete după 

cuvântul lui Dumnezeu. Sunt puţini 

cei care predică cuvântul fără să fi e 

amestecat cu tradiţia omenească. 

Deşi oamenii au Biblia în mână, ei 

nu primesc binecuvântările pe care 

Dumnezeu le-a aşezat în ele pentru 

ei. Domnul îi cheamă pe slujitorii Săi 

să ducă solia Sa la oameni. Cuvântul 

vieţii veşnice trebuie să fi e dat acelora 

care pier în păcatele lor.”3

Dumnezeu a încredinţat biseri-

cii Sale mandatul de a evangheliza 

lumea. Pentru a îndeplini această sar-

cină, trebuie să studiem Biblia zilnic, 

să o înţelegem pentru noi înşine, şi să 

trăim prin orice cuvânt care iese din 

gura lui Dumnezeu. În felul acesta, îi 

putem ajuta pe alţii – şi prin ajutarea 

altora, ne ajutăm pe noi – în timp ce 

uşa încercării este încă deschisă.

„Pentru toate mâinile există lucru 

serios de făcut... Sunt atât de mulţi 

cei care au nevoie să fi e ajutaţi. Inima 

aceluia care trăieşte, nu pentru a se 

mulţumi pe sine, ci pentru a fi  o 

binecuvântare pentru cei care au atât 

de puţine binecuvântări, va tresări 

de satisfacţie. Toţi cei trândavi să se 

trezească şi să dea piept cu realităţile 

vieţii. Luaţi cuvântul lui Dumnezeu 

şi cercetaţi paginile lui. Dacă sunteţi 

împlinitori ai cuvântului, viaţa vă va 

fi  cu adevărat o realitatea vie, şi veţi 

vedea că răsplata este îmbelşugată.

Domnul are un loc pentru fi ecare 

în marele Său plan. Talentele care 

nu sunt necesare nu sunt revărsate. 

Să presupunem că talentul este mic. 

Dumnezeu are un loc pentru el, şi 

acel singur talent, dacă este folosit 

cu credincioşie, va face exact lucrarea 

pe care i-a desemnat-o Dumnezeu să 

o facă. Talentele ţăranului umil sunt 

necesare pentru lucrarea din casă în 

casă şi poate face mai mult în această 

lucrare decât daruri măreţe.

O mie de uşi sunt deschise înain-

tea noastră pentru a fi  utili. Deplân-

gem resursele neîndestulătoare ce ne 

sunt la îndemână acum, în timp ce ne 

sunt adresate cereri diferite şi urgente 

pentru mijloace şi oameni. Dacă am 

fi  pe deplin sinceri, chiar şi acum am 

putea să înmulţim resursele de o sută 

de ori. Egoismul şi îngăduinţa de sine 

barează calea.

Membri ai bisericii, lăsaţi ca 

lumina voastră să strălucească mai 

departe. Lăsaţi ca glasurile voastre să 

fi e auzite în rugăciune umilă îm-

potriva necumpătării, nimicurilor 

şi distracţiilor lumii acesteia, şi în 

vestirea adevărului pentru acest timp. 

Glasul vostru, infl uenţa şi timpul vos-

tru – toate acestea sunt daruri de la 

Dumnezeu şi trebuie folosite pentru 

câştigarea sufl etelor la Hristos.

Vizitaţi-vă vecinii şi manifestaţi un 

interes faţă de mântuirea sufl etelor lor. 

Puneţi toată energia spirituală în acţiu-

ne. Spuneţi acelora pe care îi vizitaţi că 

sfârşitul tuturor lucrurilor e la uşi...

Spuneţi-le cum L-aţi găsit pe Isus şi 

cât de binecuvântaţi aţi fost de când 

aţi câştigat experienţă în serviciul 

Său. Spuneţi-le ce binecuvântări vă 

însoţesc atunci când staţi la picioarele 

lui Isus şi învăţaţi lecţii preţioase din 

cuvântul Său. Spuneţi-le despre mul-

ţumirea şi bucuria care se afl ă în viaţa 

creştină. Cuvintele voastre călduroase 

şi arzătoare îi vor convinge că aţi găsit 

mărgăritarul de mare preţ. Cuvintele 

voastre vesele şi încurajatoare să arate 

că aţi găsit într-adevăr calea de mai 

sus. Aceasta este adevărata lucrare 

misionară, şi când este îndeplinită, 

mulţi se vor trezi ca din vis...

Fratele meu, sora mea, ce faceţi 

pentru Hristos? Căutaţi să fi ţi o bine-

cuvântare pentru alţii? Rostesc buzele 

voastre cuvinte de amabilitate, milă şi 

dragoste? Depuneţi eforturi serioase 

ca să-i câştigaţi pe alţii la Mântuito-

rul?”4

„Dumnezeu nu este indiferent faţă 

de cei care lucrează în dragoste ca să 

dea cuvântul vieţii sufl etelor care pier, 

care la rândul lor îşi întind mâinile 

după hrană ca să dea altor sufl ete 

fl ămânde.”5

Fie ca acest nobil act de hrănire a 

celor fl ămânzi cu hrană spirituală să 

fi e o prioritate a vieţii fi ecăruia dintre 

noi atunci cât mai avem ocazie, înain-

te ca foametea să lovească!

Referinţe:Referinţe:
1 Pildele Domnului Hristos, pag. 228.
2 Experienţe şi viziuni, pag. 281, 282.
3 Pildele Domnului Hristos, pag. 228, 229. 
4 Testimonies, vol. 9, pag. 37–39.
5 Hristos lumina lumii, pag. 370.

Mulţi uită de Dumnezeu în căutarea lor după bunăstare. Alţii îşi 

folosesc timpul bucurându-se de lux încât nu au timp pentru Cu-

vântul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă foamete autoprovocată.
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D
e-a lungul veacurilor, 

copiii lui Dumnezeu 

au nutrit binecuvân-

tata nădejde de a 

vedea istoria păcatului 

încheindu-se cu triumful glorios asu-

pra răului. În întemeierea împărăţiei 

veşnice a lui Hristos, se afl ă asigurarea 

victoriei şi a mântuirii. Toţi patriarhii 

şi profeţii Vechiului Testament au fost 

mângâiaţi şi întăriţi de acest eve-

niment viitor. În acelaşi fel, în era No-

ului Testament, sfi nţii lui Dumnezeu 

au găsit în acest eveniment inspiraţia 

şi motivaţia lor de a trăi cu Hristos 

şi pentru Hristos. Astăzi, şi noi avem 

aceeaşi nădejde. Dorim să-L vedem 

pe Rege şi să fi m parte din viaţa, slava 

şi familia Lui regală. 

Dimineaţa veşnică şi noaptea 
veşnică

„Prorocie asupra Dumei. Mi se 

strigă din Seir: ‘Străjerule, cât mai este 

din noapte?’ ‘Străjerule, mai este mult 

din noapte?’ Străjerul răspunde: ‘Vine 

dimineaţa, şi este tot noapte. Dacă 

vreţi să întrebaţi, întrebaţi; întoarceţi-

vă, şi veniţi iarăşi.’” (Isaia 21:11, 12).

Această profeţie din Isaia împotri-

va edominţilor are o aplicaţie specială 

pentru sfârşitul istoriei lumii noastre. 

Arătarea glorioasă a lui Isus pe norii 

cerului semnalizează sfârşitul tragicei 

istorii a păcatului de pe acest pământ 

şi marchează începutul veşniciei. 

La întoarcerea Mântuitorului, ziua 

veşnică va începe pentru 

toţi copiii credincioşi ai 

lui Dumnezeu.  Acest 

eveniment asigură viaţa 

şi victoria biruitorilor, şi, 

pe de altă parte, acesta va 

reprezenta sfârşitul celor răi – sfârşitul 

iubitorilor acestei lumi şi ai păcatului.

Plin de dor, poporul lui Dumne-

zeu aşteaptă semnele Regelui care 

urmează să vină. Când străjerii sunt 

întrebaţi: ‚ cât mai este din noapte?’, 

se dă răspunsul fără şovăială: ‚ Vine 

dimineaţa, şi este tot noapte.’ (Isaia 

21:11, 12). Lumina străluceşte prin 

nori deasupra vârfurilor munţilor. În 

curând, se va vedea  slava Sa. Soarele 

Neprihănirii este pe punctul de a 

străluci. Dimineaţa şi noaptea sunt 

amândouă aproape – deschiderea 

unei nesfârşite zile pentru cei nepri-

hăniţi, instalarea unei nopţi veşnice 

pentru cei răi.”1

În acea măreaţă zi, va avea loc 

despărţirea fi nală dintre cei neprihă-

niţi şi cei răi, iar diferenţa dintre cei 

ce ascultă de Dumnezeu şi cei care nu 

ascultă de El se va vedea foarte clar.

Copiii lui Dumnezeu care dorm 

în ţărâna pământului vor fi  înviaţi 

pentru viaţă veşnică, iar cei care sunt 

în viaţă vor fi  schimbaţi. „Trâmbiţa va 

suna, morţii vor învia nesupuşi pu-

trezirii, şi noi vom fi  schimbaţi. Căci 

trebuie ca trupul acesta, supus putre-

zirii, să se îmbrace în neputrezire, şi 

trupul acesta muritor să se îmbrace în 

nemurire.” (1 Corinteni 15:52, 53).

Copiii lui Dumnezeu se vor întâlni 

cu Regele, însă copiii celui rău vor fi  

pierduţi pe veci, candidaţi ai nimi-

cirii eterne. „Apoi va zice celor de 

la stânga Lui: ,Duceţi-vă de la Mine, 

blestemaţilor, în focul cel veşnic, care 

a fost pregătit diavolului şi îngerilor 

lui!”(Matei 25:41).

Linişte în cer

„Când a rupt Mielul pecetea a şap-

tea, s-a făcut în cer o tăcere de aproape 

o jumătate de ceas.” (Apocalipsa 8:1).

La sfârşitul celui de-al şaselea sigi-

liu, Apocalipsa 6:14 spune că „Cerul 

s-a strâns ca o carte de piele, pe care 

o faci sul”. Acest lucru va avea loc la 

a doua venire a lui Hristos. Cel de-al 

şaselea sigiliu se încheie cu arătarea 

glorioasă a Mântuitorului, urmată de 

o tăcere în cer de aproape o jumătate 

de oră (sigiliul al şaptelea). Cerul va 

fi  golit atunci. Toţi îngerii vor forma 

cortegiul Regelui.

Tăcerea de o jumătate de oră a 

fost interpretată de pionierii AZŞ 

după cum urmează: o oră profetică 

corespunde cu 15 zile, iar o jumătate 

de oră profetică reprezintă şapte zile 

şi jumătate. Biblia spune că „aproape 

o jumătate de ceas” ce corespunde cu 

şapte zile. E. G. White descrie călăto-

ria sfi nţilor către împărăţia cerului cu 

aceste cuvinte:

„Cu toţii am intrat în nor împre-

ună, şi am urcat şapte zile până la 

marea de cristal, când Isus a adus co-

roanele şi, cu mâna Lui dreaptă, le-a 

aşezat pe capul nostru. El ne-a dat 

harpe de aur şi psalmi de biruinţă.”2 

Salutaţi de Regele regilor 

Călătoria spre cer va fi  o experienţă 

de neuitat pentru toţi sfi nţii. Însoţiţi 

de Hristos şi de sfi nţii îngeri, cei răs-

cumpăraţi vor traversa galaxiile şi vor 

S-a 

sfârşit!
De Romulo P. Borges

Dumnică, 13 decembrie 2009
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vedea stelele şi lumile. Vor contem-

pla lucrurile slăvite care nu au fost 

niciodată văzute de ochii muritorilor. 

Mântuiţi pe vecie, ei vor începe să se 

bucure de veşnicie.

Ca salut de bun venit pentru 

mântuiţii împărăţiei, Isus va spu-

ne: „Deschideţi porţile, ca să intre 

neamul cel neprihănit şi credincios.” 

(Isaia 26:2).

Serva Domnului descrie acest eve-

niment: „Am văzut un mare număr 

de îngeri aducând din cetatea [sfântă] 

coroane glorioase – o coroană pentru 

fi ecare sfânt, cu numele lui scris pe 

ea. Când Isus cerea coroanele, îngerii 

i le înmâna şi cu mâna Sa dreaptă, 

Isus aşeza coroanele pe capul sfi n-

ţilor. În acelaşi fel, îngerii aduceau 

harpele, iar Isus le dădea sfi nţilor. În-

gerii comandanţi au dat primii tonul, 

şi atunci toate glasurile s-au înălţat 

în laudă plină de recunoştinţă şi 

bucurie, şi toate mâinile atingeau cu 

măiestrie cordele harpei, emanând o 

muzică melodioasă în tonuri bogate 

şi desăvârşite.

Atunci L-am văzut pe Isus con-

ducându-i pe cei răscumăraţi pe 

porţile cetăţii. El a apucat poarta şi 

a împins-o înapoi pe balamalele ei 

scânteietoare şi a invitat naţiunile 

care păziseră adevărul să intre pe ea. 

În cetate se afl a tot ce putea încânta 

privirea. Peste tot se vedea o slavă 

bogată. Atunci, Isus a privit asupra 

sfi nţilor răscumpăraţi ai Săi; înfăţi-

şarea lor radia de slavă; şi când Şi-a 

fi xat privirea Sa iubitoare asupra lor, 

a spus, cu un glas bogat şi melodios: 

‚Iată rodul muncii sufl etului Meu 

şi sunt mulţumit. Slava bogată este 

a voastră ca să vă bucuraţi de ea pe 

vecie.’”3 

Bucuria celor răscumpăraţi 

Din vremuri imemorabile, fi inţele 

omeneşti au înceercat să constru-

iască pe acest pământ o împărăţie a 

egalităţii pentru toţi – fără nenoroci-

re şi fără rău. S-au elaborat proiecte, 

s-au dus bătălii, dar fără succes. Visul 

omenirii de a se bucura numai de 

lucruri bune şi de a trăi într-o nouă 

ordine mondială perfectă nu s-a ma-

terializat niciodată. Ştiinţa politică 

din multe generaţi nu a reuşit nicio-

dată să creeze o societatea dreaptă, ca 

să nu mai vorbim de una desăvârşită. 

Acest vis va deveni realitate numai 

atunci când Noul Ierusalim va coborî 

din ceruri. Apstolul Ioan a afi rmat: 

„Apoi am văzut un cer nou şi un 

pământ nou; pentru că cerul dintâi şi 

pământul dintâi pieriseră, şi marea 

nu mai era. Şi eu am văzut coborân-

du-se din cer de la Dumnezeu, ceta-

tea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o 

mireasă împodobită pentru bărbatul 

ei.” (Apocalipsa 21:1, 2).

Limbajul omenesc nu este în stare 

să descrie splendorile împărăţiei 

cereşti. Lucruri pe care ochiul nu le-a 

văzut, urechile nu le-a auzit, nici nu 

s-au suit la imaginaţia bărbaţilor şi 

femeilor, aşa sunt lucrurile pe care 

Dumnezeu le-a pregătit pentru cei 

răscumpăraţi:

NU VOR MAI FI LACRIMI, NICI 

PLÂNSET. „El va şterge orice lacrimă 

din ochii lor...Nu va mai fi  nici tângu-

ire...” (Apocalipsa 21:4).

NU VA MAI FI DURERE. „Nu va 

mai fi  ... nici durere, pentru că lucruri-

le dintâi au trecut.” (Apocalipsa 21:4).

NU VA MAI FI BOALĂ. „Nici 

un locuitor nu zice: ,Sunt bolnav!’ 

Poporul Ierusalimului capătă iertarea 

fărădelegilor lui.” (Isaia 33:24).

NICI O PERSOANĂ CU DEFEC-

TE FIZICE. „Atunci se vor deschide 

ochii orbilor, se vor deschide urechile 

surzilor; atunci şchiopul va sări ca 

un cerb, şi limba mutului va cânta de 

bucurie; căci în pustie vor ţâşni ape, şi 

în pustietate pâraie...” (Isaia 35:5, 6).

NU VA MAI FI MOARTE, NICI 

CORTEGIU FUNERAR. „Nu va mai fi  

nici tânguire, nici ţipăt, nici durere...” 

(Apocalipsa 21:4).

PREZENŢA LUI DUMNEZEU VA 

FI CU COPIII SĂI. „Şi am auzit un 

glas tare, care ieşea din scaunul de 

domnie, şi zicea: ‘Iată cortul lui Dum-

nezeu 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.’” (Apocalipsa 21:3).

CREAŢIUNEA VA FI ÎN ARMONIE 

PERFECTĂ CA LA ÎNCEPUT. „Lupul 

şi mielul vor paşte împreună, leul 

va mânca paie ca boul... nici un rău, 

nici o vătămare nu se va face pe tot 

muntele Meu cel sfânt, zice Domnul.” 

(Isaia 65:25).

VA FI BUCURIE ŞI FERICIRE 

VEŞNICĂ ÎNTRE CEI RĂSCUMPĂ-

RAŢI.  „Cei izbăviţi de Domnul se 

vor întoarce, şi vor merge spre Sion 

cu cântece de biruinţă. O bucurie 

veşnică le va încununa capul, veselia 

şi bucuria îi vor apuca, iar durerea şi 

gemetele vor fugi!” (Isaia 35:10).

„Poporul meu va locui în locuinţa 

păcii, în case fără grijă şi în adăpos-

turi liniştite.”(Isaia 32:18).

„Nu se va mai auzi vorbindu-se 

de silnicie în ţara ta, nici de pustiire 

şi prăpăd în ţinutul tău, ci vei numi 

zidurile tale ,Mântuire’, şi porţile tale 

,Laudă’.” (Isaia 60:18).

NU VOR MAI FI ISPITE ŞI PĂ-

CATE. „Nici un pom al cunoştinţei 

binelui şi răului nu va mai oferi 

ocazia pentru ispită. Nu există nici 

un ispititor, nici o posibilitate de 

greşeală.”4 

„Ce planuri faceţi voi împotri-

va Domnului? El le zădărniceşte! 

Nenorocirea nu va veni de două ori.” 

(Naum 1:9).

„[Pe noul pământ], minţile nemu-

ritoare vor contempla cu o plăcere 

continuă minunile puterii creatoare, 

tainele iubirii mântuitoare. Nu mai 

există nici un vrăjmaş crud şi înşelă-

tor care să ispitească spre uitare de 

Dumnezeu. Vor fi  dezvoltate toate fa-

cultăţile, vor creşte toate capacităţile. 

Toate făgăduinţele din Cuvântul lui Dum-

nezeu sunt pentru cei biruitori, şi toţi 

suntem implicaţi în această bătălie. Noi ne 

luptăm împotriva noastră înşine, deoarece 

cel mai mare vrăjmaş este „eul”.
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Acumularea de cunoştinţe nu va mai 

reprezenta un proces obositor pentru 

minte şi nici nu va mai slei puterile. 

Acolo, cele mai grandioase proiecte 

vor putea fi  aduse la îndeplinire, cele 

mai înalte aspiraţii atinse, cele mai 

nobile ambiţii realizate; şi totuşi, se 

vor ridica noi înălţimi de cucerit, noi 

minuni de admirat, noi adevăruri de 

înţeles, obiective proaspete care să 

provoace mintea, sufl etul şi trupul.

Toate bogăţiile universului vor fi  

deschise studiului răscumpăraţilor lui 

Dumnezeu. Descătuşaţi de caracterul 

muritor, ei vor zbura neobosit spre 

lumile îndepărtate – lumi care se în-

fi orau la vederea suferinţei omeneşti 

şi răsunau de cântece de mulţumire la 

vestea unui sufl et răscumpărat. Cu o 

plăcere de negrăit, copiii pământului 

intră în bucuria şi înţelepciunea fi in-

ţelor necăzute. Ei împărtăşesc comori-

le cunoştinţei şi înţelegerii acumulate 

de-a lungul veacurilor de contemplare 

a lucrării mâinii lui Dumnezeu. Cu o 

vedere clară, ei privesc slava creaţiei – 

sori, stele şi sisteme, toate în ordinea 

rânduită rotindu-se în jurul tronului 

Divinităţii. Pe toate, de la cel mai mic 

la cel mai mare, este scris numele Cre-

atorului, şi în toate se văd bogăţiile 

puterii Sale.

Iar anii veşniciei, în scurgerea 

lor, vor aduce cu ei descoperiri tot 

mai bogate şi mai minunate despre 

Dumnezeu şi Hristos. Aşa după cum 

cunoştinţa este progresivă, la fel vor fi  

şi dragostea, reverenţa şi fericirea. Cu 

cât învaţă mai multe despre Dumne-

zeu, cu atât mai mare va fi  admiraţia 

oamenilor faţă de caracterul Său. Pe 

măsură ce Isus le deschide înainte 

bogăţiile mântuirii şi uimitoarele rea-

lizări în marea luptă cu Satan, inimile 

celor răscumpăraţi tresaltă de o şi mai 

aprinsă consacrare, şi ating harpele de 

aur cu o şi mai răpitoare bucurie; şi 

de zece mii de ori zece mii şi mii de 

mii de glasuri se unesc pentru a inten-

sifi ca măreţul cor de laudă.”5 

Cine va fi  gata?

Expresia biblică „celui ce va birui” 

îi identifi că pe aceia care vor moşte-

ni viaţa veşnică. Toate făgăduinţele 

din Cuvântul lui Dumnezeu sunt 

pentru cei biruitori, şi toţi suntem 

implicaţi în această bătălie. Noi ne 

luptăm împotriva noastră înşine, 

deoarece cel mai mare vrăjmaş este 

„eul”. Este imperativ să ne supunem 

puterii lui Hristos în lupta noastră 

împotriva egoismului, mândriei şi a 

altor păcate. Trebuie să ne războim cu 

uriaşul care locuieşte în noi. Totuşi, 

eul nu este singurul vrăjmaş pe care 

trebuie să-l biruim. Avem un al doilea 

mare vrăjmaş – lumea. Această lume 

cu vanităţile, plăcerile şi păcatele ei 

trebuie înfrântă. Mai întâi, totuşi, îl 

avem pe arhivrăjmaşul – Satan. Însă 

victoria este la îndemâna noastră. 

Învăluiţi în neprihănirea lui Hristos, 

toţi vor primi sufi cientă putere ca să 

fi e biruitori. Toţi cei care biruie zilnic 

lumea, fi rea şi pe cel rău, vor fi  gata 

pentru ceruri.

„Dacă doreşti să fi i sfânt în ceruri, 

trebuie ca mai întâi să fi i sfânt pe pă-

mânt. Trăsăturile de caracter pe care 

le nutreşti în viaţă nu vor fi  schimbate 

prin moarte sau prin înviere. Vei ieşi 

din mormânt cu aceeaşi fi re pe care ai 

dat-o pe faţă în cămin şi în societate. 

Isus nu schimbă caracterul la venirea 

Sa. Lucrarea de transformare trebuie 

să fi e făcută acum. Vieţile noastre 

zilnice hotărăsc destinul nostru. 

Defectele de caracter trebuie să fi e 

căite şi biruite prin harul lui Hristos, 

şi trebuie să fi e format un caracter si-

metric câtă vreme ne afl ăm în timpul 

de probă, ca să fi m pregătiţi pentru 

căminurile de sus.”6

„Celor care, în timp ce toată 

lumina adevărului străluceşte asupra 

lor, ar trebui să aibă fapte care să 

fi e corespunzătoare cu credinţa lor 

mărturisită, însă sunt vrăjiţi de păcat, 

punându-şi idolii în inimă, stricân-

du-şi sufl etul înaintea lui Dumnezeu, 

şi contaminându-i şi pe cei care se 

unesc cu ei în păcat, li se va şterge 

numele din cartea vieţii şi vor fi  lăsaţi 

în întunericul miezului nopţii.”7

Apel

Este trist să ştim că, în comparaţie 

cu populaţia pământului, numai câţi-

va se vor bucura de privilegiile de a fi  

în ceruri. Numai foarte puţini vor fi  

răsplătiţi cu viaţă veşnică. Scufundân-

du-se în grijile acestei vieţi, absorbiţi 

de preocupări lumeşti şi căutând 

plăcerile fi rii, milioane şi milioane 

îşi vor încheia istoria pământească 

asemenea fi inţelor iraţionale, fără 

speranţă şi fără mântuire!

„Puţini, da, doar puţini, din numărul 

vast care populează pământul vor fi  

salvaţi pentru viaţa veşnică, în timp 

ce masele care nu şi-au desăvârşit su-

fl etele în ascultare de adevăr vor avea 

parte de a doua moarte.”8

De asemenea, este foarte trist să 

ştim că foarte puţini tineri vor afl a 

viaţa veşnică. Vrăjiţi de lume şi de far-

mecul păcatului, tinerii secolului XXI 

sunt departe de Dumnezeu. Cei mai 

mulţi dintre ei sunt preocupaţi doar 

să găsească plăceri personale. Ei trec 

cu vederea valorile veşnice, dispreţu-

ind invitaţia de a găsi mântuirea. O 

imagine tristă!

„Cum pot suporta gândul că 

majoritatea tinerilor din acest veac 

nu vor avea parte de viaţa veşnică! O, 

dacă sunetul muzicii instrumentale ar 

înceta şi ei nu ar mai petrece atât de 

mult timp preţios satisfăcându-şi gus-

tul. O, dacă ar devota mai puţin timp 

îmbrăcăminţii şi conversaţiei inutile 

şi ar înălţa rugăciunile lor serioase şi 

agonizante lui Dumnezeu pentru o 

experienţă sănătoasă. Este mare nevo-

ie de o cercetare de sine amănunţită 

în lumina Cuvântului lui Dumnezeu; 

fi ecare să-şi pună întrebarea: ‚Inima 

mea este sănătoasă sau stricată? Sunt 

reînnoit în Hristos, sau am încă o ini-

mă trupească, cu o haină nouă cu care 

să mă îmbrac în exterior?’ Ţineţi-vă în 

frâu până ajungeţi la marele tribunal, 

şi în lumina lui Dumnezeu cercetaţi-

vă să vedeţi dacă mai este vreun păcat 

tainic pe care îl nutriţi, vreun idol 

care nu a fost sacrifi cat. Rugaţi-vă, da, 

rugaţi-vă aşa cum nu v-aţi mai rugat 

niciodată mai înainte, ca să nu fi ţi 

înşelaţi de născocirile lui Satan.”9

Uşa de probă este încă deschisă. 

Privilegiul de a locui cu Hristos şi cu 

cei răscumpăraţi de-a lungul veşniciei 

este încă la îndemâna noastră. De 

aceea, să nu riscăm să pierdem Cerul. 

Mai degrabă să folosim ocazia de 

aur – aceea de a fi  printre cei răscum-

păraţi. Nu va mai fi  o a doua şansă. 

Acum este timpul potrivit. (2 Corin-

teni 6:12). Amin!

Referinţe:
1 Marea luptă, pag. 632.
2 Experienţe şi viziuni, pag. 16.
3 Istoria mântuirii, pag. 413.
4 Educaţia, pag. 302.
5 Marea luptă, pag. 677, 678.
6 Manuscript Releases, vol. 13, pag. 82.
7 Mărturii pt. predicatori, pag. 445. 
8 Maranatha, pag. 251.
9 Credinţa prin care trăiesc, pag. 313.
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Testul timpului

               e la căderea în păcat

 Vestită fu și mântuirea

Prin sângele de Miel curat

 Ce-avea s-aducă izbăvirea.

Și-n alergarea cea nebună

 A lumii azi în jos și-n sus

Cuvântul încă ne îndrumă

 Spre pacea ce e în Isus.

În culmi de griji și de probleme

 Asigurarea o avem

Că totul spre al nostru bine

 Conduce Tatăl cel Etern.

Oricât de aspră încercarea,

 Și oricât plânset și suspin

Le vede toate-n îndurarea

 Sa Domnul nostru cel Divin.

Chiar prigonire de-o să-nceapă

 Tu nu cârti, nu murmura

Că lumea-aceasta va să treacă

 Și Domnul tot va judeca.

Timpul e scurt, semnele-s clare

 Că de sfârșit ne-apropiem

Și ne cunoaștem datoria

 Ca adevărul s-apărăm.

Cu slava Domnului de-antregul

 Umplut va fi  acest pământ

Și profeţia se-mplinește

 Că Domnul vine în curând.

Ce minunată-asigurare,

 La cârma vremii că-i Isus

Și nu vom fi  surprinși nicicare

 Căci dinainte El ne-a spus.

                — Adaptare după 

  Barbara Monteiro
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