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Prefaþã

Î

n vederea îmbunãtãþirii situaþiei internaþionale oamenii fac
planuri ºi planuri. Dar proiectele umane, fie bune sau rele,
nu se împlinesc când sunt în dezarmonie cu planul lui Dumnezeu.
Din orice punct de vedere mersul lucrurilor în aceastã lume este
prevãzut de Dumnezeu. El a stabilit un plan dupã care evenimentele
sã se deruleze. Adevãrul este cã noi nu putem sã pãtrundem în
sfaturile Celui prea Înalt, dar, pe de altã parte nu este posibil sã
dãm pe faþã indiferenþã pentru ce El ne-a descoperit în Cuvântul
Sãu pentru cunoºtinþa noastrã. “Lucrurile ascunse sunt ale Domnului
Dumnezeului nostru”, spune un verset din Biblie, “iar lucrurile
descoperite sunt ale noastre ºi ale copiilor noºtri pentru veºnicie”.
Deuteronom 29:29
Prin urmare, din porunca lui Dumnezeu, sã cercetãm lucrurile
descoperite.
Editorii
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Cap.

1

Cel mai mare
eveniment
din istorie

U

nul dintre cele mai solemne ºi mai glorioase adevãruri
descoperite în Biblie este a doua venire a lui Hristos pentru
a încheia marea lucrare de rãscumpãrare. Poporului peregrin al
lui Dumnezeu, lãsat atât de mult timp sã stea în “negura ºi umbra
morþii”, îi este datã o speranþã preþioasã, inspiratoare de bucurie,
în fãgãduinþa revenirii Aceluia care este “învierea ºi viaþa” pentru
a aduce acasã “pe cei surghiuniþi ai Sãi”. Învãþãtura celei de a
doua veniri este nota dominantã a Sfintelor Scripturi. Din ziua în
care prima pereche de oameni a pãrãsit cu durere Edenul, copiii
credinþei au aºteptat venirea Celui fãgãduit pentru ca sã zdrobeascã
puterea nimicitorului ºi sã-i aducã din nou în Paradisul pierdut.
Bãrbaþii sfinþi din vechime aºteptau cu nerãbdare venirea lui
Mesia în slavã, ca împlinire a speranþei lor. Lui Enoh, numai a
ºaptea generaþie de la cei care locuiserã în Eden, care timp de trei
secole umblase pe pãmânt cu Dumnezeu, i s-a îngãduit sã
priveascã de departe venirea Eliberatorului. “Iatã, zicea el, cã a
venit Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi, ca sã facã o judecatã
împotriva tuturor”. (Iuda 14:15). Patriarhul Iov în noaptea
suferinþei lui, exclama cu o încredere neclintitã: “ªtiu cã
Rãscumpãrãtorul meu este viu ºi cã Se va ridica la urmã pe
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pãmânt... voi vedea totuºi pe Dumnezeu. Îl voi vedea ºi-mi va fi
binevoitor; ochii mei Îl vor vedea ºi nu ai altuia”. (Iov 19:25-27)
Revenirea lui Hristos, pentru a inaugura domnia neprihãnirii, a
inspirat cele mai sublime ºi înflãcãrate declaraþii scriitorilor sacri.
Poeþii ºi profeþii Bibliei au exprimat acest adevãr în cuvinte radiind
de foc ceresc. Psalmistul cânta despre puterea ºi maiestatea
Regelui lui Israel: “Din Sion, care este întruparea frumuseþii
desãvârºite, de acolo strãluceºte Dumnezeu. Dumnezeul nostru
vine ºi nu tace... El strigã spre ceruri sus ºi spre pãmânt, ca sã
judece pe poporul Sãu”. (Ps. 50:2-4) “Sã se bucure cerurile ºi sã
se veseleascã pãmântul... înaintea Domnului! Cãci El vine, vine
sã judece pãmântul. El va judeca lumea cu dreptate ºi popoarele
dupã credincioºia Lui”. (Ps. 96:11-13)
Profetul Isaia spunea: “Treziþi-vã ºi sãriþi de bucurie cei ce
locuiþi în þãrânã! Cãci roua ta este o rouã dãtãtoare de viaþã ºi
pãmântul va scoate iarãºi afarã pe cei morþi”. “Sã învie dar morþii
tãi! Sã se scoale trupurile mele moarte!” “Nimiceºte moartea pe
vecie; Domnul Dumnezeu ºterge lacrimile de pe toate feþele ºi
îndepãrteazã de pe tot pãmântul ocara poporului Sãu; da, Domnul
a vorbit. În ziua aceea, vor zice: “Iatã, acesta este Dumnezeul
nostru, în care aveam încredere cã ne va mântui. Acesta este
Domnul, în care ne încredeam; acum sã ne veselim, ºi sã ne
bucurãm de mântuirea Lui!” (Is. 26:19; Is. 25:8-9)
Habacuc, rãpit în viziune sfântã, a vãzut venirea Lui. “Dumnezeu
vine din Teman ºi Cel sfânt vine din muntele Paran... Mãreþia Lui
acoperã cerurile ºi slava Lui umple pãmântul. Strãlucirea Lui este
ca lumina soarelui. Se opreºte ºi mãsoarã pãmântul cu ochiul;
priveºte ºi face pe neamuri sã tremure; munþii cei veºnici se sfãrâmã,
dealurile cele vechi se pleacã; El umblã pe cãrãri veºnice... Ai
încãlecat pe caii Tãi ºi Te-ai suit în carul Tãu de biruinþã... La
vederea Ta, se cutremurã munþii; adâncul îºi ridicã glasul ºi îºi
înalþã valurile în sus. Soarele ºi luna se opresc în locuinþa lor, de
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lumina sãgeþilor Tale care pornesc, de strãlucirea suliþei Tale care
luceºte. Ieºi ca sã izbãveºti pe poporul Tãu, sã izbãveºti pe unsul
Tãu; sfãrâmi acoperiºul casei celui rãu, o nimiceºti din temelii
pânã în vârf”. (Hab. 3:3,4,6,8,10,11,13)
Când Mântuitorul era pe punctul de a se despãrþi de ucenicii
Sãi, i-a mângâiat în întristarea lor cu asigurarea cã va veni iarãºi:
“Sã nu vi se tulbure inima... În casa Tatãlui Meu sunt multe
locaºuri... Mã duc sã vã pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi
duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu
Mine”. (Ioan 14:1-3) “Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu
toþi sfinþii îngeri, va ºedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui”. (Matei 25:31, 32)
Îngerii care au întârziat pe Muntele Mãslinilor, dupã înãlþarea
lui Hristos, au repetat ucenicilor fãgãduinþa revenirii Sale: “Acest
Isus, care S-a înãlþat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaºi fel
cum L-aþi vãzut mergând la cer”. (Fapte 1:11) Iar apostolul Pavel,
vorbind prin inspiraþia Duhului, mãrturisea: “Cãci Însuºi Domnul,
cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu,
Se va pogorî din cer”. (1 Tes. 4:16) Profetul de pe Patmos spunea:
“Iatã cã El vine pe nori ºi orice ochi Îl va vedea”. (Apoc. 1:7)
În jurul venirii Sale se concentreazã slava “aºezãrii din nou a
tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura tuturor
sfinþilor Sãi prooroci din vechime”. (Fapte 3:21) Atunci stãpânirea
de lungã duratã a rãului va fi nimicitã; “Împãrãþia lumii” acesteia
va deveni împãrãþia “Domnului nostru ºi a Hristosului Sãu. ªi El
va împãrãþi în vecii vecilor”. (Apoc. 11:15) “Slava Domnului se
va descoperi ºi în clipa aceea orice fãpturã o va vedea”. “Domnul
Dumnezeu va face sã rãsarã mântuirea ºi lauda în faþa tuturor
neamurilor.” El va fi ca o “cununã strãlucitoare ºi o podoabã
mãreaþã pentru rãmãºiþa poporului”. (Is. 40:5; 61:11; 28:5)
Atunci va fi statornicitã sub întregul cer, împãrãþia paºnicã ºi
mult doritã a lui Mesia. “Tot astfel, Domnul are milã de Sion ºi
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mângâie toate dãrâmãturile lui. El va face pustia lui ca un rai ºi
pãmântul lui uscat ca o grãdinã a Domnului”. I se va da slava
Libanului, strãlucirea Carmelului ºi a Saronului”. “Nu te vor mai
numi Pãrãsitã ºi nu-þi vor mai numi pãmântul un pustiu, ci te vor
numi “Plãcerea Mea este în ea”, ºi þara Ta o vor numi Beula...
cum se bucurã mirele de mireasa lui, aºa se va bucura Dumnezeul
tãu de tine”. (Is. 51:3; 35:2; 62:4, 5)
Revenirea Domnului a fost în toate secolele speranþa urmaºilor
Sãi adevãraþi. Fãgãduinþa Mântuitorului, la despãrþirea de pe
Muntele Mãslinilor, cã va reveni, a luminat viitorul ucenicilor Sãi,
umplându-le inimile de bucurie ºi speranþã pe care întristarea n-a
putut sã le stingã, nici încercãrile sã le întunece. În mijlocul
suferinþei ºi persecuþiei, “arãtarea marelui nostru Dumnezeu ºi
Mântuitor Isus Hristos” a fost “fericita nãdejde”. Când creºtinii
tesaloniceni erau copleºiþi de întristare, la înmormântarea celor
dragi, care nãdãjduiserã sã trãiascã pentru a vedea venirea
Domnului, Pavel, învãþãtorul lor, le îndrepta atenþia cãtre învierea
care urma sã aibã loc la venirea Mântuitorului. Atunci vor învia
cei morþi în Hristos ºi împreunã cu cei vii vor fi rãpiþi ca sã
întâmpine pe Domnul în vãzduh. “ªi astfel”, spunea el, “vom fi
totdeauna cu Domnul. Mângâiaþi-vã dar unii pe alþii cu aceste
cuvinte”. (1 Tes. 4:16-18)
Pe Patmosul stâncos, ucenicul iubit aude fãgãduinþa: “Iatã, Eu
vin curând”, iar rãspunsul lui plin de dor exprimã rugãciunea
bisericii de-a lungul peregrinãrii ei: “Amin, vino Doamne Isuse”.
(Apoc. 22: 20)
Din temniþã, de la rug, de pe eºafod, unde sfinþii ºi martirii au
mãrturisit pentru adevãr, vine de-a lungul secolelor expresia
credinþei ºi speranþei lor. Fiind “siguri de învierea Sa personalã ºi
în consecinþã ºi de a lor, la revenirea Sa”, spune unul dintre aceºti
creºtini, “ei dispreþuiau moartea ºi se aflau mai presus de ea”.
(Daniel T. Taylor, The Reign of Christ on Earth; or The Voice of
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the Church in All Ages, pag. 33) Ei erau dispuºi sã meargã în
mormânt pentru a putea “sã învieze liberi”. (Idem, pag. 54) Ei
aºteptau pe “Domnul sã vinã din cer pe nori în slava Tatãlui Sãu,
ca sã aducã celor drepþi Împãrãþia cerurilor”. Valdenzii nutreau
aceeaºi credinþã. (Idem, pag. 129-132) Wycliffe aºtepta cu
nerãbdare arãtarea Rãscumpãrãtorului ca speranþã a bisericii.
(Idem, pag. 132-134)
Luther declara: “Sunt, în adevãr, convins cã ziua judecãþii nu va
întârzia mai mult de trei sute de ani. Dumnezeu nu va putea sã îngãduie
mai mult aceastã lume nelegiuitã”. “Se apropie ziua cea mare în care
împãrãþia nelegiuirii va fi nimicitã.” (Idem, pag. 158, 134)
“Aceastã lume îmbãtrânitã nu este departe de sfârºitul ei”,
spunea Melanchton. Calvin îndemna pe creºtini “sã nu ezite sã
doreascã cu ardoare ziua venirii lui Hristos ca cel mai fericit dintre
toate evenimentele” ºi declara cã “întreaga familie a celor
credincioºi sã aibã privirea îndreptatã cãtre acea zi”. “Trebuie sã
flãmânzim dupã Hristos, trebuie sã-L cãutãm, sã-L contemplãm”,
zicea el, “pânã în zorii acelei zile mari, când Domnul nostru Îºi va
arãta pe deplin slava Împãrãþiei Sale”. (Idem, pag. 158, 134)
“Nu a luat Domnul Isus trupul nostru în ceruri?, spunea Knox,
reformatorul scoþian, ºi nu se va întoarce El? ªtim cã El va reveni
ºi încã în mare grabã”. Ridley ºi Latimer, care ºi-au dat viaþa
pentru adevãr, aºteptau cu credinþã venirea Domnului. Ridley scria:
“Fãrã îndoialã lumea - cred ºi de aceea spun - se apropie de
sfârºit. Sã strigãm în inimile noastre împreunã cu Ioan, slujitorul
lui Dumnezeu, cãtre Mântuitorul nostru Hristos: “Amin, vino
Doamne Isuse”. (Idem, pag. 151, 145)
“Gândul venirii Domnului”, spunea Baxter, “îmi este cel mai
plãcut ºi fericit”. (Richard Baxter, Works, vol. 17, pag. 555) “A
iubi arãtarea Sa ºi a aºtepta acea fericitã nãdejde este lucrarea
credinþei ºi caracteristica sfinþilor Lui”. “Dacã moartea este ultimul
vrãjmaº care va fi nimicit la înviere, putem sã înþelegem cât de
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serios trebuie sã se roage ºi sã doreascã credincioºii a doua venire a lui Hristos, când aceastã biruinþã va fi deplinã ºi finalã.”
(Idem, vol. 17, pag. 500) “Aceasta este ziua pe care toþi
credincioºii trebuie sã o doreascã cu ardoare, sã spere în ea ºi sã
o aºtepte, ca împlinire a lucrãrii de rãscumpãrare ºi a tuturor
dorinþelor ºi cãutãrilor sufletelor lor.” “Grãbeºte, o, Doamne,
aceastã zi fericitã!” (Idem, vol 17, pag. 182, 183) Astfel era
speranþa bisericii apostolice, “bisericii din pustie” ºi a
reformatorilor.
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Cap. 2
fãgãduinþa
celei de a doua veniri
a lui Hristos

Pe muntele Schimbãrii la faþã

Î

n afarã de sãrãcia ºi umilinþa prezentã, Hristos arãtã ucenicilor
viaþa Sa în glorie, nu în strãlucirea unui tron pãmântesc, ci
cu gloria lui Dumnezeu ºi a oºtilor cerului.”ªi atunci”, le-a spus
El, “va rãsplãti fiecãruia dupã faptele lui”. “Adevãrat vã spun cã
unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea pânã vor vedea pe
Fiul Omului venind în Împãrãþia Sa”. (Matei 16:28)
Isus le-a spus ucenicilor Sãi cã aveau sã fie unii care nu vor
gusta moartea înainte de a vedea pe Fiul Omului venind în
Împãrãþia Sa”. (Matei 16:28)
Isus le-a spus ucenicilor Sãi cã aveau sã fie unii care nu vor
gusta moartea înainte de a vedea împãrãþia lui Dumnezeu cu putere.
La schimbarea la faþã aceastã fãgãduinþã s-a împlinit. Faþa lui Isus
a devenit luminoasã ca soarele. Veºmintele Sale au devenit albe
ºi strãlucitoare. Moise era prezent pentru a reprezenta pe cei
înviaþi din morþi cu ocazia celei de a doua veniri a lui Isus. Ilie,
care a fost luat la cer fãrã sã vadã moartea, reprezenta pe cei care
vor fi transformaþi în nemurire cu ocazia revenirii lui Hristos ºi
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vor fi înãlþaþi la Cer fãrã sã vadã moartea. Ucenicii contemplau
cu teamã ºi speranþã excelenta maiestate a lui Isus ºi norul care Îl
acoperea ºi au auzit minunata voce a lui Dumnezeu, zicând: Acesta
este Fiul Meu prea iubit, de El sã ascultaþi” (Matei 17:5)
În Instituþia Sfintei Cine
Serviciul de împãrtãºire indicã la a doua venire a lui Hristos.
El a fost destinat sã pãstreze vie aceastã speranþã în mintea
ucenicilor. Ori de câte ori se reuneau pentru a comemora moartea
Sa, îºi reaminteau cum El “a luat un pahar ºi dupã ce a mulþumit
lui Dumnezeu li l-a dat zicând: ‘Beþi toþi din el; cãci acesta este
sângele Meu, sângele legãmântului celui nou, care se varsã pentru
mulþi spre iertarea pãcatelor. Vã spun cã de acum încolo nu voi
mai bea din acest rod al viþei, pânã în ziua când îl voi bea nou în
Împãrãþia Tatãlui Meu’.” (Matei 26:2) În necazul lor ei au gãsit
mângâiere în speranþa cã El va reveni. De un preþ ce nu poate fi
arãtat în cuvinte a fost pentru ei gândul: “Ori de câte ori mâncaþi
din pâinea aceasta ºi beþi din paharul acesta, vestiþi moartea
Domnului pânã va veni El”. (1 Cor. 11:26)
Numai datoritã morþii Sale puteau aºtepta cu bucurie a doua
Sa venire.
“Sã nu vi se tulbure inima”, a zis Isus. “Aveþi credinþã în
Dumnezeu ºi aveþi credinþã în Mine. În casa Tatãlui Meu sunt
multe locaºuri. Dacã n-ar fi aºa, v-aº fi spus. Eu Mã duc sã vã
pregãtesc un loc. ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc,
Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã
fiþi ºi voi. ªtiþi unde Mã duc ºi ºtiþi ºi calea într-acolo”. (Ioan
14:1-4) Pentru voi am venit în lume. Lucrez în favoarea voastrã.
Voi continua sã lucrez cu ardoare pentru toþi. Am venit în lume
pentru a Mã descoperi vouã, celor care credeþi. Merg la Tatãl
pentru a colabora cu El în favoarea voastrã.
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Obiectivul plecãrii lui Isus era contrariul a ceea ce ucenicii se
temeau. Nu semnifica o separare finalã. El le va pregãti un loc,
pentru a se întoarce ºi a-i lua la Sine. În timp ce li se construiau
locuinþe, ei aveau sã-ºi formeze caractere dupã asemãnarea divinã.
La Înãlþare
Ajungând la Muntele Mãslinilor, Isus îi conduse pe drum,
dincolo de vârful muntelui, pânã în apropiere de Betania. Aici Se
opri, iar ucenicii se adunarã în jurul Sãu. Raze de luminã pãreau
cã pornesc de pe faþa Sa pe când privea plin de iubire la ei. Nu
i-a certat pentru greºelile ºi vinovãþiile lor; cuvinte de cea mai
dulce duioºie au fost ultimele pe care le-au auzit rostite de pe
buzele Domnului lor. Cu mâinile întinse pentru binecuvântare, ºi
ca ºi cum îi asigura de grija Sa protectoare, El Se înãlþã încet din
mijlocul lor, atras cãtre cer de o putere mai mare decât orice
atracþie pãmânteascã. Pe când Se ridica spre cer, ucenicii
înmãrmuriþi urmãreau cu ochii încordaþi sã poatã prinde ºi cele
din urmã raze de la Domnul lor care Se înãlþa. Un nor de slavã Îl
ascunsese de privirea lor; ºi când carul de nor al îngerilor Îl primi,
venirã la ei cuvintele: “ªi iatã cã Eu sunt cu voi pânã la sfârºitul
veacului”. În acelaºi timp venirã la ei undele celei mai dulci ºi
mai vesele muzici cântate de corul îngerilor.
În timp ce ucenicii priveau încã spre cer, li s-au adresat niºte
glasuri plãcute ca cea mai frumoasã muzicã. Se întoarserã ºi vãzurã
doi îngeri în chip de oameni, care le-au vorbit, zicându-le: “Bãrbaþi
galileeni, de ce staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Isus care S-a
înãlþat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaºi fel cum L-aþi
vãzut mergând la cer”. (Fapte. 1:1)
Hristos Se înãlþase la cer având chip de om. Ucenicii vãzuserã
norul care-l primise. Acelaºi Isus care umblase, vorbise ºi se rugase
cu ei, care frânse pâinea împreunã cu ei, care fusese cu ei în bãrcile
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lor pe lac ºi care în ziua aceea Se ostenise urcând împreunã cu ei
Muntele Mãslinilor - acelaºi Isus mergea acum sã ºadã pe tron cu
Tatãl Sãu. ªi îngerii i-au asigurat cã Acelaºi, pe care ei L-au vãzut
mergând la cer, va reveni tot aºa cum S-a înãlþat. El va veni “pe
nori; ºi orice ochi Îl va vedea”. (Apoc. 1:7). “Cãci Însuºi Domnul
cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu,
Se va pogorî din cer ºi întâi vor învia cei morþi în Hristos”. (1 Tes.
1:16). “Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toþi sfinþii îngeri,
va ºedea pe scaunul de domnie al slavei Sale”. (Matei 25:31). În
felul acesta se va împlini însãºi fãgãduinþa datã de Domnul
ucenicilor Sãi: “ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc,
Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, sã
fiþi ºi voi”. (Ioan 14:3). De aceea ucenicii se puteau bucura deplin
în nãdejdea revenirii Domnului lor.
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Cap .3
Semne în lumea
geolo g i c ã

P

rofeþia nu numai cã prezice modul ºi scopul revenirii lui
Hristos, ci prezintã ºi semnele prin care oamenii vor ºti
cã venirea Lui este aproape. Isus a spus: “Vor fi semne în soare,
în lunã ºi în stele”. (Luca 21:25) “Soarele se va întuneca, luna
nu-ºi va mai da lumina ei, stelele vor cãdea din cer, ºi puterile
care sunt în ceruri vor fi clãtinate. Atunci se va vedea Fiul omului
venind pe nori cu mare putere ºi cu slavã”. (Marcu 13:24-26)
Apostolul Ioan descrie primul dintre semnele care preced a doua
venire astfel: “S-a fãcut un mare cutremur de pãmânt. Soarele s-a
fãcut negru ca un sac de pãr, luna s-a fãcut toatã ca sângele”.
(Apoc. 6:12)
Aceste semne au fost vãzute înainte de începutul secolului al
XIX-lea. Ca împlinire a acestei profeþii, a avut loc în anul 1755
cel mai groaznic cutremur care a fost cunoscut vreodatã. Deºi, în
general, este cunoscut sub numele de cutremurul din Lisabona, el
s-a extins peste o mare parte din Europa, Africa ºi America. A
fost simþit în Groenlanda, în Indiile de Vest, în insulele Madeira,
în Norvegia ºi Suedia, Marea Britanie ºi Irlanda. El s-a extins pe
o suprafaþã de zece milioane de kilometri pãtraþi. În Africa, ºocul
a fost aproape tot atât de puternic ca ºi în Europa. O mare parte a
oraºului Alger a fost distrusã; iar la o micã distanþã de Maroc, un
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sat de opt sau zece mii de locuitori a fost înghiþit cu totul. Un val
uriaº a mãturat coasta Spaniei ºi a Africii inundând oraºe ºi
provocând mari distrugeri.
ªocul s-a manifestat cel mai violent în Spania ºi Portugalia. Se
spune cã la Cadiz înãlþimea valului care a pãtruns în oraº a fost de
18 metri. “Unii dintre munþii cei mai mari din Portugalia, au fost
zguduiþi violent din temelii ºi unii dintre ei s-au deschis la vârfuri,
s-au despicat ºi s-au rupt într-un mod uimitor, pãrþi uriaºe din ei
fiind aruncate în vãile învecinate. Se relateazã cã din aceºti munþi
au þâºnit flãcãri.” (Sir Charles Lyell, Principles of Geology, pag.
495)
La Lisabona “a fost auzit un zgomot subteran ca de tunet ºi
imediat dupã aceea, o zguduiturã puternicã a distrus cea mai mare
parte din oraº. În decurs de aproximativ ºase minute au pierit
ºaizeci de mii de persoane. Mai întâi apele oceanului s-au retras,
lãsând þãrmul uscat; apoi au revenit cu violenþã, ridicându-se cu
cincisprezece metri sau mai mult deasupra nivelului obiºnuit”.
“Printre alte evenimente extraordinare care au avut loc la Lisabona
în timpul catastrofei, a fost prãbuºirea unui chei nou, construit în
întregime din marmurã, cu o cheltuialã imensã. O mare mulþime
de oameni se adunase acolo pentru siguranþã, fiind considerat ca
un loc unde zidurile în cãdere nu puteau sã ajungã; dar deodatã
cheiul s-a scufundat cu toþi oamenii de pe el ºi nici un cadavru
n-a mai ieºit vreodatã la suprafaþã”. (Idem, pag. 495)
“Zguduitura” cutremurului “a fost urmatã imediat de prãbuºirea
tuturor bisericilor ºi mãnãstirilor, aproape a tuturor clãdirilor
publice mari ºi a peste un sfert din celelalte case. La aproape
douã ore dupã cataclism, au izbucnit incendii în diferite cartiere,
dezlãnþuindu-se cu asemenea violenþã timp de trei zile, încât oraºul
a fost complet pustiit. Cutremurul a avut loc într-o zi de sãrbãtoare,
când bisericile ºi mãnãstirile erau pline de oameni, din care au
scãpat foarte puþini”. (Encyclopedia Americana, art. “Lisbon”,
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note, ed. 1831) “Groaza oamenilor era de nedescris. Nimeni nu
plângea, durerea era mai presus de lacrimi. Toþi alergau încoace
ºi încolo, înnebuniþi de groazã ºi de uimire, lovindu-ºi feþele ºi
piepturile ºi strigând: “Îndurare! A venit sfârºitul lumii!” Mamele
îºi uitau copiii ºi alergau purtând crucifixuri. Din nefericire, mulþi
au alergat în biserici pentru protecþie, dar în zadar au apelat la
sacramente; în zadar îmbrãþiºau altarele sãrmanele creaturi; icoane,
preoþi ºi popor au fost îngropaþi într-o ruinã comunã”. S-a estimat
cã nouãzeci de mii de persoane ºi-au pierdut viaþa în acea zi fatalã.
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Cap. 4
Semne în lumea
religioasã

S
“

pune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? ªi care va fi
semnul venirii Tale ºi al sfârºitului veacului acestuia?” Isus
nu a rãspuns ucenicilor fãcând deosebire între distrugerea
Ierusalimului ºi ziua cea mare a venirii Sale. El a amestecat
descrierea acestor douã evenimente. Dacã ar fi descoperit
ucenicilor evenimentele viitoare, aºa cum le vedea El, ei n-ar fi
putut suporta priveliºtea. Din milã pentru ei, El a amestecat
descrierea celor douã mari crize, lãsând pe seama ucenicilor sã
cerceteze ei înºiºi înþelesul. Fãcând aluzie la distrugerea
Ierusalimului, cuvintele Lui profetice au trecut de la acest eveniment
la lupta finalã, care va avea loc în ziua când Domnul Se va ridica
din locul Sãu sã pedepseascã lumea pentru nelegiuirea ei ºi când
pãmântul va lãsa sã se vadã sângele lui ºi nu-ºi va mai acoperi
uciºii. Toatã aceastã cuvântare a fost þinutã nu numai pentru ucenici,
ci ºi pentru aceia care vor trãi în ultimele momente ale istoriei
pãmântului.
Profeþi falºi ºi sãvârºiri de minuni
Întorcându-Se cãtre ucenici, Hristos a zis: “Bãgaþi de seamã
sã nu vã înºele cineva. Fiindcã vor veni mulþi în numele Meu ºi
vor zice: ‘Eu sunt Hristosul!’ ªi vor înºela pe mulþi”. Mulþi hristoºi
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mincinoºi se vor arãta, pretinzând cã fac minuni ºi declarând cã a
sosit timpul eliberãrii naþiunii iudeilor. Aceºtia vor rãtãci pe munþi.
Cuvintele lui Hristos s-au împlinit. Între moartea Sa ºi asediul
Ierusalimului, s-au arãtat mulþi hristoºi mincinoºi. Dar
avertismentele au fost date ºi pentru aceia care trãiesc în vremea
de azi. Aceleaºi înºelãciuni care au fost înainte de distrugerea
Ierusalimului s-au întâmplat de-a lungul veacurilor ºi vor fi
rãspândite din nou.
În continuare, Domnul nostru vorbeºte în cuvinte clare despre
a doua venire ºi vesteºte primejdiile care Îi vor preceda venirea
în lume: “Dacã vã va spune cineva: ‘Iatã Hristosul este aici, sau
acolo’, sã nu-l credeþi. Cãci se vor scula hristoºi mincinoºi ºi
prooroci mincinoºi; vor face semne mari ºi minuni, pânã acolo
încât sã înºele, dacã va fi cu putinþã, chiar ºi pe cei aleºi. Iatã cã
v-am spus mai dinainte. Deci, dacã vã vor zice: ‘Iatã-L în pustie’,
sã nu vã duceþi acolo! ‘Iatã-L în odãiþe ascunse’, sã nu credeþi.
Cãci cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus, aºa va
fi venirea Fiului omului”. (Matei 24:23-27)
Dupã ce anunþase distrugerea Ierusalimului, Hristos a arãtat ºi
acest semn: “Se vor scula mulþi profeþi mincinoºi ºi vor înºela pe
mulþi”. (Matei 24:11) Prooroci mincinoºi s-au ridicat ºi au înºelat
pe oameni, ducând un mare numãr în pustiu. Magi ºi vrãjitori,
susþinând cã au puteri miraculoase, au atras pe oameni dupã ei
prin singurãtãþile munþilor. Dar profeþia aceasta a fost datã ºi pentru
zilele din urmã. Semnul acesta este dat ca o dovadã a celei de a
doua veniri. Chiar acum, hristoºi mincinoºi ºi prooroci mincinoºi
fac semne ºi minuni ca sã înºele pe ucenicii Lui. Nu auzim strigarea:
“Iatã-L în pustie”? N-au mers mii de oameni în pustie, nãdãjduind
sã gãseascã pe Hristos? ªi din nenumãrate întruniri în care oamenii
pretind cã au legãturã cu spiritele celor morþi, nu se aude chemarea:
“Iatã-L în odãiþe ascunse”? Chiar aceasta este pretenþia
spiritismului. Dar ce zice Hristos: “Sã nu credeþi. Cãci cum iese
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fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus, aºa va fi venirea
Fiului omului”. (Matei 24:26,27)
Biblia declarã cã înainte de venirea Domnului va exista o stare
de declin religios asemãnãtor cu acela din primele secole. “Sã
ºtii cã în zilele din urmã vor fi vremuri grele. Cãci oamenii vor fi
iubitori de sine, iubitori de bani, lãudãroºi, trufaºi, hulitori,
neascultãtori de pãrinþi, nemulþumitori, fãrã evlavie, fãrã dragoste
fireascã, neînduplecaþi, clevetitori, neînfrânaþi, neîmblânziþi,
neiubitori de bine, vânzãtori, obraznici, îngâmfaþi; iubitori mai
mult de plãceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formã
de evlavie dar tãgãduindu-i puterea”. (2 Tim. 3:1-5) “Dar Duhul
spune lãmurit cã, în vremurile din urmã, unii se vor lepãda de
credinþã, ca sã se alipeascã de duhuri înºelãtoare ºi de învãþãturile
dracilor”. (1 Tim. 4:1) Satana va lucra “cu tot felul de minuni, de
semne ºi puteri mincinoase, ºi cu toate amãgirile nelegiuirii”. ªi
toþi care “n-au primit dragostea adevãrului ca sã fie mântuiþi”, vor
fi lãsaþi sã primeascã “o lucrare de rãtãcire, ca sã creadã o
minciunã”. (2 Tes. 2:9-11)
Când se va ajunge la aceastã stare de nelegiuire, vor urma
aceleaºi consecinþe ca ºi în primele secole.
Predicând Evanghelia în toatã lumea
În profeþia despre distrugerea Ierusalimului, Hristos a spus:
“Din pricina înmulþirii fãrãdelegii, dragostea celor mai mulþi se va
rãci. Dar cine va rãbda pânã la sfârºit, va fi mântuit. Evanghelia
aceasta a Împãrãþiei va fi propovãduitã în toatã lumea ca sã
slujeascã de mãrturie tuturor neamurilor, atunci va veni sfârºitul”.
Profeþia aceasta se va împlini din nou. Nelegiuirea copleºitoare
din zilele acelea îºi gãseºte corespondentul în aceastã generaþie.
La fel stau lucrurile ºi cu prezicerea privitoare la predicarea
Evangheliei. Înainte de cãderea Ierusalimului, Pavel, scriind
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inspirat de Duhul Sfânt, a declarat cã Evanghelia se va predica
“oricãrei fiinþe de sub cer”. (Coloseni 1:23) Tot astfel ºi acum,
înainte de venirea Fiului omului, Evanghelia veºnicã se va predica
“oricãrei limbi ºi oricãrui norod”. (Apocalipsa 14:6,14)
Isus ªi-a amânat venirea, din îndurare faþã de lume, pentru ca
pãcãtoºii sã aibã ocazia sã audã avertizarea ºi sã gãseascã în El
adãpost înainte de a se revãrsa mânia lui Dumnezeu.
Acum, ca ºi în secolele trecute, prezentarea unui adevãr care
mustrã pãcatele ºi erorile timpului trezeºte împotrivire. “Cãci
oricine face rãul, urãºte lumina ºi nu vine la luminã, ca sã nu i se
vãdeascã faptele.” (Ioan 3:20) Când oamenii constatã cã nu pot
sã-ºi susþinã poziþia cu ajutorul Scripturilor, mulþi se decid sã o
susþinã cu orice risc ºi atacã cu spirit rãutãcios motivele ºi
caracterul acelora care stau în apãrarea adevãrului nepopular.
Acelaºi procedeu a fost folosit în toate timpurile. Ilie a fost acuzat
cã nenoroceºte pe Israel, Ieremia cã este trãdãtor, Pavel cã
profaneazã templul. Din acel timp pânã astãzi, cei care au vrut sã
rãmânã credincioºi adevãrului, au fost acuzaþi ca rãzvrãtiþi, eretici
sau schismatici. Mulþimile, care sunt prea necredincioase pentru
a primi cuvântul sigur al profeþiei, vor accepta cu o credulitate
fãrã rezerve acuzaþia împotriva acelora care îndrãznesc sã mustre
pãcatele la modã. Acest spirit se va extinde din ce în ce mai mult.
Biblia învaþã clar cã va veni un timp când legile statului vor fi
într-un asemenea dezacord cu Legea lui Dumnezeu, încât oricine
va asculta de toate preceptele divine va trebui sã îndure batjocuri
ºi pedepse ca un rãufãcãtor.
Care este datoria solului adevãrului în aceastã situaþie? Va
ajunge el la concluzia cã adevãrul nu trebuie sã fie prezentat
deoarece, adesea, singurul lui efect este sã-i determine pe oameni
sã evite sau sã se opunã cerinþelor lui? Nu, el nu are o mai mare
justificare sã se abþinã de la mãrturisirea Cuvântului lui Dumnezeu
pentru cã provoacã împotrivire, decât au avut primii reformatori.
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Mãrturisirea de credinþã fãcutã de sfinþi ºi de martiri a fost scrisã
pentru folosul generaþiilor urmãtoare. Acele exemple vii de
sfinþenie ºi integritate statornicã ne-au fost transmise pentru a inspira
curaj acelora care sunt chemaþi în prezent sã stea ca martori pentru
Dumnezeu. Ei au primit harul ºi adevãrul, nu numai pentru ei înºiºi,
ci pentru ca prin ei cunoaºterea de Dumnezeu sã lumineze
pãmântul. A dat Dumnezeu luminã slujitorilor Sãi în aceastã
generaþie? Atunci ei trebuie sã lase lumina sã lumineze în lume.
În vechime Domnul a spus unui profet care vorbea în numele
Sãu: “Dar casa lui Israel nu va voi sã te asculte, pentru cã nu vrea
sã M-asculte”. Totuºi a adãugat: “Sã le spui cuvintele Mele, fie
cã vor asculta, fie cã nu vor asculta”. (Ezech. 3:7; 2:7) Slujitorului
lui Dumnezeu de astãzi îi este datã porunca: “Înalþã-þi glasul ca o
trâmbiþã ºi vesteºte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacob
pãcatele ei”. (Isaia 58:1)
Pe mãsura ocaziilor oferite, oricine primeºte lumina adevãrului
se aflã sub aceeaºi solemnã ºi înfricoºatã rãspundere ca ºi profetul
lui Israel, cãruia Cuvântul Domnului i-a spus: “Acum, fiul omului,
te-am pus strãjer peste casa lui Israel. Tu trebuie sã asculþi Cuvântul
care iese din gura Mea ºi sã-i înºtiinþezi din partea Mea. Când zic
celui rãu: “Rãule, vei muri negreºit!”, ºi tu nu-i spui, ca sã-l întorci
de la calea lui cea rea, rãul acela va muri în nelegiuirea lui, dar
sângele lui îl voi cere din mâna ta. Dar dacã vei înºtiinþa pe cel
rãu, ca sã se întoarcã de la calea lui ºi el nu se va întoarce, va muri
în nelegiuirea lui, dar tu îþi vei mântui sufletul.” (Ezech., 33:7-9)
Dumnezeu “a rânduit o zi în care sã judece lumea” (Fapte
17:31) Domnul Hristos ne spune cum vom putea recunoaºte
apropierea acelei zile. El nu ne spune cã toatã lumea va fi
convertitã, ci cã “Evanghelia aceasta a Împãrãþiei va fi
propovãduitã în toatã lumea, ca sã slujeascã de mãrturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfârºitul”. Stã în puterea noastrã sã
grãbim venirea Domnului, dând lumii Evanghelia. Noi nu trebuie
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numai sã aºteptãm, dar sã ºi sã grãbim venirea zilei Domnului.
(2 Petru 3:12) Dacã biserica lui Hristos ºi-ar fi fãcut lucrarea
rânduitã de Domnul, lumea ar fi fost deja avertizatã, iar Domnul
Isus ar fi venit pe pãmânt cu putere ºi slavã mare.
Venirea lui Hristos va fi o surprizã pentru învãþãtorii falºi. Ei
zic: “Pace ºi liniºte”. Ca ºi preoþii ºi învãþãtorii dinaintea cãderii
Ierusalimului, ei cautã ca biserica sã se bucure de prosperitate ºi
slavã. Interpreteazã semnele timpului ca preînchipuind lucrul
acesta. Dar ce zice Cuvântul Inspiraþiei? - “O prãpãdenie
neaºteptatã va veni peste ei”. (1 Tes. 5:3) Asupra tuturor acelora
care locuiesc pe faþa pãmântului, asupra tuturor acelora care fac
din lumea aceasta locuinþa lor, ziua Domnului va veni ca o capcanã.
Ea vine ca un hoþ, pe furiº.
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Cap. 5
Semne în lumea
aºtrilor

Întunecarea Soarelui ºi a Lunii
upã douãzeci ºi cinci de ani a apãrut urmãtorul semn
menþionat în profeþie, întunecarea soarelui ºi a lunii. Ceea
ce a fãcut ca acest semn sã fie mai izbitor a fost faptul cã timpul
împlinirii lui fusese precis arãtat. În convorbirea Mântuitorului cu
ucenicii Sãi pe Muntele Mãslinilor, dupã descrierea perioadei
lungi de încercare pentru bisericã - cei 1260 de ani de persecuþie
papalã, despre care El fãgãduise cã zilele de necaz vor fi scurtate
- a menþionat câteva evenimente care aveau sã preceadã venirea
Sa ºi a precizat timpul când primul dintre ele urma sã fie vãzut:
“Dar, în zilele acelea, dupã necazul acesta, soarele se va întuneca,
luna nu-ºi va mai da lumina ei”. (Marcu 13: 24) Cele 1260 de zile
sau ani, s-au încheiat în anul 1798. Cu un sfert de secol mai înainte
persecuþia aproape cã încetase cu totul. Potrivit cuvintelor lui Hristos,
dupã aceastã persecuþie urma ca soarele sã se întunece. Aceastã
profeþie s-a împlinit la 19 mai 1780.
“Aproape cel mai misterios ºi încã neexplicat fenomen în felul
lui, dacã nu cu totul unic... este ziua întunecatã de la 19 mai 1780,
- întunecarea cea mai inexplicabilã a întregii pãrþi vizibile a cerului
ºi a atmosferei din Noua Anglie”. (R. M. Devens, Our First Century, pag. 89)

D

26

Un martor ocular care trãia în Massachusetts descrie
evenimentul în felul urmãtor:
“Dimineaþa soarele a rãsãrit strãlucitor, dar a fost curând
acoperit de nori. Norii au devenit mohorâþi, negri ºi prevestitori
de rele, iar din ei þâºneau fulgere, se rostogoleau tunete ºi a cãzut
puþinã ploaie. Cãtre ora nouã, norii s-au rarefiat ºi au cãpãtat
aspectul alamei sau aramei, iar pãmântul, stâncile, copacii,
clãdirile, apa ºi oamenii au fost schimbaþi de aceastã luminã
ciudatã, nepãmânteanã. Dupã câteva minute, un nor gros ºi negru
s-a rãspândit pe tot cerul în afarã de o fâºie îngustã la orizont ºi
era atât de întuneric cum este de obicei vara la ora nouã seara...”
“Teama, îngrijorarea ºi groaza au umplut treptat inimile oamenilor.
Femeile stãteau la uºã, privind priveliºtea întunecatã; bãrbaþii se
întorceau de la munca câmpului; tâmplarul ºi-a lãsat uneltele, fierarul
ºi-a pãrãsit foalele, negustorul tejgheaua. ªcolile ºi-au suspendat
cursurile, iar copiii au fugit tremurând cãtre casã. Cãlãtorii s-au
oprit la ferma cea mai apropiatã. ‘ “Ce va urma?”, întrebau toate
buzele ºi toate inimile. Pãrea cã un uragan era gata sã sufle peste
þarã sau cã venise ziua încheierii tuturor lucrurilor.”
“Au fost aprinse lumânãri, iar focurile din vetre luminau tot atât
de strãlucitor ca într-o searã de toamnã fãrã lunã... Pãsãrile s-au
retras în coteþe ºi s-au culcat, vitele s-au adunat la gardul pãºunilor
ºi mugeau, broaºtele orãcãiau, pãsãrile îºi cântau cântecele de searã,
iar liliecii zburau. Numai oamenii ºtiau cã nu venise noaptea...”
“Dr. Nathanael Whittaker, pastorul bisericii Tabernacol din Salem, a þinut servicii religioase în casa de rugãciune, rostind o predicã
în care a afirmat cã întunecimea era supranaturalã. Oamenii s-au
adunat în biserici în multe alte locuri. Textele biblice folosite în
predicile improvizate erau, fãrã excepþie, acelea care pãreau sã
arate cã întunericul era conform cu profeþia Scripturii... Întunericul
a atins intensitatea maximã curând dupã ora unsprezece.” (The Essex
Antiquarian, April 1889, vol. 3, nr. 4, pag. 53, 54)
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“În cele mai multe pãrþi ale þãrii, întunericul a fost atât de mare
în timpul zilei, încât oamenii nu puteau sã vadã nici cât era ceasul,
nici sã mãnânce, nici sã-ºi vadã de treburile casnice fãrã lumina
lumânãrilor...”
“Întinderea acestei întunecimi a fost extraordinarã. A fost
observatã spre est pânã la Falmouth. Cãtre vest ea a ajuns la cea
mai îndepãrtatã parte din Connecticut ºi la Albany. Spre sud a
fost observatã de-a lungul þãrmului mãrii, iar spre nord pânã la
limita la care se întind aºezãrile americane.” (William Gordon,
History of the Rise, Progress, and Establishment of the Independence of the U.S.A., vol. 3, pag. 57)
Întunecimea intensã a zilei a fost urmatã, cu o orã sau douã
înainte de cãderea serii, de un cer în parte senin, iar soarele a apãrut,
cu toate cã era voalat de o ceaþã întunecatã ºi deasã. “Dupã apusul
soarelui, norii s-au îngrãmãdit din nou ºi s-a întunecat foarte repede”.
“Nici întunericul nopþii n-a fost mai puþin neobiºnuit ºi mai puþin
înfricoºãtor decât acela al zilei; cu toate cã era aproape lunã plinã,
nu se putea vedea nici un obiect decât cu ajutorul unei lumini
artificiale care, când era privitã din casele învecinate sau de la
distanþã, apãrea ca printr-un fel de întuneric egiptean care pãrea
aproape de nepãtruns pentru raze.” (Isaiah Thomas, Massachusetts Spy: or, American Oracle of Liberty, vol. 10, nr. 472, May
25, 1780)
Un martor ocular al acestei scene spunea: “Nu m-am putut
abþine sã nu gândesc în acel moment, cã dacã toate corpurile
luminoase din univers ar fi fost învãluite de perdele de nepãtruns
sau ºi-ar fi încetat existenþa, întunericul n-ar fi putut sã fie mai
complet”. (Letter by Dr. Samuel Tenney, of Exeter, New Hampshire, December 1785, in Massachusetts Historical Society Collections, 1792, 1st series, vol. 1, pag. 97)
Cu toate cã la ora nouã în acea searã a rãsãrit lunã plinã, “n-a
avut nici cea mai micã putere sã împrãºtie umbrele asemãnãtoare
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morþii”. Dupã miezul nopþii întunericul a dispãrut, iar luna, când a
devenit vizibilã, avea culoarea sângelui.
Ziua de 19 mai 1780 a rãmas în istorie ca “Ziua întunecoasã”.
Din timpul lui Moise n-a mai fost înregistratã o întunecime de
aceeaºi densitate, întindere ºi duratã. Descrierea acestui eveniment,
aºa cum este redatã de martori oculari, este doar un ecou al
cuvintelor Domnului, raportate de profetul Ioel, cu douã mii cinci
sute de ani înaintea împlinirii lor: “Soarele se va preface în întuneric
ºi luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare
ºi înfricoºatã”. (Ioel 2:31)
Cãderea stelelor
În anul 1833 … a apãrut ultimul dintre semnele care fuseserã
prezise de Mântuitorul, ca indici ai revenirii Sale. Isus a spus:
“Stelele vor cãdea din cer”. (Mat. 24:29) Iar Ioan în Apocalipsa
declara cã a vãzut în viziune semnele care urmau sã vesteascã
ziua Domnului: “Stelele au cãzut din cer pe pãmânt, cum cad
smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic”.
(Apoc. 6:13) Aceastã profeþie ºi-a gãsit o împlinire izbitoare ºi
impresionantã în marea ploaie meteoriticã din 13 noiembrie 1833.
Aceasta a fost manifestarea cea mai întinsã ºi magnificã de stele
cãzãtoare care a fost înregistratã vreodatã; “întregul firmament
deasupra Statelor Unite a fost atunci, timp de ore, într-un freamãt
de foc. Nici un fenomen ceresc n-a avut loc vreodatã în aceastã
þarã, de la prima colonizare, care sã fi fost privit cu o admiraþie
atât de intensã de o clasã de oameni sau cu o aºa de mare groazã
ºi panicã de alta”. “Grandoarea ºi frumuseþea ei maiestuoasã
stãruieºte încã în multe minþi... Niciodatã n-a cãzut o ploaie mai
deasã decât au cãzut meteoriþii cãtre pãmânt; la rãsãrit, la apus,
la miazãnoapte ºi la miazãzi era la fel. Într-un cuvânt, tot cerul
pãrea în miºcare... Priveliºtea, aºa cum a fost descrisã în publicaþia
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“Journal” a profesorului Silliman, a fost vãzutã în toatã America
de Nord... De la ora douã noaptea pânã la ziuã, cerul fiind perfect senin ºi fãrã nori, un joc neîncetat de lumini strãlucitoare ºi
orbitoare s-a menþinut pe tot cerul”. (R. M. Devens, American
Progress; or, The Great Events of the Greatest Century, ch. 28,
par. 1-5)
“În adevãr, nici o limbã nu poate sã descrie splendoarea acelui
spectacol magnific;... nici un om care nu l-a vãzut nu poate sã-ºi
formeze o imagine potrivitã despre mãreþia lui. Pãrea ca ºi când
toate stelele cerului se adunaserã într-un punct aproape de zenit,
de unde porneau simultan cu viteza fulgerului spre toate pãrþile
orizontului; ºi totuºi nu se epuizau - mii veneau cu repeziciune în
urma altor mii, ca ºi când ar fi fost create pentru acea ocazie.”
(F. Reed, in the Christian Advocate and Journal, 13 dec. 1833)
“Un tablou mai real al unui smochin cãruia îi cad smochinele
când este scuturat de un vânt puternic, era imposibil sã fie vãzut”.
(“The Old Countryman”, in Portland Evening Advertiser, 26 nov.
1833)
În “Journal of Commerce”, New York, din 14 noiembrie 1833
a apãrut un articol lung cu privire la acest fenomen miraculos,
conþinând aceastã declaraþie:
“Cred cã nici un filozof sau savant n-a vorbit ºi nici n-a scris
despre un eveniment ca acela de ieri dimineaþã. Acum 1800 de
ani, un profet l-a prezis cu exactitate, dacã nu ne va fi greu sã
înþelegem cã stelele care cad înseamnã stele cãzãtoare,... în singurul
sens în care este posibil sã fie literalmente adevãrat.”
Astfel s-a manifestat ultimul din semnele venirii Sale, în legãturã
cu care Isus a avertizat pe ucenicii Sãi: “Când veþi vedea toate
aceste lucruri, sã ºtiþi cã Fiul omului este aproape, este chiar la
uºi”. (Mat. 24:33) Dupã aceste semne, Ioan a vãzut urmãtorul
mare eveniment iminent, cerurile strângându-se ca un sul, în timp
ce pãmântul se cutremura, munþii ºi insulele erau mutate din locurile
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lor, iar nelegiuiþii îngroziþi cãutau sã fugã dinaintea Fiului omului.
(Apoc. 6:12-17)
Mulþi care au fost martori ai cãderii de stele, au considerat-o
ca un vestitor al judecãþii viitoare, “un simbol înspãimântãtor, un
înainte-mergãtor sigur, un semn îndurãtor al acelei zile mari ºi
înfricoºate”. (“The Old Countryman”, in Portland Evening Advertiser, 26 nov. 1833) Astfel atenþia oamenilor a fost îndreptatã
cãtre împlinirea profeþiei ºi mulþi au fost conduºi sã ia seama la
avertizarea celei de a doua veniri.
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Semne în lumea
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atan a izbutit sã suceascã dreptatea ºi sã umple inima
oamenilor de dorinþa dupã câºtig egoist. “Dreptatea a stat
deoparte, cãci adevãrul se poticneºte în piaþã ºi fapta cinstitã nu
se mai dovedeºte”. (Isaia 59:14 trad. G.G.) În marile oraºe existã
mulþi care trãiesc în sãrãcie ºi mizerie, aproape lipsiþi de alimente,
adãpost ºi îmbrãcãminte, în timp ce în aceleaºi oraºe sunt unii
care au mai mult decât le doreºte inima, care trãiesc în lux,
cheltuind banii lor cu case bogat mobilate, cu împodobiri
personale, sau, mai rãu, cu satisfacerea apetiturilor senzuale, cu
bãuturi alcoolice, þigãri ºi alte articole, care distrug facultãþile
creierului, dezechilibreazã mintea ºi degradeazã sufletul. Strigãtul
omenirii muritoare de foame se ridicã la Dumnezeu, în timp ce
prin tot felul de opresiuni ºi înºelãtorii oamenii îngrãmãdesc averi
colosale.
Nu sunt mulþi, nici chiar între educatori ºi bãrbaþi de stat, care
sã înþeleagã cauzele care determinã starea prezentã a societãþii.
Cei care au în mâini conducerea guvernului nu sunt capabili sã
rezolve problema corupþiei morale, sãrãciei, mizeriei ºi înmulþirii
crimelor.
Scripturile descriu cu exactitate condiþia lumii dinaintea celei
de a doua veniri a lui Hristos. Despre oamenii care prin nedreptate
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ºi stoarcere ºi-au acumulat mari bogãþii, este scris: “Aurul ºi
argintul vostru au ruginit; ºi rugina lor va fi o dovadã împotriva
voastrã: ca focul are sã vã mãnânce carnea! V-aþi strâns comori în
zilele din urmã! Iatã cã plata lucrãtorilor, care v-au secerat
câmpiile, ºi pe care le-aþi oprit-o prin înºelãciune, strigã! ªi
strigãtele secerãtorilor au ajuns la urechile Domnului oºtirilor. Aþi
trãit pe pãmânt în plãceri ºi în desfãtãri. V-aþi sãturat inimile chiar
într-o zi de mãcel. Aþi osândit, aþi omorât pe cel neprihãnit, care
nu vi se împotrivea!” (Iacov 5:3-6)
Cine citeºte însã avertismentele date prin semnele timpului, ce
se împlinesc în mod rapid? Ce impresie au acestea pentru
necredincioºi? Nimic mai mult decât cea care a fost vãzutã în
atitudinea locuitorilor lumii din timpul lui Noe. Absorbiþi în
negoþuri ºi plãceri profane, antediluvienii “n-au ºtiut nimic, pânã
când a venit potopul ºi i-a luat pe toþi”. (Matei 24:39) Aveau
avertismentele trimise din Cer, dar au refuzat sã asculte. ªi astãzi
lumea, în completã lipsã de respect pentru mustrãrile glasului lui
Dumnezeu, se grãbeºte spre ruina eternã.
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rãim în timpul sfârºitului. Semnele timpului care se
împlinesc cu repeziciune declarã cã venirea lui Hristos
este aproape. Zilele în care trãim sunt solemne ºi importante.
Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat dar sigur de pe pãmânt.
Plãgi ºi judecãþi deja cad peste dispreþuitorii harului lui Dumnezeu.
Nenorocirile de pe uscat ºi de pe apã, starea agitatã a societãþii,
alarmele de rãzboi, sunt de rãu augur. Ele prezic evenimentele în
curs de apropiere, de cea mai mare însemnãtate.
Instrumentele rãului îºi unesc forþele ºi se consolideazã. Ele se
fortificã pentru ultima ºi marea crizã. În curând urmeazã sã aibã
loc mari schimbãri în lumea noastrã ºi miºcãrile finale vor fi repezi.
Starea lucrurilor din lume aratã cã înaintea noastrã sunt vremuri
tulburi. Ziarele sunt pline de semne cu privire la un conflict teribil
în viitorul apropiat. Jafuri îndrãzneþe sunt ceva frecvent. Grevele
sunt obiºnuite. Hoþii ºi omoruri sunt comise pretutindeni. Oameni
posedaþi de demoni iau viaþa semenilor lor. Oamenii au ajuns sã
fie scoºi din minþi de viciu ºi predominã tot felul de rele.
Cãlcãtorii legii lui Dumnezeu umplu pãmântul de nelegiuiri.
Pariurile, cursele de cai, jocurile de noroc, risipa, practicile
desfrânate, patimile neîmblânzite umplu rapid lumea de violenþã.
Lumea, plinã de rãzvrãtire ºi plãceri nelegiuite, a adormit în
siguranþa fireascã. Oamenii considerã venirea Domnului
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îndepãrtatã. Ei râd de avertismente. Cu îngâmfare se spune: “Toate
rãmân aºa cum erau de la începutul zidirii”. “Mâine vom face tot
ca azi, ba încã ºi mai rãu!” (2 Petru 3:4; Isaia 56:12) Ne vom
afunda ºi mai mult în iubirea de plãceri. Dar Hristos zice: “Iatã, Eu
vin ca un hoþ”. (Apoc. 16:15) Tocmai în timpul când lumea
întreabã în batjocurã: “Unde este fãgãduinþa venirii Lui?” se
împlinesc semnele. Când strigã “pace ºi liniºte” vine deodatã
distrugerea. Când batjocoritorul, cel care leapãdã adevãrul, a
devenit îndrãzneþ, când cercetãtorul cautã cunoºtinþe de tot felul,
dar numai din Biblie nu, Hristos vine ca un hoþ.
O mare agitaþie dominã lumea. Semnele timpului sunt de rãu
augur. Evenimentele gata sã izbucneascã îºi aruncã deja umbrele
lor. Spiritul lui Dumnezeu Se retrage de pe pãmânt ºi nenorociri
dupã nenorociri vin pe apã ºi pe uscat. Au loc furtuni mari,
cutremure de pãmânt, incendii, înecuri, crime de tot felul. Cine
poate citi viitorul? Unde este siguranþa? Siguranþa nu este în nimic
din cele pãmânteºti sau omeneºti. Oamenii se grupeazã rapid sub
steagul pe care ºi l-au ales. Nelegiuiþii urmãresc miºcãrile
conducãtorilor lor... Sunt unii care aºteaptã, privegheazã ºi
lucreazã pentru arãtarea Domnului nostru. De partea cealaltã alþii
se aliazã sub conducerea primului mare apostat. Puþini sunt aceia
care cred din toatã inima ºi din tot sufletul cã avem de evitat un
iad ºi cã avem de câºtigat un cer.
Criza se furiºeazã asupra noastrã. Soarele strãluceºte pe cer,
trecând pe cãile lui obiºnuite ºi cerurile încã mai aratã slava lui
Dumnezeu. Oamenii încã mai mãnâncã ºi beau, sãdesc ºi zidesc,
se cãsãtoresc ºi dau în cãsãtorie. Negustorii încã mai cumpãrã ºi
vând, oamenii încã se mai aruncã unii asupra altora, luptându-se
pentru locul cel mai de frunte. Iubitorii de plãceri încã se mai duc
cu grãmada la teatre, curse de cai, la jocuri de noroc. Deºi
stãpâneºte cea mai mare agitaþie, ceasul de probã este aproape sã
se încheie ºi fiecare caz este pe punctul de a fi hotãrât pentru
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veºnicie. Satana vede cã timpul lui este scurt. El a pus pe toþi agenþii
lui la lucru pentru ca oamenii sã fie amãgiþi, înºelaþi, ocupaþi ºi
fermecaþi, pânã când trece ziua cercetãrii ºi uºa milei se va închide
pentru totdeauna.
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dinioarã erau ceruri ºi un pãmânt scos prin Cuvântul lui
Dumnezeu din apã ºi cu ajutorul apei, ºi cã lumea de atunci
a pierit tot prin ele, înecatã de apã. Iar cerurile ºi pãmântul de acum
sunt pãzite ºi pãstrate prin acelaºi cuvânt, pentru focul din ziua de
judecatã ºi de pieire a oamenilor nelegiuiþi”. (2 Petru 3:5-7)
O altã furtunã se apropie. Pãmântul va fi încã o datã curãþit de
mânia rãzbunãtoare a lui Dumnezeu, iar pãcatul ºi pãcãtoºii vor fi
nimiciþi.
Pãcatele care au adus rãzbunarea lui Dumnezeu asupra lumii
antediluviene, existã ºi astãzi. Temerea de Dumnezeu a dispãrut
din inimile oamenilor, iar legea este tratatã cu nepãsare ºi dispreþ.
Simþul profan neobiºnuit al acelei generaþii se aseamãnã cu al
generaþiei de astãzi. Hristos zice: “În adevãr, cum era în zilele
dinainte de potop, când mâncau ºi beau, se însurau ºi se mãritau,
pânã în ziua când a intrat Noe în corabie, ºi n-au ºtiut nimic, pânã
când a venit potopul ºi i-a luat pe toþi, tot aºa va fi ºi la venirea
Fiului omului”. (Matei 24:38,39) Dumnezeu nu osândi pe oamenii
dinainte de potop pentru cã ei mâncau ºi beau; El le dãduse fructele
pãmântului în mare abundenþã, pentru satisfacerea necesitãþilor
lor corporale. Pãcatul lor consta în aceea cã ei primeau aceste
daruri, fãrã sã mulþumeascã Dãruitorului ºi se înjoseau prin aceea
cã se dãduserã pradã poftei neînfrânate de mâncare. Cãsãtoria le
era permisã; cãci ea era în ordinea lui Dumnezeu ºi una din cele
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dintâi instituþii pe care El le întocmise. El a dat instrucþiuni deosebite
cu privire la aceastã întocmire ºi a îmbrãcat-o cu sfinþenie ºi
frumuseþe; dar aceste instrucþiuni au fost uitate, cãsãtoria a fost
desfiguratã ºi târâtã în serviciul patimilor.
O stare asemãnãtoare domneºte ºi astãzi. Ceea ce este permis
în sine, este dus pânã la extrem. Pofta mâncãrii este satisfãcutã
fãrã margini. Mãrturisitori ai creºtinismului mãnâncã ºi beau astãzi
cu beþivii, în timp ce numele lor stã în cinste înscris în registrele
bisericii. Necumpãtarea tulburã puterile morale ºi intelectuale ºi
pregãteºte calea pentru satisfacerea patimilor josnice. Mii de
oameni nu se simt sub nici o obligaþie moralã, de a-ºi înfrâna
poftele lor senzuale ºi devin robi ai plãcerilor. Oamenii trãiesc
spre a-ºi desfãta simþurile, numai pentru aceastã lume ºi viaþã.
Abuzul a luat proporþii în toate clasele societãþii. Onestitatea este
jertfitã pe altarul luxului ºi al trufiei. Cei ce doresc sã se
îmbogãþeascã repede sucesc dreptatea ºi apasã pe sãraci; “robi
ºi suflete de oameni” se cumpãrã ºi se vând încã. Înºelãciunea,
mituirea ºi hoþia se rãsfaþã trufaºe printre cercurile înalte ºi de jos,
fãrã a fi mustrate. Ziarele sunt pline de rapoarte despre ucideri ºi
crime, care sunt comise cu atâta sânge rece ºi fãrã motiv, încât se
pare cã ar fi dispãrut orice sentiment de umanitate. ªi aceste
crime oribile au devenit niºte întâmplãri atât de obiºnuite, încât
abia mai trezesc o apreciere sau uimire. Spiritul anarhiei pãtrunde
prin toate naþiunile, iar rãscoalele, care stârnesc din timp în timp
uimirea lumii, nu sunt decât semne despre focul patimilor ºi
nelegiuirilor îngrãmãdite, care dupã ce vor rupe odatã stãvilarele,
vor umple lumea cu jale ºi pustiire. Tabloul pe care Sfânta Scripturã
îl redã despre lumea antediluvianã ilustreazã prea fidel starea cãtre
care societatea merge astãzi cu paºi repezi. Chiar acum ºi în þãrile
aºa numite creºtine, se comit zilnic crime, care sunt tot atât de
ruºinoase ºi grozave, ca ºi acelea pentru care pãcãtoºii lumii vechi
au fost nimiciþi.
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Înainte de potop Dumnezeu trimise pe Noe ca sã avertizeze
lumea, pentru ca poporul sã fie condus la pocãinþã ºi sã scape
astfel de pedeapsa ce-i ameninþa. Deoarece timpul pentru a doua
venire a lui Hristos se apropie, Dumnezeu trimite pe servii Sãi cu
un avertisment cãtre lume, spre a se pregãti pentru acest mare
eveniment. Mii de oameni au trãit în cãlcarea legii lui Dumnezeu
ºi acum El îi someazã plin de milã sã asculte de prescripþiile ei
sfinte. Tuturor acelora care voiesc sã renunþe la pãcatele lor, prin
pocãinþã cãtre Dumnezeu ºi prin credinþa în Hristos, li se oferã
iertare. Dar mulþi sunt de pãrere cã se cere o prea mare jertfã,
pentru a renunþa la pãcat. Pentru cã viaþa lor nu e în armonie cu
principiile curate ale guvernãrii morale a lui Dumnezeu, de aceea
ei leapãdã avertismentele Sale ºi pun la îndoialã autoritatea legii
Sale.
Numai opt suflete, din marea populaþie a pãmântului dinainte
de potop, au crezut ºi ascultat de cuvântul lui Dumnezeu care El
porunci sã fie vestit prin Noe. Timp de o sutã douãzeci de ani
acest predicator al dreptãþii avertizã lumea faþã de pieirea ce o
ameninþa; dar solia sa a fost lepãdatã ºi dispreþuitã. Tot astfel va fi
ºi astãzi. Înainte ca marele Legiuitor sã vinã sã pedepseascã pe
neascultãtori, cãlcãtorii de lege vor fi avertizaþi ca sã se pocãiascã
ºi sã se întoarcã la credincioºie; dar pentru marea majoritate aceste
avertismente sunt în zadar. Apostolul Petru scrie: “Înainte de toate
sã ºtiþi cã în zilele din urmã vor veni batjocoritori, care vor trãi
dupã poftele lor ºi vor zice: “Unde este fãgãduinþa venirii Lui?
Cãci de când au adormit pãrinþii noºtri, toate rãmân aºa cum erau
de la începutul zidirii!” (2 Petru 3:3,4) Nu auzim repetându-se
aceleaºi cuvinte ºi astãzi ºi nu numai de nelegiuiþii vestiþi ci chiar
de la mulþi dintre cei care urcã amvoanele þãrii noastre? “Nu este
nici un motiv de a vã neliniºti”, strigã ei. “Înainte de venirea lui
Hristos trebuie sã se converteascã întreaga lume, iar dreptatea va
domni timp de o mie de ani. Pace, pace! Totul se desfãºoarã mai
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departe întocmai cum a fost de la început. Nimeni sã nu se lase
tulburat prin solia agitantã a acestor gãlãgioºi.” Dar aceastã
învãþãturã despre o împãrãþie a pãcii, pe un timp de o mie de ani,
nu corespunde cu declaraþiile lui Hristos ºi ale apostolilor Sãi.
Isus a pus întrebarea foarte semnificativ: “Când va veni Fiul
Omului, va gãsi El credinþã pe pãmânt?” (Luca 18:8) ªi dupã
cum am vãzut, El declarã cã starea lumii din zilele de apoi, va fi
ca în zilele lui Noe. Pavel ne avertizeazã cã ne putem aºtepta ca
nelegiuirea sã se înmulþeascã odatã cu venirea sfârºitului: “Duhul
spune lãmurit cã în vremurile din urmã unii se vor lepãda de
credinþã, ca sã se alipeascã de duhuri înºelãtoare ºi de învãþãturile
dracilor”. Apostolul zice “cã în zilele din urmã vor fi vremuri
grele”. (2 Timotei 4:1) El ne dã de asemenea ºi o listã uimitoare
de pãcatele care se vor gãsi printre acei care au numai înfãþiºarea
temerii de Dumnezeu.
Când timpul harului era pe sfârºite oamenii dinainte de potop
s-au dedat la plãceri ºi la serbãri agitate. Oricine poseda influenþã
ºi putere, nu urmãrea decât sã cucereascã în totul minþile poporului
cu distracþii ºi plãceri, pentru ca nu cumva unii din ei sã fie cuprinºi
de ultimele avertismente solemne. Nu vedem noi oare petrecânduse acelaºi lucru ºi în zilele noastre? În timp ce servii lui Dumnezeu
vestesc solia, cã sfârºitul tuturor lucrurilor s-a apropiat, lumea se
pierde în petreceri ºi în alergarea dupã plãceri. Domneºte o
continuã schimbare de agitaþii, care provoacã o nepãsare faþã de
Dumnezeu ºi reþin poporul, spre a nu se lãsa rãpiþi de adevãrurile
care numai ele pot scãpa de la pieirea viitoare.
Pe timpul lui Noe învãþaþii declarau cã este imposibil ca lumea
sã fie distrusã de apã; tot astfel existã ºi acum bãrbaþi de ºtiinþã
care cautã sã arate cã lumea nu poate sã fie distrusã prin foc, cã
aceasta n-ar fi în de acord cu legile naturii. Dar Dumnezeul naturii,
Creatorul ºi Stãpânitorul legilor ei, poate sã se foloseascã de lucãrile
mâinilor Sale, aºa cum ele pot servi mai bine scopurilor Sale.
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Când cei mari ºi înþelepþi dovediserã în de ajuns cât de imposibil
ar fi ca lumea sã fie distrusã prin apã ºi dupã ce liniºtiserã temerile
poporului, când toate profeþiile lui Noe au fost considerate ca o
amãgire, iar el a fost considerat drept un fanatic, atunci a sosit timpul
pentru Dumnezeu. Deodatã “s-au rupt toate izvoarele Adâncului celui
mare ºi s-au deschis stãvilarele cerurilor” (Geneza 7:11), iar
batjocoritorii au fost înghiþiþi de apele potopului. Cu toatã filozofia lor
lãudãroasã, oamenii au înþeles de abia târziu cã înþelepciunea lumii
este nebunie, cã Legiuitorul este mai mare decât legile naturii ºi cã
Atotputernicia nu este în nedumerire în privinþa mijloacelor, pentru
ajungerea scopului ei. “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, …
tot aºa va fi ºi în ziua când Se va arãta Fiul omului” (Luca 17:26,30)
“Ziua Domnului însã va veni ca un hoþ. În ziua aceea cerurile vor
trece cu troznet, trupurile cereºti se vor topi de mare cãldurã ºi
pãmântul cu tot ce este pe el va arde” (2 Petru 3:10)
Când concluziile raþionale ale filozofiei vor fi înlãturat temerile
poporului faþã de judecãþile lui Dumnezeu, când învãþãtorii religioºi
vor indica în viitor la o epocã lungã de pace ºi de fericire, iar oamenii
vor fi stãpâniþi de diversele lor afaceri ºi plãceri, de plantãri ºi de
clãdiri, de serbãri ºi de petreceri, lepãdând avertismentul lui
Dumnezeu ºi batjocorind pe solii Sãi - atunci va veni fãrã veste
pieirea asupra lor ºi nu vor scãpa nicidecum.
(1 Tes. 5:3)
Cu privire la scene ca acestea profeþii din vechime ziceau: “O,
de ai despica cerurile ºi Te-ai pogorî, s-ar topi munþii înaintea Ta ca
de un foc care aprinde vreascurile, ca de un foc care face apa sã
dea în clocot! Þi-ar cunoaºte atunci vrãjmaºii Numele ºi ar tremura
neamurile înaintea Ta! Când ai fãcut minuni la care nu ne aºteptam,
Te-ai pogorât ºi munþii s-au zguduit înaintea Ta”. (Isaia 64:1-3)
“Domnul umblã în furtunã ºi în vârtej ºi norii sunt praful picioarelor
Lui. El mustrã marea ºi o usucã, face sã sece toate râurile”. (Naum
1:3,4)
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Lucruri ºi mai grozave decât a vãzut lumea vreodatã, vor fi
vãzute la a doua venire a lui Hristos. “Pleacã cerurile, Doamne ºi
pogoarã-te! Atinge munþii ca sã fumege. Fulgerã ºi risipeºte pe
vrãjmaºii mei! Aruncã-Þi sãgeþile ºi pune-i pe fugã”. (Psalmi
144:5,6) “Voi face sã se arate semne sus în cer ºi minuni jos pe
pãmânt, sânge, foc ºi un vârtej de fum” (Fapte 2:19) “ªi au urmat
fulgere, glasuri, tunete ºi s-a fãcut un mare cutremur de pãmânt,
aºa de tare, cum de când este omul pe pãmânt n-a fost un cutremur
aºa de mare… Toate ostroavele au fugit ºi munþii nu s-au mai
gãsit. O grindinã mare ale cãrei boabe cântãreau aproape un talant,
a cãzut din cer peste oameni.” (Apoc. 16:18,20,21)
Când fulgerele cerului se vor uni cu focul din pãmânt, atunci
munþii vor arde ca un cuptor ºi vor arunca râuri înfricoºate de
lavã, care vor înghiþi grãdini ºi câmpii, oraºe ºi sate. Masele de
elemente topite ºi pline de vãpaie aruncate în râuri, vor face ca
apa sã fiarbã în clocote ºi vor zvârli neîncetat stânci uriaºe cu o
putere de nedescris ºi vor împrãºtia ruinele lor sfãrâmate peste
pãmânt. Râuri vor fi uscate. Pãmântul se va clãtina; pretutindeni
vor avea loc cutremure ºi izbucniri vulcanice puternice.
Astfel va stârpi Dumnezeu pe nelegiuiþii de pe pãmânt. Dar
cei drepþi vor fi pãstraþi în mijlocul acestei rãsculãri a elementelor,
dupã cum Noe a fost pãstrat în corabie. Dumnezeu va fi refugiul
lor ºi sub aripile Sale ei se vor putea repauza în pace. Psalmistul
zice: “Pentru cã zici: ‘Domnul este locul meu de adãpost!’ ºi faci
din Cel Prea Înalt turnul tãu de scãpare, de aceea nici o nenorocire
nu te va atinge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tãu”. (Psalmi
91:9,10) “Cãci El mã va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului,
mã va ascunde sub acoperiºul cortului Lui ºi mã va înãlþa pe o
stâncã”. (Psalmi 27:5) Fãgãduinþa lui Dumnezeu este: “Fiindcã
mã iubeºte - zice Domnul - de aceea îl voi izbãvi ºi îl voi ocroti,
cãci cunoaºte Numele Meu”. (Psalmi 91:14)

42

Cap. 9
“Ca… în zilele lui Lot”

F

lãcãrile care au distrus oraºele câmpiei ne sunt încã ºi
astãzi un avertisment. Ele ne vestesc învãþãtura înfricoºatã
ºi solemnã, cã deºi milostivirea lui Dumnezeu rabdã îndelung
pentru pãcãtos, totuºi existã un hotar peste care oamenii nu pot
merge mai departe în fãrãdelege. Când aceastã margine este
ajunsã invitaþiile harului se retrag ºi începe judecata lui
Dumnezeu.
Salvatorul lumii declarã cã existã pãcate ºi mai mari decât
acelea pentru care a fost distrusã Sodoma ºi Gomora. Acei care
aud invitaþia Evangheliei care cheamã pe pãcãtos la pocãinþã ºi
o leapãdã, sunt mai vinovaþi înaintea lui Dumnezeu decât
locuitorii vãii Sidimului. ªi încã ºi mai mare este pãcatul acelora
care pretind a recunoaºte pe Dumnezeu ºi a þine poruncile Sale
ºi totuºi în caracterul ºi în viaþa lor zilnicã tãgãduiesc pe Hristos.
În lumina avertismentului dat de Mântuitorul, soarta Sodomei
este o prevenire solemnã, nu numai pentru acei care sunt pãcãtoºi
cunoscuþi pe faþã, ci pentru toþi care iau cu uºurinþã lumina ºi
privilegiile trimise de cãtre cer.
Martorul credincios zice cãtre biserica din Efes: “Dar ce am
împotriva ta este cã þi-ai pãrãsit dragostea dintâi. Adu-þi dar
aminte de unde ai cãzut; pocãieºte-te ºi întoarce-te la faptele
dintâi. Altfel voi veni la tine ºi-þi voi lua sfeºnicul din locul lui,
dacã nu te pocãieºti”. (Apoc. 2:4,5) Mântuitorul aºteaptã un
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rãspuns la invitaþiile iubirii ºi iertãrii, cu o compãtimire mult mai
gingaºã decât aceea care miºcã inima pãrinþilor pãmânteºti, ca
sã ierte unui fiu greºit ºi suferind. El strigã cãtre cel pribeag:
“Întoarceþi-vã la Mine ºi Mã voi întoarce ºi Eu la voi, zice
Domnul oºtirilor.” (Maleahi 3:7) Dar dacã cel rãtãcitor refuzã
cu îndãrãtnicie sã asculte glasul, care strigã cu o iubire
compãtimitoare ºi gingaºã, va fi lãsat în cele din urmã în întuneric.
Inima care a dispreþuit atâta timp iubirea lui Dumnezeu, va deveni
împietritã în pãcat ºi nu va mai fi simþitoare pentru influenþa harului
lui Dumnezeu. Grozavã va fi soarta sufletului, despre care
Mântuitorul rugãtor va declara în cele din urmã: El “s-a alipit de
idoli, lãsaþi-l”. (Osea 4:17) Mai uºor va fi cetãþilor câmpiei la
judecatã decât acelora care au cunoscut iubirea lui Hristos ºi sau întors totuºi de la El, spre a prefera bucuriile unei lumi
pãcãtoase.
O, voi care aþi dispreþuit invitaþia harului, gândiþi-vã la cifrele
lung înºirate ale numerelor adunate contra voastrã în cãrþile
cerului, cãci acolo se þine cont de toate nelegiuirile popoarelor,
ale familiilor ºi ale fiecãrui om individual. Dumnezeu poate avea
mult timp rãbdare, în timp ce raportul merge mai departe ºi se
pot face chemãri la pocãinþã ºi invitaþii ale harului; totuºi va
veni un timp, când socoteala va fi deplinã, când sentinþa sufletului
va fi datã ºi când soarta omului va fi hotãrâtã din propria sa
alegere. Atunci va fi dat semnalul pentru aducerea la îndeplinire
a judecãþii.
Starea religioasã a lumii de astãzi dã mult de gândit. S-a
jucat prea mult cu harul lui Dumnezeu. Mulþimea desfiinþeazã
legea lui Dumnezeu, “învãþând învãþãturi ce sunt porunci
omeneºti”. (Matei 15:9) Necredinþa ia proporþii în multe biserici;
nu o necredinþã într-un sens larg - o tãgãduire pe faþã a Bibliei ci o necredinþã, care e îmbrãcatã în haina creºtinismului, dar
care subsapã credinþa în Biblie, ca o descoperire de la
44

Dumnezeu. O meditaþie religioasã profundã ºi o temere de
Dumnezeu vie, au fãcut loc unui formalism gol. Ca urmare la
aceasta, apostazia ºi senzualitatea se înmulþesc mereu. Hristos
declarã: “Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel
ºi în zilele Fiului omului”. (Luca 17:28)
Înainte de distrugerea Sodomei, Dumnezeu trimise un sol
cãtre Lot: “Scapã-þi viaþa, sã nu te uiþi înapoi ºi sã nu te opreºti
în vreun loc din Câmpie: scapã la munte, ca sã nu pieri”.
(Geneza 19:17) Acelaºi glas de avertizare l-au auzit ucenicii
înainte de distrugerea Ierusalimului: “Când veþi vedea
Ierusalimul înconjurat de oºti, sã ºtiþi cã atunci pustiirea lui
este aproape. Atunci cei din Iudea sã fugã la munþi, cei din
mijlocul Ierusalimului sã iasã afarã din el ºi cei de prin ogoare
sã nu intre în el”. (Luca 21:20-21) Ei nu trebuia sã întârzie
pentru a mai scãpa ceva din avutul lor, ci sã profite cu toate
puterile lor de ocazia de a fugi.
Aceasta era o ieºire dintre nelegiuiþi, o despãrþire hotãrâtã
de ei, o fugã pentru scãparea vieþii. Aºa a fost ºi în zilele lui
Noe, ºi tot astfel ºi cu Lot; asemenea a fost ºi cu ucenicii înainte
de distrugerea Ierusalimului ºi tot în felul acesta se va întâmpla
ºi în zilele din urmã. Glasul lui Dumnezeu va fi auzit iarãºi
într-o solie de avertizare, care porunceºte poporului Sãu sã se
despartã de nelegiuirea care ia proporþii.
Starea decãderii morale ºi a apostaziei, cum avea sã existe
în zilele din urmã în lumea religioasã, a fost arãtatã profetului
Ioan în viziunea Babilonului cel mare care “are stãpânire peste
împãraþii pãmântului”. Înainte de distrugerea acestuia se va
auzi strigarea din cer: “Ieºiþi din mijlocul ei poporul meu, ca
sã nu fiþi pãrtaºi la pãcatele ei ºi sã nu fiþi loviþi cu urgiile ei!”
(Apoc. 18:4) Ca ºi în zilele lui Noe ºi Lot, trebuie sã aibã loc
o despãrþire hotãrâtã de pãcat ºi pãcãtoºi. Nu poate exista
nici o învoire între Dumnezeu ºi lume, nici o schimbare de
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poziþie, spre a-ºi asigura cineva comori pãmânteºti. “Nu puteþi
sluji lui Dumnezeu ºi Mamonei”. (Matei 6:24)
Ca ºi locuitorii din valea Sidimului, poporul viseazã ºi acum
la prosperitate ºi pace. “Scapã-þi viaþa”, sunã avertismentul
îngerului lui Dumnezeu; dar se mai aud ºi alte voci care zic: “Nu
vã tulburaþi, cã n-avem de ce sã ne temem”. Mulþimea strigã: “Pace,
nu este nici o primejdie”, în timp ce cerul declarã cã o pieire
grabnicã este în perspectivã sã vinã asupra pãcãtosului. În noaptea
din ajunul distrugerii, cetãþile câmpiei s-au dedat la distracþii
ameþitoare ºi fãceau haz de temerile ºi avertismentele solului lui
Dumnezeu; dar acei batjocoritori au pierit în flãcãri; tocmai în
acea noapte a fost închisã pentru totdeauna uºa harului pentru
locuitorii Sodomei, care uitaserã pe Dumnezeu ºi petreceau fãrã
grijã. Dumnezeu nu se lasã sã fie batjocorit mereu; nu se poate
juca mult timp cu El. “Iatã, vine ziua Domnului, zi fãrã milã, zi de
mânie ºi urgie aprinsã, care va preface tot pãmântul în pustiu ºi va
nimici pe toþi pãcãtoºii de pe el”. (Isaia 13:9) Marea mulþime din
aceastã lume va lepãda harul lui Dumnezeu ºi vor fi înghiþiþi de
pieirea grabnicã ºi inevitabilã. Dar acei care iau aminte la
avertizare, vor locui “sub adãpostul celui Prea Înalt” ºi vor mânca
“sub umbra Atotputernicului”. Adevãrul Sãu va fi “scutul ºi pavãza”
lor. Lor le aparþine fãgãduinþa: “Îl voi sãtura cu viaþã lungã, ºi-i
voi arãta mântuirea Mea”. (Psalmi 91:1,4,16)
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Cap.10
Timpul
celei de a doua veniri

upã cum solia primei veniri a lui Hristos vestea împãrãþia
harului Sãu, tot astfel solia celei de-a doua veniri a Lui
vesteºte împãrãþia slavei Sale. A doua solie, ca ºi cea dintâi, se
întemeiazã pe profeþie. Cuvintele îngerului cãtre Daniel cu privire
la zilele din urmã aveau sã fie înþelese în timpul sfârºitului. Atunci
“mulþi o vor citi ºi cunoºtinþa va creºte”. “Cei rãi vor face rãul ºi nici
unul din cei rãi nu va înþelege, dar cei pricepuþi vor înþelege”. (Daniel
12: 4.10) Mântuitorul a dat semne pentru venirea Lui ºi El zice:
“Când veþi vedea întâmplându-se aceste lucruri, sã ºtiþi cã Împãrãþia
lui Dumnezeu este aproape”. “Luaþi seama la voi înºivã ca nu cumva
sã vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare ºi bãuturã ºi cu
îngrijorãrile vieþii acesteia ºi astfel ziua aceea sã vinã fãrã veste
asupra voastrã”. “Vegheaþi dar în tot timpul ºi rugaþi-vã, ca sã aveþi
putere sã scãpaþi de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla ºi
sã staþi în picioare înaintea Fiului omului”. (Luca 21:31,34,36)
Am ajuns la timpul prezis de aceste profeþii. A venit timpul
sfârºitului, viziunile profeþilor sunt desigilate ºi avertizãrile lor
solemne aratã cã venirea Domnului nostru în slavã s-a apropiat.
Iudeii au interpretat greºit ºi au aplicat greºit Cuvântul lui
Dumnezeu ºi n-au cunoscut timpul cercetãrii lor. Anii de lucrare
ai Mântuitorului ºi ai apostolilor Lui - ultimii ani preþioºi ai harului

D
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pentru poporul ales - i-au petrecut complotând nimicirea trimiºilor
Domnului. Erau stãpâniþi de ambiþii pãmânteºti ºi darul împãrãþiei
spirituale le-a fost dat în zadar. La fel ºi astãzi, împãrãþia acestei
lumi stãpâneºte gândurile oamenilor ºi ei nu iau seama cât de repede
se împlinesc profeþiile ºi nici nu recunosc semnele grãbitei apropieri
a Împãrãþiei lui Dumnezeu.
“Dar voi, fraþilor, nu sunteþi în întuneric, pentru ca ziua aceea
sã vã prindã ca un hoþ. Voi sunteþi fii ai luminii ºi fii ai zilei. Noi
nu suntem ai nopþii, nici ai întunericului”. Cu toate cã nu putem sã
ºtim ceasul revenirii Domnului, tot putem sã cunoaºtem apropierea
venirii Lui. “De aceea sã nu dormim ca ceilalþi, ci sã veghem ºi sã
fim treji”. (1 Tesaloniceni 5:4-6)
Hristos a arãtat semnele venirii Lui. El declarã cã noi putem
ºti când este aproape, chiar la uºi. El spune despre aceia care vãd
aceste semne: “Nu va trece neamul acesta, pânã se vor întâmpla
aceste lucruri”. Semnele acestea s-au arãtat. Acum ºtim cu
siguranþã cã a doua venire este aproape. “Cerul ºi pãmântul vor
trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”, a zis El. (Matei 24:34,35)
Hristos vine pe nori cu mare slavã, însoþit de o mulþime de
îngeri strãlucitori. El va veni sã trezeascã pe cei morþi ºi sã glorifice
pe sfinþii cei vii din mãrire în mãrire. El va veni sã onoreze pe
aceia care L-au iubit ºi au pãzit poruncile Sale, pentru a-i lua la
Sine. El nu i-a uitat, nici pe ei, nici fãgãduinþele Lui. Legãtura
familiei se va reface. Când privim în urmã la morþii noºtri, ne
putem gândi la dimineaþa în care trâmbiþa lui Dumnezeu va suna,
când “morþii vor învia nesupuºi putrezirii ºi noi vom fi schimbaþi”.
(1 Cor. 15:52) Încã puþin ºi vom vedea pe Împãrat în frumuseþea
Lui. Încã puþin ºi El ne va înfãþiºa “fãrã prihanã ºi plini de bucurie
înaintea slavei Sale”. (Iuda 24) De aceea, când a dat semnele
venirii Sale, El a zis: “Când vor începe sã se întâmple aceste
lucruri, sã vã uitaþi în sus, ºi sã vã ridicaþi capetele, pentru cã
izbãvirea voastrã se apropie”.
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Cu toate acestea, Hristos nu a descoperit ziua ºi ceasul venirii
Sale. El a declarat lãmurit ucenicilor cã nici El nu poate face cunoscut
ziua ºi ceasul venirii Sale a doua oarã. Dacã ar fi putut sã le
descopere lucrul acesta, de ce trebuia sã-i mai îndemne sã pãstreze
o atitudine de continuã aºteptare? Sunt unii care pretind cã ºtiu
exact ziua venirii Domnului. Cu multã sârguinþã ei cautã sã descrie
viitorul. Dar Domnul i-a avertizat în ce situaþie se aflã. Momentul
exact al celei de a doua veniri a Fiului omului este o tainã a lui
Dumnezeu.
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Cap. 11
Pregãtire
pentru a doua venire

ristos a îndemnat pe poporul Sãu sã vegheze asupra
semnelor venirii Sale ºi sã se bucure când vor vedea indiciile
revenirii Regelui lor. “Când vor începe sã se întâmple aceste lucruri,
a spus El, sã vã uitaþi în sus ºi sã vã ridicaþi capetele, pentru cã
izbãvirea voastrã se apropie”. El a îndreptat atenþia ucenicilor Sãi
cãtre pomii care înmugureau primãvara ºi a zis: “Când înfrunzesc
ºi-i vedeþi, voi singuri cunoaºteþi cã de acum vara este aproape. Tot
aºa, când veþi vedea întâmplându-se aceste lucruri, sã ºtiþi cã
Împãrãþia lui Dumnezeu este aproape”. (Luca 21:28, 30, 31)
Dar pe mãsurã ce spiritul umilinþei ºi consacrãrii în bisericã a
fãcut loc mândriei ºi formalismului, iubirea pentru Hristos ºi
credinþa în revenirea Lui s-au rãcit. Absorbit de spiritul lumesc ºi
cãutarea de plãceri, poporul pretins al lui Dumnezeu a fost orb
faþã de instrucþiunile Mântuitorului cu privire la semnele revenirii
Sale. Doctrina celei de a doua veniri a fost neglijatã; textele biblice
care vorbeau despre ea au fost întunecate de interpretãri eronate,
pânã când a fost ignoratã ºi uitatã în mare mãsurã. Acesta a fost,
în special, cazul bisericilor din America. Libertatea ºi confortul
de care s-au bucurat toate clasele societãþii, dorinþa ambiþioasã
dupã bogãþie ºi lux, care a dat naºtere unei alergãri avide dupã
câºtigarea de bani, precum ºi goana nesãþioasã dupã popularitate
ºi putere care pãreau sã fie la îndemâna tuturor, au determinat pe
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oameni sã-ºi concentreze interesele ºi speranþele asupra lucrurilor
vieþii acesteia ºi sã plaseze acea zi solemnã, când ordinea actualã a
lucrurilor va trece, într-un viitor îndepãrtat.
Când Mântuitorul a arãtat urmaºilor Sãi semnele revenirii Sale,
El a prezis starea de apostazie care va exista chiar înainte de a
doua Sa venire. Ca ºi în zilele lui Noe, lumea va fi prinsã de
activitate ºi agitaþie pentru afaceri lumeºti ºi cãutare de plãceri cumpãrând, vânzând, sãdind, clãdind, cãsãtorindu-se ºi dând în
cãsãtorie - uitând pe Dumnezeu ºi viaþa viitoare. Pentru aceia
care trãiesc în acest timp, avertizarea lui Hristos este: “Luaþi seama
la voi înºivã, ca nu cumva sã vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare
de mâncare ºi bãuturã ºi cu îngrijorãrile vieþii acesteia, ºi astfel
ziua aceea sã vinã fãrã veste asupra voastrã. Vegheaþi dar în tot
timpul ºi rugaþi-vã, ca sã aveþi putere sã scãpaþi de toate lucrurile
acestea, care se vor întâmpla, ºi sã staþi în picioare înaintea Fiului
omului”. (Luca 21:34, 36)
Starea bisericii din acest timp este arãtatã în cuvintele
Mântuitorului din Apocalips: “Îþi merge numele cã trãieºti, dar eºti
mort”. Iar acelora care refuzã sã se trezeascã din siguranþa lor
nepãsãtoare, le este adresatã avertizarea solemnã: “Dacã nu veghezi,
voi veni ca un hoþ ºi nu vei ºti în care ceas voi veni peste tine”.
(Apoc. 3:1, 3)
Este necesar ca oamenii sã fie fãcuþi conºtienþi de pericolul în
care se aflã; sã fie treziþi sã se pregãteascã pentru evenimentele
solemne legate de închiderea harului. Profetul lui Dumnezeu declarã:
“Dar mare este ziua Domnului ºi foarte înfricoºatã: cine o poate
suferi?” Cine va sta în picioare când se va arãta Acela ai cãrui ochi
sunt “aºa de curaþi cã nu pot sã vadã rãul” ºi nu pot “privi,
nelegiuirea?” (Ioel 2:11; Hab. 1:13) Pentru aceia care strigã:
“Dumnezeule, noi Te cunoaºtem”, dar care au cãlcat legãmântul
Lui ºi s-au îndreptat spre alt dumnezeu, ascunzând nelegiuirea în
inimile lor ºi iubind cãile nedreptãþii - pentru aceºtia ziua Domnului
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este “întuneric, în loc de luminã,... întunecoasã ºi fãrã strãlucire”.
(Osea 8:2, 1; Ps. 16:4; Amos 5:20) “În vremea aceea, voi scormoni
Ierusalimul cu felinare ºi voi pedepsi pe toþi oamenii care se bizuiesc
pe drojdiile lor, ºi zic în inima lor: “Domnul nu va face nici bine nici
rãu!” (Þef. 1:12) “Voi pedepsi - zice Domnul - lumea pentru rãutatea
ei ºi pe cei rãi pentru nelegiuirile lor; voi face sã înceteze mândria
celor trufaºi ºi voi doborî semeþia celor asupritori”. (Is.13:11) “Nici
argintul, nici aurul lor nu vor putea sã-i izbãveascã ...Averile lor vor
fi de jaf ºi casele lor vor fi pustiite”. (Þef. 1:18, 13)
Profetul Ieremia, privind înainte spre acest timp înfricoºãtor,
exclama: “Cum mã doare înlãuntrul inimii mele!... Nu pot sã tac!
Cãci auzi, suflete, sunetul trâmbiþei ºi strigãtul de rãzboi. Se
vesteºte dãrâmare peste dãrâmare”. (Ier. 4:19, 20) “Ziua aceea
este o zi de mânie, o zi de necaz ºi de groazã, o zi de pustiire ºi
nimicire, o zi de întuneric ºi negurã, o zi de nori ºi de întunecime,
o zi în care va rãsuna trâmbiþa ºi strigãtele de rãzboi”. (Þef. 1:1516) “Iatã, vine ziua Domnului,... care va preface tot pãmântul în
pustiu ºi va nimici pe toþi pãcãtoºii de pe el”. (Is. 13:9)
În vederea acelei zile mari, Cuvântul Domnului, în limbajul
cel mai solemn ºi mai impresionant, cheamã pe poporul Sãu sã se
trezeascã din letargia lui spiritualã ºi sã caute faþa Lui cu pocãinþã
ºi umilinþã: “Sunaþi din trâmbiþã în Sion! Sunaþi în gura mare pe
muntele Meu cel sfânt, ca sã tremure toþi locuitorii þãrii. Cãci vine
ziua Domnului, este aproape! Sunaþi cu trâmbiþa în Sion! Vestiþi
un post, chemaþi o adunare de sãrbãtoare! Strângeþi poporul, þineþi
o adunare sfântã! Aduceþi pe bãtrâni, strângeþi copiii... Sã iasã
mirele din cãmara lui ºi mireasa din odaia ei! Preoþii, slujitorii
Domnului, sã plângã între tindã ºi altar... Întoarceþi-vã la Mine, cu
toatã inima, cu post, cu plânset ºi bocet! Sfâºiaþi-vã inimile nu
hainele, ºi întoarceþi-vã la Domnul, Dumnezeul vostru. Cãci El
este milostiv ºi plin de îndurare, îndelung rãbdãtor ºi bogat în
bunãtate”. (Ioel 2:1, 15-17, 12, 13)
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Cap.12
Solia
celei de a doua veniri

Z
“

iua cea mare a Domnului este aproape, este aproape ºi
vine în grabã mare! Da, este aproape ziua cea amarnicã a
Domnului ºi viteazul þipã cu amar… Atunci voi pune pe oameni la
strâmtoare ºi vor bâjbâi ca niºte orbi, pentru cã au pãcãtuit împotriva
Domnului; de aceea le voi vãrsa sângele ca praful ºi carnea ca
gunoiul!” “În vremea aceea voi scormoni Ierusalimul cu felinare ºi
voi pedepsi pe toþi oamenii care se bizuiesc pe drojdiile lor ºi zic
în inima lor: “Domnul nu face nici bine, nici rãu!” “Veniþi-vã în fire
ºi cercetaþi-vã, neam fãrã ruºine, pânã nu se împlineºte hotãrârea ca pleava trece vremea - pânã nu vine peste voi mânia aprinsã a
Domnului, pânã nu vine peste voi ziua mâniei Domnului! Cãutaþi
pe Domnul toþi cei smeriþi din þarã, care împliniþi poruncile Lui!
Cãutaþi dreptatea, cãutaþi smerenia! Poate cã veþi fi cruþaþi în ziua
mâniei Domnului”. (Þefania 1:14-17,12; 2:1-3)
Suntem aproape de încheierea timpului… Domnul ne-a
avertizat referitor la evenimentele care urmeazã sã aibã loc. Lumina strãluceºte din Cuvântul Sãu, în timp ce întunericul acoperã
pãmântul ºi negurã deasã popoarele. “Când vor zice ‘Pace ºi
liniºte’, atunci o prãpãdenie neaºteptatã va veni peste ei… ºi nu
va fi chip de scãpare”. (1 Tes. 5:3)
Trebuie sã cercetãm cauza acestei teribile întunecimi, în scopul
de a evita cãile prin care oamenii aduc asupra lor înºiºi iluzii atât
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de mari. Dumnezeu a dat lumii ocazii pentru a cunoaºte ºi respecta
voinþa Sa. Le-a dat în Cuvântul Sãu lumina adevãrului; le-a trimis
avertismente, sfaturi ºi îndemnuri, dar puþini vor asculta de glasul
Sãu.
Ca ºi naþiunea iudaicã în majoritate, chiar creºtinii cunoscãtori
se laudã cu avantajele lor superioare, totuºi nu demonstreazã
recunoºtinþã faþã de aceste mari binecuvântãri.
În infinita Sa îndurare, un ultim mesaj de avertizare este trimis
lumii, anunþând cã Hristos este la uºi ºi atrage atenþia la dispreþuita
Lege divinã.
Avem acest avertisment în Apocalips 14. În acest capitol ne
este prezentatã întreita solie îngereascã, ca fiind proclamatã de
fiinþele cereºti ºi urmatã imediat de revenirea Fiului omului pentru
a-ªi strânge recolta de pe Pãmânt.
Prima solie
Prima solie anunþã judecata ce se apropie. Un înger este vãzut
zburând “prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veºnicã, pentru ca
s-o vesteascã locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei
seminþii, oricãrei limbi ºi oricãrui norod. El zicea cu glas tare:
“Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-I slavã, cãci a venit ceasul
judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui ce a fãcut cerul ºi pãmântul,
marea ºi izvoarele apelor!”(vers. 6, 7)
Faptul cã se spune cã un înger este vestitorul acestei avertizãri
este semnificativ. Înþelepciunea divinã a vrut sã reprezinte prin
curãþia, slava ºi puterea solului ceresc caracterul înalt al lucrãrii
ce trebuia îndeplinitã prin aceastã solie, cât ºi puterea ºi slava
care urmau sã o însoþeascã. Zborul îngerului “prin mijlocul cerului”,
“glasul tare” cu care este rostitã avertizarea ºi proclamarea ei
tuturor “locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei seminþii,
oricãrei limbi ºi oricãrui norod”, constituie o dovadã despre
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repeziciunea ºi extinderea mondialã a miºcãrii.
Solia însãºi revarsã luminã asupra timpului în care trebuia sã
aibã loc aceastã miºcare. Se afirmã cã ea face parte din “Evanghelia
veºnicã” ºi anunþã începutul judecãþii. Solia mântuirii a fost predicatã
în toate timpurile; dar solia aceasta este o parte a Evangheliei care
putea sã fie predicatã numai în zilele de pe urmã, întrucât numai
atunci avea sã fie adevãrat cã ceasul judecãþii a venit. Profeþiile
prezintã o succesiune de evenimente care conduc la începutul
judecãþii. Acest lucru este adevãrat îndeosebi pentru cartea lui
Daniel. Lui Daniel i s-a poruncit sã sigileze acea parte a profeþiei
care se referea la zilele din urmã, “pânã la vremea sfârºitului”. Numai
când sosea acel timp, putea sã fie proclamatã o solie privind
judecata, bazatã pe împlinirea acestor profeþii. Dar la timpul
sfârºitului, spune profetul, “mulþi o vor citi ºi cunoºtinþa va creºte”.
(Daniel 12:4)
Apostolul Pavel a avertizat biserica sã nu aºtepte revenirea lui
Hristos în timpul sãu. Ziua aceea “nu va veni”, spunea el, “înainte
ca sã fi venit lepãdarea de credinþã ºi de a se descoperi omul
fãrãdelegii”. (2 Tes. 2:3) Nu putem sã aºteptãm venirea Domnului
nostru decât numai dupã marea apostazie ºi dupã lunga perioadã
de domnie a “omului fãrãdelegii”. “Omul fãrãdelegii”, care mai
este numit “taina fãrãdelegii”, “fiul pierzãrii” ºi “acel nelegiuit”,
reprezintã papalitatea care, aºa cum a fost prezis în profeþie, urma
sã-ºi menþinã supremaþia timp de 1260 de ani. Aceastã perioadã
s-a sfârºit în anul 1798. Venirea lui Hristos nu putea sã aibã loc
înainte de acel timp. Pavel cuprinde cu avertizarea lui întreaga
dispensaþiune creºtinã pânã în anul 1798. Solia celei de a doua
veniri a lui Hristos trebuia proclamatã numai dupã încheierea
acestei perioade.
O asemenea solie n-a fost proclamatã niciodatã în secolele
trecute. Pavel, dupã cum am vãzut, n-a predicat-o; el arãta fraþilor
lui cã venirea Domnului va fi într-un viitor îndepãrtat. Nici
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reformatorii n-au predicat-o. Martin Luther situa judecata cam la
300 de ani în viitor de la timpul lui. Dar din anul 1798 cartea lui
Daniel a fost desigilatã, cunoaºterea profeþiilor a crescut ºi mulþi
au vestit solia solemnã a apropiatei judecãþi.
Prima solie îngereascã din Apocalipsa 14, care anunþa ceasul
judecãþii lui Dumnezeu ºi chema pe oameni sã se teamã ºi sã se
închine Lui, a avut scopul sã despartã pe pretinsul popor al lui
Dumnezeu, de influenþele corupãtoare ale lumii ºi sã-l trezeascã
spre a-ºi vedea adevãrata stare de apostazie ºi iubire de lume.
Prin aceastã solie, Dumnezeu a trimis bisericii o avertizare care,
dacã ar fi fost primitã, ar fi îndreptat relele care o þineau departe
de El. Dacã oamenii ar fi primit solia din cer, smerindu-ºi inimile
înaintea Domnului ºi cãutând cu sinceritate sã se pregãteascã pentru
a sta în prezenþa Sa, Duhul ºi puterea lui Dumnezeu s-ar fi
manifestat în mijlocul lor. Biserica ar fi ajuns iarãºi la acea stare
binecuvântatã de unire, credinþã ºi iubire, care exista în zilele
apostolice, când credincioºii erau “o inimã ºi un suflet” ºi “vesteau
Cuvântul Domnului cu îndrãznealã” ºi când “Domnul adãuga în
fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau mântuiþi”. (Fapte 4:32, 31;
2:47)
Dar bisericile, în general, n-au primit avertizarea. Pastorii lor
care, ca strãjeri “peste casa lui Israel”, ar fi trebuit sã fie primii
care sã discearnã semnele venirii lui Isus, n-au înþeles adevãrul
nici din mãrturia profeþilor, nici din semnele timpului. Deoarece
inimile lor erau pline de speranþe ºi ambiþii lumeºti, iubirea faþã
de Dumnezeu ºi credinþa în Cuvântul Sãu s-au rãcit; ºi când a fost
prezentatã doctrina adventã, ea n-a fãcut decât sã trezeascã
prejudecata ºi necredinþa lor. Faptul cã solia era, într-o mare
mãsurã, predicatã de laici a fost folosit ca argument împotriva ei.
Ca ºi în vechime, mãrturia clarã a Cuvântului lui Dumnezeu a fost
întâmpinatã cu întrebarea: “A crezut în El vreunul din mai marii
noºtri sau din farisei?” Dându-ºi seama cât de dificil era sã combatã
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argumentele rezultate din calculul perioadelor profetice, mulþi
pastori dezaprobau studiul profeþiilor, predicând cã aceste cãrþi
profetice erau sigilate ºi nu puteau sã fie înþelese. Mulþimile,
încrezându-se orbeºte în pastorii lor, au refuzat sã asculte
avertizarea; alþii, deºi convinºi de adevãr, nu au îndrãznit sã-l
mãrturiseascã pentru ca sã nu fie “daþi afarã din sinagogã”. Solia
pe care Dumnezeu o trimisese pentru încercarea ºi curãþirea
bisericii a dovedit cu prisosinþã cât de mare era numãrul acelora
care-ºi lipiserã inima mai mult de aceastã lume decât de Hristos.
Funiile care-i legau de pãmânt erau mai puternice decât atracþiile
cerului. Ei au ales sã asculte de vocea înþelepciunii omeneºti ºi
s-au îndepãrtat de solia adevãrului care le cerceta inimile.
A doua solie
Primul înger din Apocalipsa 14 este urmat de al doilea înger,
care proclamã solia: “A cãzut, a cãzut Babilonul, cetatea cea mare,
care a adãpat toate neamurile din vinul mâniei desfrânãrii ei”.
(Apoc. 14: 8) Cuvântul “Babilon” derivã din cuvântul “Babel” ºi
înseamnã confuzie. El este întrebuinþat în Scripturã pentru a
desemna diferitele forme de religie falsã sau apostaziatã. În
Apocalipsa 17, Babilonul este reprezentat printr-o femeie - o
metaforã care este folositã în Biblie ca simbol al unei biserici, o
femeie virtuoasã reprezentând o bisericã curatã, iar o femeie
desfrânatã reprezentând o bisericã apostaziatã.
În Biblie, caracterul sfânt ºi durabil al legãturii dintre Hristos
ºi biserica Sa este reprezentat prin unirea cãsãtoriei. Domnul a
legat pe poporul Sãu de Sine printr-un legãmânt solemn, El
fãgãduind sã fie Dumnezeul lor, iar ei angajându-se sã fie poporul
Lui ºi numai al Lui. El declarã: “Te voi logodi cu Mine pentru
totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprihãnire, judecatã, mare
bunãtate ºi îndurare”. (Osea 2:19) ªi din nou: “Eu sunt Stãpânul
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vostru”. (Ier. 3:14) Pavel foloseºte aceeaºi vorbire figuratã în Noul
Testament când zice: “V-am logodit cu un bãrbat, ca sã vã înfãþiºez
înaintea lui Hristos ca pe o fecioarã curatã”. (2 Cor. 11:2)
Necredincioºia bisericii faþã de Hristos, manifestatã prin faptul
cã a îngãduit ca încrederea ºi dragostea ei sã se îndepãrteze de El
ºi a permis ca iubirea de lucrurile lumeºti sã ocupe sufletul, este
asemãnatã cu cãlcarea jurãmântului cãsãtoriei. Pãcatul lui Israel,
care a constat în depãrtarea de Domnul, este prezentat prin aceastã
vorbire figuratã; iar iubirea minunatã a lui Dumnezeu, pe care ei
au dispreþuit-o, este descrisã în mod miºcãtor astfel: “Þi-am jurat
credinþã, am fãcut legãmânt cu tine, zice Domnul Dumnezeu; ºi ai
fost a Mea!” “Erai de o frumuseþe desãvârºitã, ba ajunsesei chiar
împãrãteasã. Þi s-a dus vestea printre neamuri, pentru frumuseþea
ta; cãci erai desãvârºitã de tot, datoritã strãlucirii cu care te
împodobisem... Dar te-ai încrezut în frumuseþea ta ºi ai desfrânat,
la adãpostul numelui tãu celui mare”. “Ai fost femeia preacurvã,
care primeºte pe strãini în locul bãrbatului ei!” “Cum este
necredincioasã bãrbatului sãu o femeie, aºa Mi-aþi fost
necredincioºi voi, casa lui Israel, zice Domnul!” (Ezech. 16:8,
13-15, 32; Ier. 3:20)
În Noul Testament o vorbire foarte asemãnãtoare este adresatã
pretinºilor creºtini care cautã prietenia lumii mai presus de
aprobarea lui Dumnezeu. Apostolul Iacov zice: “Suflete
preacurvare! Nu ºtiþi cã prietenia lumii este vrãjmãºie cu
Dumnezeu? Aºa cã cine vrea sã fie prieten cu lumea se face vrãjmaº
cu Dumnezeu”.
Femeia (Babilonul) din Apocalipsa 17 este descrisã ca
“îmbrãcatã cu purpurã ºi stacojiu... împodobitã cu aur, cu pietre
scumpe ºi cu mãrgãritare. Þinea în mânã un potir de aur, plin de
spurcãciuni ºi necurãþii... pe frunte purta scris un nume, o tainã:
“Babilonul cel mare, mama desfrânatelor”. Profetul spune: “Am
vãzut pe femeia aceasta, îmbãtatã de sângele sfinþilor ºi de
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sângele martirilor lui Isus”. Babilonul este descris în continuare
ca fiind “cetatea cea mare, care are stãpânire peste împãraþii
pãmântului.” (Apoc. 17:4-6, 18) Puterea care a exercitat o
dominaþie despoticã asupra monarhilor creºtinãtãþii timp de multe
secole este Roma. Purpura ºi stacojiul, aurul, pietrele preþioase
ºi mãrgãritarele, descriu în mod viu mãreþia ºi pompa mai mult
decât împãrãteºti îndrãgite de scaunul trufaº al Romei. Despre
nici o altã putere nu se poate afirma, cu adevãrat, cã a fost
“îmbãtatã de sângele sfinþilor” ca despre Biserica Romanã, care
a persecutat cu atâta cruzime pe urmaºii lui Hristos. Babilonul
este de asemenea acuzat de pãcatul legãturii adultere cu “împãraþii
pãmântului”. Biserica iudaicã a ajuns desfrânatã prin depãrtarea
de Domnul ºi alianþa cu pãgânii; iar Roma, care a decãzut în
acelaºi fel prin cãutarea sprijinului puterilor lumeºti, primeºte
aceeaºi condamnare.
Marele pãcat de care este acuzat Babilonul este cã a fãcut ca
toate neamurile sã bea “din vinul mâniei desfrânãrii ei”. Acest
potir cu bãuturã îmbãtãtoare, pe care îl prezintã lumii, reprezintã
doctrinele false pe care le-a acceptat ca urmare a legãturii
nelegiuite cu mai marii pãmântului. Prietenia cu lumea i-a corupt
credinþa ºi în consecinþã, exercitã o influenþã corupãtoare asupra
lumii, predicând doctrine contrare celor mai clare declaraþii ale
Sfintelor Scripturi.
Despre Babilon se spune cã este “mama desfrânatelor”. Prin
fiicele ei sunt simbolizate bisericile care rãmân fidele doctrinelor
ºi tradiþiilor ei ºi urmeazã exemplul ei, sacrificând adevãrul ºi
aprobarea lui Dumnezeu pentru a stabili o alianþã adulterã cu
lumea. Solia din Apocalipsa 14, care anunþã cãderea
Babilonului, trebuie sã se aplice grupãrilor religioase care
odinioarã au fost curate, dar care s-au corupt. Întrucât aceastã
solie urmeazã dupã avertizarea privind judecata, ea trebuie sã fie
vestitã în zilele din urmã; de aceea nu se poate referi numai
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la Biserica Romei, deoarece aceastã bisericã a fost într-o stare
decãzutã timp de multe secole. Mai mult decât atât, în capitolul
18 din Apocalipsa poporul lui Dumnezeu este chemat sã iasã din
Babilon. Conform acestui text, mulþi din poporul lui Dumnezeu
se aflã încã în Babilon. Dar în care grupãri religioase se gãseºte
acum cea mai mare parte dintre urmaºii lui Hristos? Fãrã îndoialã,
în diferitele biserici care mãrturisesc credinþa protestantã. La data
apariþiei lor, aceste biserici au luat o poziþie nobilã pentru
Dumnezeu ºi pentru adevãr, iar binecuvântarea Lui a fost cu ele.
Însãºi lumea necredincioasã a fost constrânsã sã recunoascã
rezultatele binefãcãtoare care au urmat acceptãrii principiilor
Evangheliei. Prin cuvintele profetului i se spune lui Israel: “Þi s-a
dus vestea printre neamuri, pentru frumuseþea ta; cãci era
desãvârºitã de tot, datoritã strãlucirii cu care te împodobisem,
zice Domnul, Dumnezeu”. Dar ele au decãzut din cauza aceleiaºi
dorinþe, care a constituit blestemul ºi ruina lui Israel, - dorinþa de
a imita practicile ºi de a cãuta prietenia celor nelegiuiþi. “Te-ai
încrezut în frumuseþea ta ºi ai curvit, la adãpostul numelui tãu cel
mare”. (Ezech. 16:14, 15)
Multe din bisericile protestante urmeazã exemplul Romei de
a întreþine legãturi nelegiuite cu “împãraþii pãmântului” - bisericile
de stat, prin legãtura lor cu guvernele lumeºti; iar alte
denominaþiuni, prin cãutarea aprobãrii lumii. Cuvântul “Babilon”
- confuzie - se poate aplica pe drept acestor grupãri, care pretind
cã-ºi bazeazã doctrinele pe Biblie ºi totuºi sunt divizate în
nenumãrate secte, cu crezuri ºi teorii contradictorii. Pe lângã
unirea vinovatã cu lumea, bisericile care s-au despãrþit de Roma
mai prezintã ºi alte caracteristici ale ei.
Care a fost originea marii apostazii? Cum s-a depãrtat prima
bisericã de simplitatea Evangheliei? Prin conformarea cu
practicile pãgânismului pentru a uºura acceptarea creºtinismului
de pãgâni. Apostolul Pavel declara, cã chiar în zilele sale, “taina
60

fãrãdelegii a ºi început sã lucreze”. (2 Tes. 2:7) În timpul vieþii
apostolilor biserica a rãmas relativ curatã. Dar “cãtre sfârºitul
secolului al doilea, majoritatea bisericilor îºi însuºeau o formã
nouã; simplitatea de la început dispãruse ºi treptat, pe mãsurã
ce ucenicii mai în vârstã au coborât în mormânt, copiii lor
împreunã cu noii convertiþi,... au ajuns în frunte ºi au dat o formã
nouã cauzei”. (Robert Robinson, Ecclesiastical Researches, ch.
6, par. 17, pag. 51) Pentru a câºtiga noi convertiþi, standardele
înalte ale credinþei creºtine au fost coborâte ºi ca urmare “un
potop de pãgânism, revãrsându-se în bisericã, a adus cu el
obiceiurile, practicile ºi idolii lui”. (Gavazzi, Lectures, pag. 278)
Când religia creºtinã a câºtigat favoarea ºi sprijinul
conducãtorilor pãmânteºti, ea a fost acceptatã doar de formã de
mulþimi; deºi convertiþii în aparenþã erau creºtini, mulþi “au rãmas,
de fapt, pãgâni, închinându-se în ascuns idolilor lor”. (Idem,
pag. 278)
Nu cumva s-a repetat acelaºi proces în aproape toate
bisericile care se numesc protestante? Dupã ce întemeietorii,
care aveau adevãratul spirit al reformei, au încetat din viaþã,
urmaºii lor au ajuns în frunte ºi au dat “o formã nouã cauzei”. În
timp ce þineau orbeºte la crezul pãrinþilor lor ºi refuzau sã accepte
orice adevãr nou faþã de cel pe care-l moºteniserã, urmaºii
reformatorilor s-au îndepãrtat mult de exemplul lor de umilinþã,
lepãdare de sine ºi renunþare la lume. Astfel “simplitatea de la
început a dispãrut”. Un potop lumesc a inundat biserica, ºi a
adus “cu el obiceiurile, practicile ºi idolii ei”.
Vai, cât de înfricoºãtor de mult este cultivatã astãzi printre
pretinºii urmaºi ai lui Hristos acea prietenie cu lumea care este
“vrãjmãºie cu Dumnezeu”! Cât de mult s-au depãrtat bisericile
populare din întreaga creºtinãtate de standardul biblic de umilinþã,
lepãdare de sine, simplitate ºi evlavie!
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Solia a treia
În Apocalipsa 14 oamenii sunt somaþi sã se închine Creatorului;
profeþia prezintã o clasã de oameni care, ca urmare a întreitei
solii, pãzeºte poruncile lui Dumnezeu. Una din aceste porunci
atrage atenþia direct asupra lui Dumnezeu, Creatorul. Porunca a
patra declarã: “Ziua a ºaptea este ziua de odihnã închinatã
Domnului, Dumnezeului Tãu... Cãci în ºase zile a fãcut Domnul
cerurile, pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în ele, iar în ziua a
ºaptea S-a odihnit; de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnã
ºi a sfinþit-o”. (Exod 20:10, 11) Pe lângã aceasta, cu privire la
Sabat, Domnul declarã cã este “un semn... ca sã ºtiþi cã Eu sunt
Domnul, Dumnezeul vostru”. (Ezech. 20:20) Iar motivul dat este:
“Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile ºi pãmântul, iar în ziua
a ºaptea S-a odihnit ºi a rãsuflat”. (Exod. 31:17)
“Importanþa Sabatului ca monument comemorativ al creaþiunii,
constã în faptul cã el aminteºte mereu adevãratul motiv pentru
care închinarea I se cuvine lui Dumnezeu” - pentru cã El este
Creatorul, iar noi suntem creaturile Sale. “Din acest motiv Sabatul
constituie însãºi temelia închinãrii la Dumnezeu, cãci el ne învaþã
acest mare adevãr în modul cel mai impresionant ºi nici o altã
instituþie nu face lucrul acesta. Adevãratul motiv al închinãrii la
Dumnezeu, nu numai în ziua a ºaptea, ci al închinãrii în general,
se gãseºte în deosebirea dintre Creator ºi creaturile Sale. Acest
mare fapt nu poate sã fie înlãturat niciodatã ºi nu trebuie uitat
niciodatã”. (J. N. Andrews, History of the Sabbath, ch. 27)
Dumnezeu a instituit Sabatul în Eden cu scopul de a pãstra
totdeauna acest adevãr în faþa oamenilor; atât timp cât faptul cã
El este Creatorul nostru continuã sã fie motivul pentru care ne
închinãm Lui, Sabatul va continua sã fie semn ºi memorial al acestui
adevãr. Dacã Sabatul ar fi fost pãzit în mod universal, gândurile ºi
afecþiunile omului ar fi fost îndreptate cãtre Creator ca obiect al
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adorãrii ºi închinãrii ºi n-ar fi existat niciodatã vreun idolatru, ateu
sau necredincios. Pãzirea Sabatului este un semn al credincioºiei
faþã de adevãratul Dumnezeu, care “a fãcut cerul ºi pãmântul, marea
ºi izvoarele apelor”. Rezultã cã solia care porunceºte oamenilor
sã se închine lui Dumnezeu ºi sã pãzeascã poruncile Lui, le cere
în mod deosebit sã pãzeascã porunca a patra.
În contrast cu cei care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi au
credinþa lui Isus, îngerul al treilea atrage atenþia cãtre o altã clasã
de oameni, împotriva rãtãcirilor cãrora este datã o avertizare
solemnã ºi înfricoºãtoare: “Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei
ei, ºi primeºte semnul ei pe frunte sau pe mânã, va bea ºi el din
vinul mâniei lui Dumnezeu”. (Apoc. 14:9, 10)
Cea mai înfricoºãtoare ameninþare adresatã vreodatã
muritorilor este cuprinsã în a treia solie îngereascã. Teribil trebuie
sã fie pãcatul care atrage mânia lui Dumnezeu neamestecatã cu
milã. Oamenii nu trebuie sã fie lãsaþi în întuneric cu privire la
aceastã problemã importantã; avertizarea împotriva acestui pãcat
trebuie datã lumii înainte de venirea judecãþilor lui Dumnezeu,
pentru ca toþi oamenii sã ºtie de ce vor veni acele pedepse ºi sã
aibã posibilitatea sã scape de ele. Profeþia declarã cã solia primului
înger va fi proclamatã “oricãrui neam, oricãrei seminþii, oricãrei
limbi ºi oricãrui popor”. Avertizarea îngerului al treilea, care face
parte din aceeaºi întreitã solie, trebuie de asemenea vestitã lumii
întregi. În profeþie aceastã solie este prezentatã ca fiind vestitã cu
glas tare, de un înger zburând prin mijlocul cerului; ea va atrage
atenþia lumii.
Dupã avertizarea împotriva închinãrii la fiarã ºi la chipul ei,
profeþia declarã: “Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile
lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus”. Deoarece aceia care pãzesc
poruncile lui Dumnezeu sunt puºi astfel în contrast cu cei care se
închinã fiarei ºi chipului ei ºi primesc semnul ei, urmeazã cã
pãzirea Legii lui Dumnezeu pe de o parte ºi cãlcarea ei pe de altã
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parte, va constitui deosebirea dintre închinãtorii lui Dumnezeu ºi
închinãtorii fiarei.
Caracteristica specificã a fiarei ºi, prin urmare, a chipului ei,
este cãlcarea poruncilor lui Dumnezeu. Despre cornul cel mic,
care simbolizeazã papalitatea, Daniel spune: “El... se va încumeta
sã schimbe vremile ºi legea”. (Dan. 7:25) Pavel numea aceeaºi
putere “omul fãrãdelegii”, care urma sã se înalþe pe sine mai presus
de Dumnezeu. O profeþie este completatã de cealaltã. Numai prin
schimbarea Legii lui Dumnezeu putea papalitatea sã se înalþe mai
presus de Dumnezeu; oricine va respecta, cu bunã ºtiinþã, legea
astfel schimbatã, va da cinste supremã acelei puteri prin care s-a
fãcut schimbarea. Un asemenea act de ascultare de legile papale
va fi un semn de supunere faþã de papa, în locul supunerii faþã de
Dumnezeu.
Papalitatea a încercat sã schimbe Legea lui Dumnezeu. Porunca
a doua, care interzice închinarea la chipuri, a fost eliminatã din
Lege, iar porunca a patra a fost astfel schimbatã, încât sã
autorizeze pãzirea zilei întâia a sãptãmânii ca Sabat, în locul zilei
a ºaptea. Papistaºii susþin, ca motiv pentru omiterea poruncii a
doua, cã ea nu este necesarã, fiind inclusã în prima poruncã ºi cã
ei redau Legea exact în felul în care Dumnezeu a intenþionat sã fie
înþeleasã. Aceasta nu poate fi schimbarea prezisã de profet.
Profeþia vorbeºte despre o schimbare intenþionatã, deliberatã: “El...
se va încumeta sã schimbe vremile ºi Legea”. Schimbarea poruncii
a patra împlineºte exact profeþia. Pentru aceastã schimbare, singura
autoritate invocatã este aceea a bisericii. Aici puterea papalã se
ridicã pe faþã mai presus de Dumnezeu.
În timp ce închinãtorii lui Dumnezeu se vor distinge îndeosebi
prin pãzirea poruncii a patra, - pentru cã aceasta este semnul
puterii Sale creatoare ºi dovada dreptului Sãu la respectul ºi
închinarea omului, - închinãtorii fiarei se vor caracteriza
prin eforturile de a desfiinþa monumentul comemorativ al Creatorului
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pentru a înãlþa instituþia Romei. Tocmai pentru susþinerea duminicii
ºi-a ridicat papalitatea primele ei pretenþii arogante; primul ei apel
la puterea statului a fost de asemenea pentru impunerea pãzirii
duminicii ca “ziua Domnului”. Dar Biblia aratã cã ziua a ºaptea
este ziua Domnului, nu ziua întâia. Hristos a spus: “Fiul omului
este Domn chiar ºi al Sabatului”. Porunca a patra declarã: “Ziua a
ºaptea este ziua de odihnã închinatã Domnului”. Iar prin profetul
Isaia, Domnul o numeºte “ziua Mea cea sfântã”. (Marcu 2:28; Is.
58:13)
Susþinerea, atât de des menþionatã, cã Hristos a schimbat
Sabatul, este combãtutã de propriile Lui cuvinte. În predica de
pe munte Domnul a spus: “Sã nu credeþi cã am venit sã stric Legea
sau Proorocii; am venit nu sã stric, ci sã împlinesc. Cãci adevãrat
vã spun, câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul, nu va trece o
iotã sau o frânturã de slovã din Lege, înainte ca sã se fi întâmplat
toate lucrurile. Aºa cã, oricine va strica una din cele mai mici din
aceste porunci ºi va învãþa pe oameni aºa, va fi chemat cel mai
mic în Împãrãþia cerurilor; dar oricine le va pãzi ºi va învãþa pe
alþii sã le pãzeascã, va fi chemat mare în Împãrãþia cerurilor”.
(Matei 5:17-19)
Toatã creºtinãtatea se va împãrþi în douã clase mari asupra
acestei probleme controversate - cei care pãzesc poruncile lui
Dumnezeu ºi credinþa lui Isus ºi cei care se închinã fiarei ºi chipului
ei ºi primesc semnul ei. Deºi biserica ºi statul îºi vor uni puterea
pentru a constrânge pe “toþi, mici ºi mari, bogaþi ºi sãraci, liberi ºi
robi” (Apoc. 13:16), ca sã primeascã “semnul fiarei”, totuºi
poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. Profetul de pe Patmos
priveºte pe “biruitorii fiarei, ai icoanei ei ºi ai numãrului numelui
ei”, stând “pe marea de sticlã, cu alãutele lui Dumnezeu în mânã”,
cântând cântarea lui Moise ºi a Mielului. (Apoc. 15:2, 3)
În timp ce pãzirea sabatului fals, în conformitate cu legea
statului, contrar poruncii a patra, va constitui o dovadã de supunere
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faþã de puterea opusã lui Dumnezeu, pãzirea adevãratului Sabat, în
ascultare de Legea lui Dumnezeu, va fi o dovadã de credincioºie
faþã de Creator. În timp ce o clasã de oameni va primi semnul
fiarei, prin acceptarea semnului de supunere faþã de puterile
pãmânteºti, cealaltã clasã va primi sigiliul lui Dumnezeu, prin
alegerea semnului de loialitate faþã de autoritatea divinã.
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Legea lui Dumnezeu
Originalul dat de Dumnezeu
1. Sã nu ai alþi dumnezei în afarã de Mine.
2. Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt sus
în ceruri, sau jos pe pãmânt, sau în apele mai de jos decât pãmântul. Sã nu te
închini înaintea lor ºi sã nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul, Dumnezeul tãu, sunt
un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea pãrinþilor în copii pânã la al
treilea ºi al patrulea neam al celor ce Mã urãsc, ºi Mã îndur pânã la al miilea
neam de cei ce Mã iubesc ºi pãzesc poruncile Mele.
3. Sã nu iei în deºert Numele Domnului, Dumnezeului tãu; cãci Domnul
nu va lãsa nepedepsit pe cel ce va lua în deºert Numele Lui.
4. Adu-þi aminte de ziua de odihnã ca s-o sfinþeºti. Sã lucrezi ºase zile ºi
sã-þi faci lucrul tãu. Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnã închinatã Domnului
Dumnezeului tãu: sã nu faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici fiul tãu, nici fiica
ta, nici robul tãu, nici roaba ta, nici vita ta, nici strãinul care este în casa ta.
Cãci în ºase zile a fãcut Domnul cerurile, pãmântul ºi marea ºi tot ce este în
ele, iar în ziua a ºaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de
odihnã ºi a sfinþit-o.
5. Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta, pentru ca sã þi se lungeascã zilele
în þara pe care þi-o dã Domnul Dumnezeul tãu.
6. Sã nu ucizi.
7. Sã nu comiþi adulter.
8. Sã nu furi.
9. Sã nu mãrturiseºti strâmb împotriva aproapelui tãu.
10. Sã nu pofteºti casa aproapelui tãu; sã nu pofteºti nevasta aproapelui
tãu, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici mãgarul lui, nici vreun alt
lucru care este al aproapelui tãu.
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Modificatã de oameni
1. Sã iubeºti pe Dumnezeu mai presus de toate lucrurile.
2. Sã nu rosteºti în van numele Sãu sfânt.
3. Pãzeºte Duminicile ºi sãrbãtorile.
4. Sã cinsteºti pe tata ºi pe mama.
5. Sã nu ucizi.
6. Sã nu comiþi adulter.
7. Sã nu furi.
8. Sã nu dai mãrturie mincinoasã.
9. Sã nu pofteºti nevasta aproapelui.
10. Sã nu pofteºti (doreºti cu patimã) vreun lucru care nu-þi
aparþine.
(Dupã Catecismo da Doutrina Crista, do Pe. Joao Batista
Monti.)
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Cap. 13
Un timp de probã
în faþa noastrã

V

a veni timpul când se va abate persecuþia peste cei care
proclamã adevãrul.
În curând vor fi tulburãri pe întreaga faþã a pãmântului. Se cuvine
ca fiecare sã caute sã cunoascã pe Dumnezeu. N-avem timp de
întârziere. Cu râvnã ºi ardoare trebuie sã fie vestitã solia: “Voi
toþi cei însetaþi, veniþi la ape, chiar ºi cel ce n-are bani! Veniþi ºi
cumpãraþi bucate, veniþi ºi cumpãraþi vin ºi lapte, fãrã bani ºi fãrã
platã!” (Isaia 55:1) “Aºa vorbeºte Domnul: “Pãziþi ce este drept
ºi faceþi ce este bine: cãci mântuirea Mea este aproape sã vinã ºi
neprihãnirea Mea este aproape sã se arate. Ferice de omul care
face lucrul acesta ºi de fiul omului care rãmâne statornic în el,
pãzind Sabatul ca sã nu-l pângãreascã ºi stãpânindu-ºi mâna ca
sã nu facã nici un rãu!” (Isaia 56:1,2).
Oamenii vor înãlþa ºi vor impune cu rigiditate legi care sunt în
directã opoziþie cu Legea lui Dumnezeu. Deºi zeloºi a impune
propriile lor porunci, ei se vor abate de la un lãmurit “Aºa zice
Domnul”. Înãlþând o zi de odihnã falsã, ei vor cãuta sã constrângã
pe oameni sã dezonoreze Legea lui Iehova, transcrierea
caracterului Sãu. Deºi nevinovaþi de vreo faptã rea, slujitorii lui
Dumnezeu vor fi daþi sã sufere umilinþã ºi abuz din partea acelora
care, inspiraþi de Satan, sunt plini de invidie ºi de bigotism religios.
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Puteri religioase, aliate cu cerul prin mãrturisirea de credinþã ºi
pretinzând cã au caracteristicile unui miel, vor arãta prin faptele lor
cã au inima unui balaur, ºi cã sunt aþâþate ºi stãpânite de Satana.
Vine timpul când poporul lui Dumnezeu va simþi mâna persecuþiei
deoarece sfinþesc ziua a ºaptea. Satana a fãcut sã aibã loc
schimbarea Sabatului în nãdejdea de a-ºi realiza scopul, acela de
a înfrânge planurile lui Dumnezeu. El cautã sã facã poruncile lui
Dumnezeu sã aibã mai puþinã putere în lume ca legile omeneºti.
Omul pãcatului, care a gândit sã schimbe timpurile ºi legile, ºi
care a apãsat totdeauna poporul lui Dumnezeu, va determina sã
se alcãtuiascã legi care sã impunã þinerea zilei întâi a sãptãmânii.
Dar poporul lui Dumnezeu trebuie sã stea tare pentru El. ªi Domnul
va lucra în favoarea lor, arãtând lãmurit cã El este Dumnezeul
dumnezeilor.
Biserica rãmãºiþei va fi pusã la grea încercare ºi greu necaz.
Acei care þin poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Isus, vor simþi
mânia balaurului ºi a oºtilor lui. Satan socoteºte lumea, oamenii,
ca fiind supuºi ai sãi ºi el a pus stãpânire pe bisericile apostate;
dar aici este o micã grupã care rezistã supremaþiei lui. Dacã ar
putea sã-i ºteargã de pe pãmânt, atunci biruinþa lui ar fi deplinã.
Aºa cum a influenþat naþiunile pãgâne sã distrugã pe Israel, tot aºa
în viitorul apropiat el va aþâþa puterile nelegiuite ale lumii sã
distrugã poporul lui Dumnezeu. Tuturor li se va cere sã dea
ascultare edictelor prin cãlcarea legii divine. Acei care rãmân
credincioºi faþã de Dumnezeu ºi faþã de datorie vor fi ameninþaþi,
denunþaþi ºi proscriºi. Ei vor fi vânduþi de pãrinþi, fraþi, rude ºi
prieteni”. (Luca 21:6)
“ªi balaurul mâniat pe femeie s-a dus sã facã rãzboi cu rãmãºiþa
seminþei ei, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi þin mãrturia lui
Isus Hristos”. (Apoc. 12:17)
În viitorul apropiat vom vedea împlinirea acestor cuvinte, având
în vedere cã bisericile protestante se unesc cu lumea ºi cu puterea
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papalã împotriva pãzitorilor poruncilor. Acelaºi spirit care i-a motivat
pe adepþii papalitãþii din veacurile trecute îi va face ºi pe protestanþi
sã urmeze un drum asemãnãtor faþã de aceia care îºi vor pãstra
credincioºia lor faþã de Dumnezeu.
Biserica ºi statul fac acum pregãtiri pentru conflictul viitor.
Protestanþii lucreazã acum pe ascuns pentru a aduce duminica în
faþã, aºa cum au fãcut romaniºtii. Pretutindeni, papalitatea îºi
strânge structurile ei mari ºi impunãtoare în adâncimi tainice, de
unde vechile lor persecuþii vor fi repetate. ªi se pregãteºte drumul
pentru manifestare pe scarã largã a acelor minuni mincinoase, prin
care, dacã va fi posibil, Satan va înºela chiar ºi pe cei aleºi.
Decretul care va trebui sã fie dat împotriva poporului lui
Dumnezeu va fi la fel ca acela dat de Ahaºveroº împotriva iudeilor,
pe timpul Esterei. Edictul persan a fost dat din cauza rãutãþii lui
Haman împotriva lui Mardoheu. Nu pentru cã Mardoheu i-ar fi
fãcut vreun rãu, ci pentru cã a refuzat sã i se închine, sã-i aducã
respectul care I se cuvine numai lui Dumnezeu. Hotãrârea
împãratului împotriva iudeilor a fost obþinutã printr-un pretext fals,
prin greºita prezentare a acestui popor deosebit. Satana a pus la
cale acest plan pentru a ºterge de pe faþa pãmântului pe aceia
care pãstrau cunoºtinþa adevãrului. Dar complotul lui a fost înfrânt
de cãtre o contraputere care domneºte printre fiii oamenilor. Îngerii
care exceleazã în putere au fost însãrcinaþi sã apere pe poporul
lui Dumnezeu ºi comploturile adversarilor lui s-au întors asupra
capului lor. Lumea protestantã de astãzi vede în mica grupã a
pãzitorilor Sabatului un Mardoheu la poartã. Caracterul ºi
comportarea sa, care exprimã respect faþã de Legea lui Dumnezeu,
sunt o continuã mustrare pentru cei care au dat la o parte temerea
de Dumnezeu ºi calcã în picioare Sabatul Sãu: acest intrus nepoftit
trebuie - prin unele mijloace - sã fie înlãturat din cale.
Aceeaºi minte diabolicã ce a complotat împotriva celor
credincioºi din veacurile trecute cautã încã sã extermine de pe
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pãmânt pe cei care se tem de Dumnezeu ºi ascultã de Legea Sa.
Satana va stârni indignare împotriva umilei minoritãþi care în mod
conºtient refuzã sã accepte obiceiurile populare ºi tradiþiile.
Oameni în poziþii înalte ºi cu reputaþie se vor uni cu cei nelegiuiþi
ºi stricaþi, pentru a se sfãtui împotriva poporului lui Dumnezeu.
Bogãþia, geniul, educaþia se vor strânge pentru a-i acoperi cu
dispreþ. Conducãtori, persecutori, slujitori ai altarelor ºi membri
ai bisericii vor conspira împotriva lor. Prin cuvânt ºi prin scris,
prin ironie, ameninþãri ºi batjocurã ei vor cãuta sã le nimiceascã
credinþa. Printr-o reprezentare ºi apeluri mânioase, ei vor stârni
mânia poporului. Neavând un “aºa zice Scriptura”, pentru a aduce
un argument împotriva apãrãtorilor Sabatului biblic, ei vor recurge
la acþiuni opresive pentru a suplini aceastã lipsã. Pentru a-ºi asigura
popularitate ºi sprijin, legislatorii se vor supune cerinþei pentru o
lege duminicalã. Aceia care se tem de Dumnezeu nu pot sã accepte
o instituþie care violeazã o poruncã a Decalogului. Pe acest câmp
de luptã se va da ultima mare bãtãlie dintre adevãr ºi minciunã. ªi
noi nu suntem lãsaþi în îndoialã cu privire la aceastã problemã.
Acum, ca ºi în zilele lui Mardoheu, Domnul va apãra adevãrul ºi
poporul Sãu.
Prin decretul ce impune instituþia papalitãþii care violeazã Legea
lui Dumnezeu, naþiunea noastrã se va rupe cu totul de neprihãnire.
Când protestantismul va întinde mâna peste abis, pentru a prinde
mâna puterii romane, când ea va întinde mâna peste abis pentru a
da mâna cu spiritismul, când, sub influenþa acestor întreite uniri,
þara noastrã (S.U.A.) va respinge orice principiu al Constituþiei,
ca o conducere protestantã ºi republicanã ºi va face legi pentru
propagarea falsurilor ºi înºelãciunilor papale, putem cunoaºte cã
a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui Satana ºi cã sfârºitul
este aproape.
Dupã cum apropierea armatelor romane a fost un semn pentru
ucenici cu privire la iminenta distrugere a Ierusalimului, tot astfel
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se poate ca aceastã apostazie sã fie un semn al faptului cã limita
îndelungii rãbdãri a lui Dumnezeu a ajuns la capãt, cã mãsura
nelegiuirii naþiunii noastre s-a umplut ºi cã îngerul milei este gata
sã-ºi ia zborul, pentru a nu se mai întoarce niciodatã. Poporul lui
Dumnezeu va fi atunci aruncat în acele scene chinuitoare ºi
nefericite, pe care profeþii le-au descris ca fiind timpul strâmtorãrii
lui Iacov. Strigãtul celor credincioºi ºi persecutaþi se înalþã spre
ceruri. ªi dupã cum sângele lui Abel strigã din pãmânt, sunt de
asemenea voci care strigã la Dumnezeu din mormintele martirilor,
din cimitirele mãrilor, din peºterile munþilor, de sub arcadele
pieþelor: “Pânã când, Stãpâne, Tu, care eºti sfânt ºi adevãrat,
zãboveºti sã judeci ºi sã rãzbuni sângele nostru asupra locuitorilor
pãmântului?” (Apoc. 6:10)
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Cap. 14
Închiderea
uºii harului

C

ând se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai
mijloceºte pentru locuitorii vinovaþi ai pãmântului. Solii
lui Dumnezeu ºi-au îndeplinit lucrarea… Atunci Isus Îºi înceteazã
lucrarea de mijlocire în Sanctuarul de sus. El Îºi ridicã mâinile ºi
spune cu voce puternicã: “S-a sfârºit!” Toatã oastea îngereascã
îºi scoate coroanele când El face anunþul solemn: “Cine este
nedrept, sã fie nedrept ºi mai departe; cine este întinat, sã se întineze
ºi mai departe; cine este fãrã prihanã, sã trãiascã ºi mai departe
fãrã prihanã. ªi cine este sfânt, sã se sfinþeascã ºi mai departe!”
(Apoc. 22:11) Fiecare caz a fost hotãrât pentru viaþã sau pentru
moarte. Hristos a fãcut ispãºire pentru credincioºii Sãi ºi le-a ºters
pãcatele. Numãrul supuºilor Sãi s-a completat; “domnia,
stãpânirea ºi puterea tuturor împãrãþiilor care sunt pretutindeni
sub ceruri”, sunt pregãtite sã fie date moºtenitorilor mântuirii ºi
Isus va domni ca Împãrat al împãraþilor ºi Domn al domnilor.
Când El pãrãseºte Sanctuarul, întunericul acoperã pe locuitorii
pãmântului. În acel timp înfricoºãtor cei drepþi trebuie sã trãiascã
înaintea unui Dumnezeu sfânt fãrã Mijlocitor. Restricþia care fusese
pusã asupra nelegiuiþilor este îndepãrtatã ºi Satana are stãpânire
deplinã peste cei care au rãmas pânã la urmã nepocãiþi. Îndelunga
rãbdare a lui Dumnezeu s-a sfârºit. Lumea a respins harul Sãu, a
dispreþuit iubirea Sa ºi a cãlcat în picioare Legea Sa. Nelegiuiþii
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au trecut hotarul timpului lor de har; Duhul lui Dumnezeu, cãruia
I s-au împotrivit continuu, a fost în cele din urmã retras. Neprotejaþi
de harul divin, ei nu au nici o apãrare contra celui rãu. Satana va
arunca atunci pe locuitorii pãmântului în marea strâmtorare finalã.
Când îngerii lui Dumnezeu înceteazã sã mai þinã în frâu vânturile
furioase ale patimii omeneºti, toate elementele de luptã se vor
dezlãnþui. Întreaga lume va fi antrenatã într-o ruinã mai teribilã
decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.
Când prezenþa lui Dumnezeu a fost retrasã, în cele din urmã, de
la naþiunea iudaicã, preoþii ºi poporul n-au ºtiut nimic. Deºi erau
sub stãpânirea Satanei ºi erau mânaþi de patimile cele mai
îngrozitoare ºi dãunãtoare, ei încã se considerau aleºii lui Dumnezeu.
Slujba la Templu continua; jertfele erau aduse pe altarele lui
profanate ºi zilnic era invocatã binecuvântarea divinã asupra unui
popor vinovat de sângele scumpului Fiu al lui Dumnezeu ºi care
acum cãuta sã ucidã pe slujitorii ºi pe apostolii Sãi. Tot astfel,
locuitorii pãmântului nu vor ºti când se va pronunþa hotãrârea
irevocabilã în Sanctuarul ceresc ºi când soarta lumii va fi stabilitã
pentru totdeauna. Formele religiei vor fi continuate de un popor de
la care a fost retras, în cele din urmã, Duhul lui Dumnezeu; zelul
satanic cu care prinþul rãului îi va inspira pentru împlinirea planurilor
lui rãutãcioase, va avea asemãnarea zelului pentru Dumnezeu.
Judecãþile lui Dumnezeu vor veni peste cei care cautã sã oprime
ºi sã distrugã pe poporul Sãu. Îndelunga Sa rãbdare cu cei nelegiuiþi
încurajeazã pe oameni sã pãcãtuiascã, dar pedeapsa lor nu este
mai puþin sigurã ºi mai puþin înfricoºãtoare, doar pentru cã este
îndelung amânatã. “Cãci Domnul Se va scula ca la muntele Peraþim
ºi Se va mânia ca în valea Gabaonului, ca sã-ªi facã lucrarea,
lucrarea Lui ciudatã, ca sã-ªi împlineascã lucrul, lucrul Lui
nemaiauzit.” (Is. 28:21) Pentru Dumnezeul nostru milostiv
pedeapsa este un act ciudat. “Pe viaþa Mea, zice Domnul
Dumnezeu, cã nu doresc moartea pãcãtosului.” (Ezech. 33:11)
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“Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare ºi milostiv,
încet la mânie, plin de bunãtate ºi credincioºie,... iartã fãrãdelegea,
rãzvrãtirea ºi pãcatul, dar nu socoteºte pe cel vinovat drept
nevinovat.” “Domnul este îndelung rãbdãtor, dar de o mare tãrie;
ºi nu lasã nepedepsit pe cel rãu.” (Exod. 34:6, 7; Naum 1:3) El
va reabilita autoritatea Legii Sale cãlcate în picioare prin fapte
teribile îndeplinite cu dreptate. Severitatea pedepsei care aºteaptã
pe cãlcãtorii Legii poate fi înþeleasã dupã neplãcerea Domnului
de a aduce la îndeplinire judecata. Naþiunea cu care El are
îndelungã rãbdare ºi pe care nu o va lovi pânã când nu va fi umplut
cupa nelegiuirii în rapoartele din cãrþile lui Dumnezeu, va bea în
cele din urmã cupa mâniei neamestecate cu har.
Când Hristos Îºi va înceta lucrarea de mijlocire în Sanctuar,
atunci va fi vãrsatã mânia neamestecatã cu milã cu care au fost
ameninþaþi cei care se închinã fiarei, icoanei ei ºi primesc semnul
ei. (Apoc. 14:9, 10) Plãgile cu care a fost lovit Egiptul, când
Dumnezeu era pe punctul sã elibereze pe Israel, au fost de aceeaºi
naturã cu judecãþile mai teribile ºi mai întinse, care vor cãdea
asupra lumii chiar înainte de eliberarea finalã a poporului lui
Dumnezeu. Descriind acele calamitãþi înspãimântãtoare, profetul
spune: “O ranã rea ºi dureroasã a lovit pe oamenii care aveau
semnul fiarei ºi care se închinau icoanei ei... Marea s-a fãcut sânge,
ca sângele unui om mort. ªi a murit orice fãpturã vie, chiar ºi tot
ce era în mare... Râurile ºi izvoarele apelor... s-au fãcut sânge”.
Oricât ar fi de teribile aceste suferinþe, dreptatea lui Dumnezeu
este pe deplin justificatã. Îngerul lui Dumnezeu declarã: “Drept
eºti Tu, Doamne... pentru cã ai judecat în felul acesta. Fiindcã
aceºtia au vãrsat sângele sfinþilor ºi al proorocilor, le-ai dat ºi Tu
sã bea sânge. ªi sunt vrednici”. (Apoc. 16:2-6) Condamnând pe
poporul lui Dumnezeu la moarte, ei ºi-au atras vinovãþia sângelui
lor ca ºi când ar fi fost vãrsat de mâinile lor. În acelaºi fel a declarat
Hristos vinovaþi pe iudeii din timpul Sãu de tot sângele sfinþilor
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care fusese vãrsat din zilele lui Abel; cãci ei erau stãpâniþi de acelaºi
spirit ºi cãutau sã facã aceeaºi lucrare ca ºi ucigaºii proorocilor.
În plaga urmãtoare, se dã putere soarelui “sã dogoreascã pe
oameni cu focul lui. ªi oamenii au fost dogorâþi de o arºiþã mare”.
(vers. 8, 9) Profeþii au descris starea pãmântului în acest timp
înspãimântãtor astfel: “Pãmântul este întristat,... cãci bucatele de
pe câmp sunt pierdute... toþi pomii de pe câmp s-au uscat... ºi s-a
dus bucuria de la copiii oamenilor!” “S-au uscat seminþele sub
bulgãri; grânarele stau goale... Cum gem vitele! Cirezile de boi
umblã buimace, cãci nu mai au pãºune... cãci au secat pâraiele ºi
a mâncat focul islazurile pustiei”. “În ziua aceea, cântecele
Templului se vor preface în gemete, zice Domnul Dumnezeu;
pretutindeni vor arunca în tãcere o mulþime de trupuri moarte”.
(Ioel 1:17-20; Ioel 1:10-12; Amos 8:3)
Aceste plãgi nu sunt generale, altfel locuitorii pãmântului ar fi
nimiciþi cu totul. Totuºi vor fi cele mai îngrozitoare calamitãþi care
au fost cunoscute vreodatã de muritori. Toate judecãþile care au
venit peste oameni pânã la încheierea timpului de har fuseserã
amestecate cu milã. Sângele mijlocitor al lui Hristos protejase pe
pãcãtos sã primeascã mãsura deplinã pentru vinovãþia lui; dar la
judecata finalã mânia este vãrsatã neamestecatã cu milã.
În ziua aceea mulþimile vor dori adãpostul harului lui Dumnezeu
pe care l-au dispreþuit timp îndelungat. “Iatã vin zile, zice Domnul
Dumnezeu, când voi trimite foamete în þarã, nu foamete de pâine,
nici sete de apã, ci foame ºi sete dupã auzirea cuvintelor Domnului.
Vor pribegi atunci de la o mare la alta, de la miazãnoapte la rãsãrit,
vor umbla istoviþi încoace ºi încolo, ca sã caute Cuvântul Domnului,
ºi tot nu-l vor gãsi.” (Amos 8:11, 12)
Poporul lui Dumnezeu nu va fi scutit de suferinþã; dar când va
fi persecutat ºi strâmtorat, când va îndura privaþiuni ºi va suferi de
foame, nu va fi lãsat sã piarã.
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Cap. 15
Cerul ºi pãmântul
în haos

L
“

uaþi seama ca nu cumva sã nu voiþi sã ascultaþi pe Cel ce
vã vorbeºte! Cãci dacã n-au scãpat cei ce n-au vrut sã
asculte pe Cel ce vorbea pe pãmânt, cu atât mai mult nu vom
scãpa noi, dacã ne întoarcem de la Cel ce vorbeºte din ceruri, al
cãrui glas a clãtinat atunci pãmântul ºi care acum a fãcut fãgãduinþa
aceasta: “Voi mai clãtina încã o datã nu numai pãmântul, ci ºi
cerul”. (Evrei 12:25,26)
Nu este departe timpul când Dumnezeu Se va ridica sã rãzbune
autoritatea Sa insultatã. “Cãci iatã, Domnul iese din locuinþa Lui
sã pedepseascã nelegiuirile locuitorilor pãmântului”. (Isaia 26:21)
“Cine va putea sã sufere însã ziua venirii Lui? Cine va rãmâne în
picioare când Se va arãta El?” (Maleahi 3:2) Poporului Israel,
datoritã pãcãtoºeniei lui, i s-a interzis sã se apropie de munte
atunci când Dumnezeu era gata sã Se coboare pe el spre a face
cunoscutã Legea Sa, ca nu cumva sã fie mistuit de slava arzândã
a prezenþei Sale. Dacã o astfel de manifestare a puterii lui
Dumnezeu a marcat locul ales pentru proclamarea Legii Sale, cât
de teribil trebuie sã fie completul Sãu de judecatã atunci când va
veni pentru a aduce la îndeplinire aceste rânduieli sacre! Cum vor
putea oare acei care I-au cãlcat în picioare autoritatea sã suporte
slava Lui în ziua cea mare a rãsplãtirii finale? Groaza de la Sinai
era menitã sã înfãþiºeze poporului scenele judecãþii.
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Sunetul unei trâmbiþe a chemat poporul Israel sã se întâlneascã
cu Dumnezeu. Vocea Arhanghelului ºi trâmbiþa lui Dumnezeu îi vor
strânge de pe întregul pãmânt atât pe cei vii, cât ºi pe cei morþi în
faþa Judecãtorului lor. Tatãl ºi Fiul, însoþiþi de o mare mulþime de
îngeri, au fost prezenþi pe munte. În ziua cea mare a judecãþii, Isus
Hristos va veni “în slava Tatãlui Sãu cu îngerii Sãi”. (Matei 16:27)
El va sta apoi pe tronul slavei Sale ºi înaintea Sa vor fi adunate
toate naþiunile pãmântului.
Când prezenþa divinã s-a manifestat pe Sinai, slava Domnului
era asemenea focului mistuitor înaintea întregului Israel. Dar când
Domnul Hristos va veni în slavã cu sfinþii Sãi îngeri, întregul pãmânt
va strãluci de lumina teribilã a prezenþei Sale. “Dumnezeul nostru
vine ºi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, ºi împrejurul Lui
o furtunã puternicã. El strigã spre ceruri sus ºi spre pãmânt, ca sã
judece pe poporul Sãu” (Psalmi 50:3-4) Un torent de foc va ieºi ºi
va pleca dinaintea Lui, fãcând ca elementele naturii sã se topeascã
de cãldura cea mare, aºa cum se va întâmpla ºi cu pãmântul, iar
lucrurile care sunt pe el vor fi de asemenea arse, … la descoperirea
Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui, într-o flacãrã de foc,
ca sã pedepseascã pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu ºi pe cei ce
nu ascultã de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos” (2 Tes.
1:7-8)
Niciodatã de când a fost omul creat nu s-a vãzut o astfel de
manifestare a puterii divine ca atunci când a fost proclamatã Legea
pe Sinai. “S-a cutremurat pãmântul, s-au topit cerurile, dinaintea lui
Dumnezeu, s-a zguduit Sinai dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul
lui Israel”. (Ps. 68:8) În mijlocul celor mai teribile convulsii ale
naturii, vocea lui Dumnezeu, asemenea unei trâmbiþe, s-a auzit din
nor. Muntele se clãtina de la bazã spre vârf ºi oºtile lui Israel, palide
ºi tremurând de groazã, s-au aruncat cu feþele la pãmânt. El, a cãrui
voce scutura atunci pãmântul, a declarat: “Voi mai clãtina încã o
datã nu numai pãmântul, ci ºi cerul”. (Evrei 12:26) Sfânta Scripturã
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spune: “Domnul va rãcni de sus; din Locaºul Lui cel sfânt”, … “de se
zguduie cerurile ºi pãmântul”. (Ier. 25:30; Ioel 3:16) În ziua cea
mare, ce stã sã vinã, cerurile se vor strânge “ca o carte de piele, pe
care o faci sul”. (Apoc. 6:14) Chiar munþii ºi insulele vor fi mutate
din locurile lor. “Pãmântul se clatinã ca un om beat, tremurã ca o
colibã; pãcatul lui îl apasã, cade ºi nu se mai ridicã” . (Isaia 24:20)
“De aceea toate mâinile slãbesc ºi orice inimã omeneascã se
topeºte”, de aceea toate feþele “s-au îngãlbenit”; “ei sunt nãpãdiþi
de spaimã; îi apucã chinurile ºi durerile”. “Voi pedepsi - zice Domnul
- lumea pentru rãutatea ei ºi pe cei rãi pentru nelegiuirea lor; voi
face sã înceteze mândria celor trufaºi ºi voi doborî semeþia celor
asupritori”. (Isaia 13:7,8,11; Ieremia 30:6)
Când Moise a coborât de pe munte din faþa Prezenþei divine,
unde primise tablele mãrturiei, Israelul cel vinovat n-a putut suporta
lumina aceea slãvitã a feþei sale. Cu atât mai puþin vor putea
cãlcãtorii Legii sã priveascã la Fiul lui Dumnezeu atunci când El va
apãrea în slava Tatãlui Sãu, înconjurat de toate oºtile cereºti, pentru
a aduce la îndeplinire judecata Cerului asupra cãlcãtorilor Legii ºi
a acelora ce au respins jertfa Sa ispãºitoare. Aceia care au nesocotit
Legea lui Dumnezeu ºi au cãlcat în picioare sângele Domnului
Hristos, “împãraþii pãmântului, domnitorii, cãpitanii oºtilor, cei bogaþi
ºi puternici”, se vor ascunde “în peºteri ºi în stâncile munþilor” ºi
vor spune munþilor ºi stâncilor: “Cãdeþi peste noi ºi ascundeþi-ne de
Faþa Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi de mânia Mielului, cãci
a venit ziua cea mare a mâniei Lui ºi cine poate sta în picioare?”
(Apoc. 6:15-17). “În ziua aceea oamenii îºi vor arunca idolii de
argint ºi idolii de aur … la ºobolani ºi la lilieci ºi vor intra în gãurile
stâncilor ºi în crãpãturile pietrelor de frica Domnului ºi de strãlucirea
mãreþiei Lui, când Se va scula sã îngrozeascã pãmântul”. (Isaia
2:20-21)
Atunci se va vedea cã rãzvrãtirea lui Satana împotriva lui
Dumnezeu a avut ca rezultat propria sa ruinã, cum ºi ruina tuturor
80

acelora care au ales sã devinã supuºii sãi. El le spusese ce mare
bine va rezulta din cãlcarea Legii lui Dumnezeu, dar se va vedea
cã “plata pãcatului este moartea”. “Cãci iatã, vine ziua care va
arde ca un cuptor! Toþi cei trufaºi ºi toþi cei rãi vor fi ca miriºtea;
ziua care vine îi va arde, zice Domnul oºtirilor, ºi nu le va mai
lãsa nici rãdãcinã, nici ramurã”. (Mal. 4:1) Satana, rãdãcina
oricãrui pãcat ºi toþi cei ce sãvârºesc rãul, care sunt ramurile lui,
vor fi cu totul tãiaþi. Se va pune capãt pãcatului, cu toate vaiurile
ºi ruina ce au rezultat din el. Psalmistul spune: “Tu pedepseºti
neamurile, nimiceºti pe cel rãu, le ºtergi numele pentru totdeauna
ºi pe vecie. S-au dus vrãjmaºii! N-au rãmas din ei decât niºte
dãrâmãturi veºnice!” (Psalmi 9:5,6)
Cu ocazia venirii lui Hristos necredincioºii sunt eliminaþi de
pe faþa întregului pãmânt, consumaþi prin suflarea gurii Lui ºi
distruºi prin strãlucirea gloriei Sale. (2 Tes. 1:9) Hristos ia poporul
Sãu în cetatea lui Dumnezeu ºi Pãmântul este golit de locuitorii
lui. (Isaia 24:1,3)
Dar, în mijlocul furtunii judecãþii divine, copiii lui Dumnezeu nu
vor avea de ce sã se teamã. “Domnul este scãparea poporului Sãu
ºi ocrotirea copiilor lui Israel”. (Ioel 3:16) Ziua ce aduce groaza ºi
nimicirea pentru cãlcãtorii Legii lui Dumnezeu le va aduce celor
ascultãtori “o bucurie negrãitã ºi strãlucitã” (1 Petru 1:8) “StrângeþiMi pe credincioºii Mei”, spune Domnul, “care au fãcut legãmânt
cu Mine prin jertfã. Atunci cerurile vor vesti dreptatea Lui, cãci
Dumnezeu este Cel ce judecã” (Psalmi 50:5-6)
“ªi veþi vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihãnit
ºi cel rãu, dintre cel ce slujeºte lui Dumnezeu ºi cel ce nu-I slujeºte”
(Mal. 3:18) “Ascultaþi-Mã, voi care cunoaºteþi neprihãnirea,
popor care ai în inimã Legea Mea! Nu te teme de ocara oamenilor
ºi nu tremura de ocãrile lor… Iatã cã îþi iau din mânã potirul
ameþelii… ca sã nu mai bei din el… Eu, Eu vã mângâi” (Is.
51:7,22,12) “Pot sã se mute munþii, pot sã se clatine dealurile,
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dar dragostea Mea nu se va muta de la tine ºi legãmântul Meu de
pace nu se va clãtina, zice Domnul, care are milã de tine”. (Isaia
54:10)
Marele plan de mântuire are ca rezultat readucerea lumii în
graþia lui Dumnezeu. Tot ce a fost pierdut prin pãcat va fi restaurat.
Nu numai omul, ci ºi pãmântul va fi rãscumpãrat, pentru a fi
locuinþa veºnicã a celor ascultãtori. Timp de ºase mii de ani, Satana
s-a luptat sã-ºi menþinã stãpânirea pe pãmânt. Acum, planul iniþial
al lui Dumnezeu privind crucea lui va fi împlinit. “Dar sfinþii Celui
Prea Înalt vor primi împãrãþia ºi vor stãpâni împãrãþia în veci, din
veºnicie în veºnicie”. (Dan. 7:18)
“De la rãsãritul soarelui pânã la apusul lui, fie Numele Domnului
lãudat” (Ps. 113:3) “În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn
ºi Numele Lui va fi singurul Nume. ªi Domnul va fi Împãrat peste
tot pãmântul”. (Zah.14:9) Scripturile spun: “Cuvântul Tãu,
Doamne, dãinuieºte în veci în ceruri… Lucrurile mâinilor Lui sunt
credincioºie ºi dreptate; toate poruncile Lui sunt adevãrate, întãrite
pentru veºnicie, fãcute cu credincioºie ºi neprihãnire”. (Ps. 119:89;
111:7-8) Rânduielile sfinte pe care Satana le-a urât ºi pe care a
cãutat sã le distrugã vor fi onorate de întregul univers, sfânt ºi fãrã
pãcat. “Cãci dupã cum pãmântul face sã rãsarã lãstarul lui ºi dupã
cum o grãdinã face sã încolþeascã semãnãturile ei, aºa va face
Domnul Dumnezeu sã rãsarã dreptatea ºi lauda în faþa tuturor
neamurilor”. (Isaia 61:11)
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Cap. 16
Liberarea poporului lui
Dumnezeu

C

easul cel mai întunecat al luptei bisericii cu puterile rãului
este acela care precede imediat ziua eliberãrii ei finale.
Dar nici unul dintre aceia care se încred în Dumnezeu nu trebuie
sã se teamã, cãci atunci când “suflarea asupritorului este ca vijelia
care izbeºte în zid”, Dumnezeu va fi pentru biserica Sa “un adãpost
împotriva furtunii”. (Isaia 25:4)
În ziua aceea numai celor neprihãniþi li se fãgãduieºte izbãvirea:
“Pãcãtoºii sunt îngroziþi în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiþi,
care zic: ‘Cine din noi va putea sã rãmânã lângã un foc mistuitor?
Cine din noi va putea sã rãmânã lângã niºte flãcãri veºnice? Cel ce
umblã în neprihãnire, ºi vorbeºte fãrã vicleºug, cel ce nesocoteºte
un câºtig scos prin stoarcere, cel ce îºi trage mâinile înapoi ca sã nu
primeascã mitã, cel ce îºi astupã urechea sã nu audã cuvinte setoase
de sânge, ºi îºi leagã ochii, ca sã nu vadã rãul, acela va locui în
locurile înalte; stânci întãrite vor fi locul lui de scãpare; i se va da
pâine, ºi apa nu-i va lipsi’. ” (Isaia 33;14-16)
Cuvântul Domnului cãtre cei credincioºi ai Sãi este: “Du-te
poporul Meu, intrã în odãiþa ta ºi încuie uºa dupã tine; ascunde-te
câteva clipe, pânã va trece mânia! Cãci iatã, Domnul iese din
locuinþa Lui, sã pedepseascã nelegiuirile locuitorilor pãmântului”.
(Isaia 26:20,21)
83

În vedeniile cu privire la ziua cea mare a judecãþii, solilor inspiraþi
ai lui Iehova le-au fost date întrezãriri reale cu privire la consternarea
acelora care nu sunt pregãtiþi sã-L întâlneascã pe Dumnezeul lor în
pace:
“Iatã Domnul deºartã þara ºi o pustieºte, îi rãstoarnã faþa ºi
risipeºte locuitorii; … ei cãlcau legile, nu þineau poruncile ºi rupeau
legãmântul cel veºnic! De aceea mãnâncã blestemul þara ºi sufãr
locuitorii ei pedeapsa nelegiuirilor lor… A încetat desfãtarea
timpanelor, s-a sfârºit veselia gãlãgioasã, s-a dus bucuria arfei”.
(Isaia 24:1-8)
“Mãruntaiele mele! Mãruntaiele mele!” exclamã Ieremia atunci
când vede pustiirile în scenele de încheiere ale istoriei pãmântului.
“Nu pot sã tac! Cãci auzi, suflete, sunetul trâmbiþei ºi strigãtul de
rãzboi. Se vesteºte dãrâmare peste dãrâmare, cãci toatã þara este
pustiitã”. (Ieremia 4:19, 20)
“Mândria omului va fi smeritã”, declarã Isaia cu privire la ziua
rãzbunãrii lui Dumnezeu, “ºi trufia oamenilor va fi plecatã; numai
Domnul va fi înãlþat în ziua aceea. Toþi idolii vor pieri… În ziua
aceea oamenii îºi vor arunca idolii de argint ºi idolii de aur pe
care ºi-i fãcuserã, ca sã se închine la ei, îi vor arunca la ºobolani
ºi la lilieci; ºi vor intra în gãurile stâncilor, ºi în crãpãturile pietrelor,
de frica Domnului ºi de strãlucirea mãreþiei Lui, când Se va scula
sã îngrozeascã pãmântul”. (Isaia 2:17-21)
Cu privire la vremurile acelea trecãtoare, când mândria omului
va fi smeritã, Ieremia mãrturiseºte: “Mã uit la pãmânt ºi iatã cã
este pustiu ºi gol; mã uit la ceruri ºi lumina lor a pierit! Mã uit la
munþi ºi iatã cã sunt zguduiþi; ºi toate dealurile se clatinã! Mã uit
ºi iatã cã nu este nici un om; ºi toate pãsãrile cerurilor au fugit!
Mã uit, ºi iatã, Carmelul este un pustiu; ºi toate cetãþile sale sunt
nimicite”. “Vai! Cãci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca
ea! Este o vreme de necaz pentru Iacov; dar Iacov va fi izbãvit
din ea”. (Ieremia 4:23-26; 30:7)
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Ziua mâniei pentru vrãjmaºii lui Dumnezeu este ziua eliberãrii
finale pentru biserica Sa. Proorocul spune: “Întãriþi mâinile
slãbãnogite ºi întãriþi genunchii care se clatinã. Spuneþi celor slabi
de inimã: “Fiþi tari ºi nu vã temeþi!” Iatã Dumnezeul vostru,
rãzbunarea va veni, rãsplãtirea lui Dumnezeu; El Însuºi va veni ºi
vã va mântui”. “Nimiceºte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu
ºterge lacrimile de pe toate feþele ºi îndepãrteazã de pe tot
pãmântul ocara poporului Sãu; da, Domnul a vorbit”. (Isaia 35:3,4;
25:8) ªi când proorocul vede pe Domnul slavei coborându-Se
din cer cu toþi îngerii sfinþi, ca sã adune biserica rãmãºiþei dintre
toate popoarele pãmântului, aude pe cei care aºteaptã unindu-se
în strigãtul de bucurie: “Iatã, acesta este Dumnezeul nostru în care
aveam încredere cã ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne
încredeam, acum sã ne veselim ºi sã ne bucurãm de mântuirea
Lui!” (Isaia 25:9)
În faþa prezenþei Sale “toate feþele îngãlbenesc”. Peste cei care
au lepãdat mila lui Dumnezeu cade groaza disperãrii veºnice.
“Inima îi e mâhnitã, îi tremurã genunchii ºi toate feþele au îngãlbenit”
(Ieremia 30:6; Naum 2:10) Cei drepþi strigã, tremurând: “Cine
poate sta în picioare?” Cântarea îngerilor se opreºte ºi urmeazã
un timp de tãcere înspãimântãtoare. Apoi, glasul lui Isus se aude
zicând: “Harul Meu vã este de ajuns”. Feþele drepþilor se
lumineazã ºi bucuria umple toate inimile. Iar îngerii, dând tonuri
mai înalte, cântã iarãºi pe mãsurã ce se apropie de pãmânt.
Împãratul Împãraþilor coboarã pe nor, învãluit în flacãrã de
foc. Cerurile se strâng ca un sul, pãmântul tremurã înaintea Lui ºi
toþi munþii ºi insulele sunt mutate din locul lor. “Dumnezeul nostru
vine ºi nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor ºi împrejurul
Lui o furtunã puternicã. El strigã spre ceruri sus ºi spre pãmânt, ca
sã judece pe poporul Sãu”. (Ps. 50:3-4)
“Împãraþii pãmântului, domnitorii, cãpitanii oºtilor, cei bogaþi
ºi cei puternici, toþi robii ºi toþi oamenii slobozi s-au ascuns în
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peºteri ºi în stâncile munþilor. ªi ziceau munþilor ºi stâncilor: “Cãdeþi
peste noi ºi ascundeþi-ne de Faþa Celui ce ºade pe scaunul de
domnie ºi de mânia Mielului; cãci a venit ziua cea mare a mâniei
Lui ºi cine poate sta în picioare?” (Apoc. 6:15-17)
Batjocurile dispreþuitoare au încetat. Buzele mincinoase sunt
reduse la tãcere. Zãngãnitul armelor, tumultul bãtãliei, cu
învãlmãºeala luptei ºi cu hainele tãvãlite în sânge (Isaia 9:5) au
tãcut. În zadar se aude acum numai un glas de rugãciune ºi cuvinte
de bocet ºi de vaiet. De pe buzele care pânã de curând
batjocoreau, izbucneºte strigãtul: “A venit ziua mâniei Lui; ºi cine
poate sta în picioare?” Nelegiuiþii se roagã sã fie îngropaþi sub
stâncile munþilor decât sã priveascã în faþã pe Acela pe care L-au
dispreþuit ºi L-au lepãdat.
În mijlocul clãtinãrii pãmântului, a strãlucirii fulgerelor ºi a
bubuitului tunetelor, se aude vocea Fiului lui Dumnezeu care
cheamã la viaþã pe sfinþii adormiþi. El priveºte asupra mormintelor
celor drepþi, apoi ridicând mâinile cãtre cer, strigã: “Treziþi-vã,
treziþi-vã, treziþi-vã, voi care dormiþi în þãrânã ºi sculaþi-vã!” În
lungul ºi în latul pãmântului, morþii vor auzi acea voce ºi cei ce o
vor auzi vor trãi. Pãmântul întreg va rãsuna de paºii acelei armate
excesiv de mari din fiecare naþiune, seminþie, limbã ºi popor. Ei
vin din închisoarea morþii, îmbrãcaþi cu slavã nemuritoare, strigând:
“Unde îþi este biruinþa, moarte? Unde îþi este boldul, moarte?”
(1 Cor. 15:55) Drepþii care sunt în viaþã ºi sfinþii înviaþi îºi unesc
vocile într-un strigãt prelung ºi fericit de biruinþã.
Drepþii care sunt în viaþã sunt schimbaþi “într-o clipã, într-o
clipealã de ochi.” La glasul lui Dumnezeu ei au fost slãviþi; acum
sunt fãcuþi nemuritori ºi împreunã cu sfinþii înviaþi sunt rãpiþi sã
întâlneascã pe Domnul lor în vãzduh. Îngerii “adunã pe aleºii Lui
din cele patru vânturi, de la o margine a cerului pânã la cealaltã”.
Copilaºii sunt duºi de îngerii sfinþi în braþele mamelor lor. Prieteni,
mult timp despãrþiþi prin moarte, sunt uniþi pentru a nu se mai
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despãrþi niciodatã ºi cu cântãri de bucurie se înalþã împreunã spre
Cetatea lui Dumnezeu.
În faþa mulþimii rãscumpãrate este Cetatea Sfântã. Isus deschide
larg porþile de mãrgãritar ºi naþiunile care au pãzit adevãrul intrã
în Cetate. Acolo vãd Paradisul lui Dumnezeu, cãminul lui Adam
în nevinovãþia lui. Apoi ei aud acea voce, mai bogatã decât orice
muzicã auzitã vreodatã de o ureche muritoare, spunând: “Lupta
voastrã s-a sfârºit”. “Veniþi binecuvântaþii Tatãlui Meu de moºteniþi
Împãrãþia, care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii.”
Acum se împlineºte rugãciunea Mântuitorului pentru ucenicii
Sãi: ”Vreau ca acolo unde sunt Eu, sã fie împreunã cu Mine ºi
aceia pe care Mi i-ai dat Tu”. Hristos prezintã Tatãlui pe cei
rãscumpãraþi prin sângele Sãu, “fãrã prihanã ºi plini de bucurie
înaintea slavei Sale” (Iuda 24), declarând: “Iatã, Eu ºi copiii pe
care Mi i-a dat Domnul”. “Eu am pãzit pe aceia, pe care Mi i-ai
dat.” O, minuni ale iubirii rãscumpãrãtoare! Fericitã acea orã când
Tatãl Cel nemãrginit, privind pe cei rãscumpãraþi, va vedea chipul
Sãu, discordia pãcatului înlãturatã, ruina pãcatului îndepãrtatã ºi
neamul omenesc din nou în armonie cu divinitatea.
Moºtenitorii lui Dumnezeu au venit din mansarde, din cocioabe,
din temniþe, de pe eºafoduri, din munþi, din pustiuri, din peºterile
pãmântului, din grotele mãrii. Pe pãmânt au fost “lipsiþi de toate,
prigoniþi, munciþi”. Milioane au coborât în mormânt acoperiþi de
ruºine, pentru cã au refuzat cu statornicie sã accepte pretenþiile
amãgitoare ale lui Satana. Au fost condamnaþi de tribunalele
omeneºti ca cei mai josnici criminali. Dar acum “Dumnezeu este
Cel ce judecã”. (Ps. 50:6) Acum sentinþele omeneºti sunt
rãsturnate. “Domnul Dumnezeu... îndepãrteazã... ocara poporului
Sãu.” (Is. 25:8) “Ei vor fi numiþi “Popor sfânt, Rãscumpãraþi ai
Domnului.” El a hotãrât sã dea “celor întristaþi din Sion,... o cununã
împãrãteascã în loc de cenuºã, un untdelemn de bucurie în locul
plânsului, o hainã de laudã în locul unui duh mâhnit”. (Is. 62:12;
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61:3) Ei nu mai sunt slabi, întristaþi, risipiþi ºi oprimaþi. De acum
înainte vor fi totdeauna cu Domnul. Ei stau înaintea tronului
îmbrãcaþi cu haine mai preþioase decât au purtat vreodatã cei mai
onoraþi oameni de pe pãmânt. Sunt încoronaþi cu diademe mai
strãlucitoare decât cele care au fost puse vreodatã pe fruntea
monarhilor pãmânteºti. Zilele de durere ºi de plâns s-au sfârºit
pentru totdeauna. Împãratul slavei a ºters lacrimile de pe toate
feþele; orice motiv de întristare a fost îndepãrtat. Fluturând ramurile
de palmieri, ei izbucnesc într-un cântec de laudã clar, plãcut ºi
armonios; toate vocile preiau melodia pânã când imnul de triumf
rãsunã prin bolþile cerului: “Mântuirea este a Dumnezeului nostru,
care ºade pe scaunul de domnie ºi a Mielului!” ºi toþi locuitorii
cerului rãspund în adorare: “Amin”. “A Dumnezeului nostru, sã
fie lauda, slava, înþelepciunea, mulþumirile, cinstea, puterea ºi tãria,
în vecii vecilor!” (Apoc. 7:10, 12)
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Cap. 17
O împãrãþie
de o mie de ani

P

rofetul prezice exilarea Satanei ºi starea de haos ºi pustiire
la care va fi adus pãmântul ºi declarã cã aceastã stare va
dãinui timp de o mie de ani. Dupã prezentarea scenelor celei de a
doua veniri a Domnului ºi a distrugerii celor nelegiuiþi, profeþia
continuã: “Apoi am vãzut pogorându-se din cer un înger, care
þinea în mânã cheia Adâncului ºi un lanþ mare. El a pus mâna pe
balaur, pe ºarpele cel vechi, care este diavolul ºi Satana, ºi l-a
legat pentru o mie de ani. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo,
ºi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca sã nu mai înºele Neamurile,
pânã se vor împlini cei o mie de ani. Dupã aceea, trebuie sã fie
dezlegat pentru puþinã vreme”. (Apoc. 20:1-3)
Cuvântul “Adânc” reprezintã pãmântul într-o stare de confuzie
ºi întunecime, dupã cum reiese din alte texte biblice. Cu privire la
starea pãmântului “la început”, raportul Bibliei spune cã “era pustiu
ºi gol; ºi întunericul era peste faþa adâncului”.(Cuvântul ebraic
tradus aici prin “adânc” este redat în Septuaginta (traducere greacã
a Vechiului Testament) prin acelaºi cuvânt folosit în (Apoc. 20:13.) (Gen. 1:2) Profeþia ne aratã cã pãmântul va fi readus, cel
puþin parþial, în aceeaºi stare. Privind înainte cãtre ziua cea mare
a lui Dumnezeu, profetul Ieremia declarã: “Mã uit la pãmânt, ºi
iatã cã este pustiu ºi gol; mã uit la ceruri ºi lumina lor a pierit! Mã
uit la munþi, ºi iatã cã sunt zguduiþi; ºi toate dealurile se clatinã! Mã
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uit, ºi iatã cã nu este nici un om; ºi toate pãsãrile cerurilor au fugit!
Mã uit, ºi iatã, locul roditor este un pustiu; ºi toate cetãþile sale sunt
nimicite”. (Ier. 4:23-26)
Aici urmeazã sã fie locuinþa Satanei ºi a îngerilor rãi timp de o
mie de ani. Limitat la pãmânt, el nu va avea acces la alte lumi,
pentru a ispiti ºi a tulbura pe aceia care n-au cãzut niciodatã. În
acest sens este el legat; nu mai este nimeni asupra cãruia sã-ºi exercite
puterea. Este oprit cu totul de la lucrarea de amãgire ºi ruinã care a
fost singura lui desfãtare atât de multe secole.
Timp de o mie de ani, Satana va pribegi încoace ºi încolo pe
pãmântul pustiit pentru a vedea rezultatele rãzvrãtirii lui împotriva
Legii lui Dumnezeu.
În timpul celor o mie de ani între prima ºi a doua înviere, are loc
judecata nelegiuiþilor. Apostolul Pavel aratã cã aceastã judecatã
este un eveniment care urmeazã dupã a doua venire. “De aceea sã
nu judecaþi nimic înainte de vreme, pânã va veni Domnul, care va
scoate la luminã lucrurile ascunse în întuneric ºi va descoperi
gândurile inimilor.” (1 Cor. 4:5) Daniel declarã cã atunci când a
venit Cel Îmbãtrânit de zile “judecata a fost datã sfinþilor Celui
Prea Înalt”. (Dan. 7:22) În timpul acesta cei neprihãniþi domnesc
ca regi ºi preoþi pentru Dumnezeu. Ioan în Apocalips spune: “ªi am
vãzut niºte scaune de domnie; ºi celor ce au ºezut pe ele, li s-a dat
judecata”. “Ei vor fi preoþi ai lui Dumnezeu ºi ai lui Hristos ºi vor
împãrãþi cu El o mie de ani.” (Apoc. 20:4, 6) Acesta este timpul în
care, dupã cum a prezis apostolul Pavel, “sfinþii vor judeca lumea”.
(1 Cor. 6:2) Ei judecã împreunã cu Hristos pe cei nelegiuiþi,
comparând faptele lor cu cartea Legii, Biblia, hotãrând fiecare caz
dupã faptele fãcute în trup. Mãrimea pedepsei pe care cei nelegiuiþi
trebuie sã o sufere este mãsuratã dupã faptele lor ºi este scrisã în
dreptul numelui lor în cartea morþii.
Satana ºi îngerii lui sunt de asemenea judecaþi de Hristos ºi de
poporul Sãu. Pavel spune: “Nu ºtiþi cã noi vom judeca pe îngeri?”
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(1 Cor. 6:3) De asemenea, Iuda declarã cã: “El a pãstrat pentru
judecata zilei celei mari, puºi în lanþuri veºnice, în întuneric, pe
îngerii care nu ºi-au pãstrat vrednicia, ci ºi-au pãrãsit locuinþa”.
(Iuda 6)
La încheierea celor o mie de ani va avea loc a doua înviere.
Atunci cei nelegiuiþi vor învia din morþi ºi se vor prezenta înaintea
lui Dumnezeu pentru executarea “judecãþii scrise”. Astfel dupã
ce descrie învierea celor drepþi, profetul spune: “Ceilalþi morþi nau înviat pânã nu s-au sfârºit cei o mie de ani”. (Apoc. 20:5)
La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din nou
pe pãmânt. El este însoþit de mulþimea celor rãscumpãraþi ºi urmat
de o suitã de îngeri. În timp ce coboarã într-o maiestate
înfricoºãtoare, El porunceºte morþilor nelegiuiþi sã învieze pentru
a-ºi primi pedeapsa.
Acum Satana se pregãteºte pentru ultima mare bãtãlie pentru
supremaþie.
Satana se consultã cu îngerii lui … Toþi încep imediat sã se
pregãteascã de luptã. Meºteri iscusiþi fãuresc echipament de
rãzboi.
Conducãtori militari, renumiþi pentru succesele lor, organizeazã
mulþimile de rãzboinici pe companii ºi divizii.
În cele din urmã se dã ordinul de înaintare ºi uriaºa armatã se
pune în miºcare … Satana, cel mai puternic dintre rãzboinici,
conduce avangarda ºi îngerii lui îºi unesc forþele pentru aceastã
bãtãlie finalã … La porunca lui Isus, porþile Noului Ierusalim
sunt închise iar armatele Satanei înconjoarã cetatea ºi se pregãtesc
de atac.
Hristos apare acum din nou în faþa vrãjmaºilor Sãi.
Acum în faþa mulþimii impresionate sunt înfãþiºate scenele finale - Suferindul rãbdãtor mergând pe calea cãtre Calvar, Prinþul
cerului atârnând pe cruce, preoþii îngâmfaþi ºi gloata batjocoritoare
care râdea de agonia morþii Lui; întunericul supranatural,
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cutremurul de pãmânt, stâncile despicate, mormintele deschise,
marcând momentul când Rãscumpãrãtorul lumii ªi-a dat viaþa.
Spectacolul îngrozitor apare exact aºa cum a fost. Satana,
îngerii lui ºi supuºii lui nu au putere sã-ºi întoarcã privirile de la
tabloul propriei lor lucrãri. Fiecare participant îºi aminteºte rolul
pe care l-a îndeplinit. Irod, care a ucis copiii nevinovaþi din
Betleem, ca sã poatã nimici pe Împãratul lui Israel; Irodiada cea
josnicã pe al cãrei suflet zace vina sângelui lui Ioan Botezãtorul;
Pilat cel slab ºi oportunist, soldaþii batjocoritori, preoþii,
conducãtorii ºi gloata înfuriatã care strigau: “Sângele Lui sã fie
asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri!” - toþi vãd enormitatea
vinei lor.
Acum este clar pentru toþi cã plata pãcatului nu înseamnã
independenþã nobilã ºi viaþã veºnicã, ci sclavie, ruinã ºi moarte.
Cei nelegiuiþi vãd ce au pierdut prin viaþa lor de rãzvrãtire. Ei au
dispreþuit nespus de mare ºi veºnicã greutate de slavã când li s-a
oferit; dar cât de vrednicã de dorit li se pare acum. “Toate aceste
lucruri, strigã sufletul pierdut, le-aº fi putut avea, dar am ales sã
stau departe de ele. O, ce orbire ciudatã! Am schimbat pacea,
fericirea ºi onoarea pentru ticãloºie, ruºine ºi disperare”. Toþi vãd
cã excluderea lor din cer este dreaptã.
Foc se coboarã de la Dumnezeu din cer. Pãmântul se crapã.
Armele ascunse în adâncurile lui sunt scoase afarã. Flãcãri
nimicitoare izbucnesc din fiecare prãpastie deschisã. Chiar ºi
stâncile ard. A venit ziua care arde ca un cuptor. Elementele naturii
se topesc de mare cãldurã ºi pãmântul cu tot ce este pe el arde.
(Mal. 4:1; 2 Petru 3:10) Suprafaþa pãmântului pare o masã topitã
- un lac de foc uriaº, clocotind. Este timpul judecãþii ºi al nimicirii
nelegiuiþilor - “este o zi de rãzbunare a Domnului, un an de
rãsplãtire ºi rãzbunare pentru Sion”. (Is. 34:8)
Nelegiuiþii îºi primesc rãsplata pe pãmânt. (Prov. 11:31) “Cãci
iatã, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toþi cei trufaºi ºi toþi cei
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rãi, vor fi ca miriºtea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oºtirilor.”
(Mal. 4:1) Unii sunt distruºi într-o clipã, în timp ce alþii suferã multe
zile. Toþi sunt pedepsiþi “dupã faptele lor”.
Focul care nimiceºte pe nelegiuiþi curãþã pãmântul. Orice urmã
a blestemului este îndepãrtatã. Nici un iad arzând veºnic nu va
pãstra înaintea celor rãscumpãraþi consecinþele îngrozitoare ale
pãcatului.
Pedeapsa deplinã a Legii a fost aplicatã; cerinþele dreptãþii au
fost satisfãcute, iar cerul ºi pãmântul privind, vestesc dreptatea
lui Iehova.
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Cap. 18
Viziuni despre
gloria viitoare

Î

n zilele cele mai întunecate ale luptei ei îndelungate cu rãul,
bisericii lui Dumnezeu i-au fost date descoperiri cu privire
la planul cel veºnic al lui Iehova. Poporului Sãu i-a fost îngãduit
sã priveascã dincolo de încercãrile prezentului, la biruinþele
viitorului ºi când lupta va fi sfârºitã, cei rãscumpãraþi vor intra în
stãpânirea þãrii fãgãduite. Aceste viziuni ale slavei viitoare, scene
descrise de mâna lui Dumnezeu, sã fie scumpe bisericii Sale de
astãzi, iar binecuvântãrile fãgãduite sunt gata sã se împlineascã în
curând în toatã plinãtatea lor.
Multe au fost soliile de mângâiere date bisericii prin proorocii
din vechime. “Mângâiaþi, mângâiaþi pe poporul Meu” (Isaia 40:1),
a fost însãrcinarea datã lui Isaia din partea lui Dumnezeu ºi o datã
cu însãrcinarea i-au fost date vedenii care au fost nãdejdea ºi
bucuria celor credincioºi în toate veacurile care au urmat.
Dispreþuiþi de oameni, prigoniþi, pãrãsiþi, copiii lui Dumnezeu
din toate veacurile a fost susþinuþi totuºi prin fãgãduinþele Sale
sigure. Prin credinþã au dorit ºi aºteptat “vremea când El va împlini
faþã de biserica Sa asigurarea: ‘Te voi face o podoabã veºnicã, o
pricinã de bucurie pentru oameni din neam în neam’.” (Isaia 60:15)
Adesea biserica luptãtoare este chematã sã sufere încercãri ºi
amãrãciune; cãci biserica nu va birui fãrã luptã asprã. “Pâine în
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necaz ºi apã în strâmtorare” (Isaia 30:20), acestea sunt partea obiºnuitã
a tuturor, dar nici unul care-ºi pune încrederea în Cel puternic sã
izbãveascã nu va fi copleºit peste mãsurã.
“Acum aºa vorbeºte Domnul care te-a fãcut Iacove ºi Cel ce tea întocmit, Israele!” Nu te teme de nimic, cãci Eu te izbãvesc, te
chem pe nume: eºti al Meu”. Dacã vei trece prin ape, Eu voi fi cu
tine; ºi râurile nu te vor îneca; dacã vei merge prin foc, nu te va arde
ºi flacãra nu te va aprinde. Cãci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tãu,
Sfântul lui Israel, Mântuitorul tãu! Eu dau Egiptul ca preþ pentru
rãscumpãrarea ta, Etiopia ºi Saba în locul tãu. De aceea pentru cã
ai preþ în ochii Mei, pentru cã eºti preþuit ºi te iubesc, dau oameni
pentru tine ºi popoare pentru viaþa ta”. (Isaia 43:1-4)
La Dumnezeu este iertare, este acceptare deplinã ºi fãrã platã,
prin meritele lui Isus, Domnul nostru rãstignit ºi înviat. Isaia L-a
auzit pe Domnul spunând despre cei aleºi ai Sãi: “Eu, Eu îþi ºterg
fãrãdelegile, pentru Mine ºi nu-Mi voi mai aduce aminte de pãcatele
tale. Adu-Mi aminte, sã ne judecãm împreunã, vorbeºte tu însuþi,
ca sã-þi scoþi dreptatea”. “ªi vei ºti astfel cã Eu sunt Domnul,
Mântuitorul tãu, Rãscumpãrãtorul tãu, Puternicul lui Iacov”. (Isaia
43:25,26; 60:16)
“Domnul îndepãrteazã de pe tot pãmântul ocara poporului Sãu”,
zice proorocul. “Ei vor fi numiþi ‘Popor sfânt, Rãscumpãraþi ai
Domnului”. El a hotãrât “sã dea o cununã Împãrãteascã”, în loc de
cenuºã, un “untdelemn de bucurie în locul plânsului, o hainã de
laudã în locul unui duh mâhnit, ca sã fiþi numiþi terebinþi ai neprihãnirii,
un sad al Domnului, ca sã slujeascã spre slava Lui”. (Isaia 61:3)
“Trezeºte-te, trezeºte-te! Îmbracã-te în podoaba ta, Sioane!
Pune-þi hainele de sãrbãtoare, Ierusalime, cetate sfântã! Cãci nu
va mai intra în tine nici un om netãiat împrejur sau necurat. Scuturãþi þãrâna de pe tine, scoalã-te ºi ºezi în capul oaselor, Ierusalime!
Dezleagã-þi legãturile de la gât, fiicã, roabã a Sionului! Nenorocito,
bãtut-o de furtunã ºi nemângâiato! Iatã, îþi voi împodobi pietrele
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scumpe cu antimoniu ºi-þi voi da temelii de safir, îþi voi face crestele
zidurilor de rubin, porþile de pietre scumpe, ºi tot ocolul de
nestemate. Toþi fiii tãi vor fi ucenici ai Domnului ºi mare va fi
propãºirea fiilor tãi. Vei fi întãritã prin neprihãnire. Izgoneºte
neliniºtea, cãci n-ai nimic de temut, ºi spaima, cãci nu se va apropia
de tine. Dacã se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine: Oricine se va
uni împotriva ta, va cãdea sub puterea ta… Orice armã fãuritã
împotriva ta, va fi fãrã putere: ªi orice limbã care se va ridica la
judecatã împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este moºtenirea robilor
Domnului, aºa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul”
(Isaia 25:8; 62:12; 61:3; 52:1,2; 54:11-17)
În vedeniile proorocului, aceia care au biruit pãcatul ºi
mormântul sunt vãzuþi fericiþi înaintea Fãcãtorului lor, vorbind
liber cu El, cum vorbea omul cu Dumnezeu la început. “Vã veþi
bucura”, zice Domnul, “ºi vã veþi veseli, pe vecie, pentru cele
ce voi face. Cãci voi preface Ierusalimul în veselie ºi pe poporul
lui în bucurie. Eu Însumi Mã voi veseli asupra Ierusalimului ºi
Mã voi bucura de poporul Meu: nu se va mai auzi în el de acum
nici glasul plânsetelor, nici glasul þipetelor. Nici un locuitor nu
zice: ‘Sunt bolnav!’ Poporul Ierusalimului capãtã iertarea
fãrãdelegilor lui”.
“Cãci în pustie vor þâºni ape, ºi în pustietate pâraie; Marea de
nisip se va preface în iaz ºi pãmântul uscat în izvoare de ape. În
locul spinului, se va înãlþa chiparosul, în locul mãrãcinelui, va
creºte mirtul. Acolo se va croi o cale, un drum, care se va numi
Calea cea sfântã: Nici un om necurat nu va trece pe ea, ci va fi
numai pentru cei sfinþi; cei ce vor merge pe ea, chiar ºi cei fãrã
minte, nu vor putea sã se rãtãceascã”.
“Vorbiþi bine Ierusalimului ºi strigaþi-i, cã robia lui s-a sfârºit,
cã nelegiuirea lui este ispãºitã; cãci a primit din mâna Domnului
de douã ori cât toate pãcatele lui”. (Isaia 65:18,19; 33:24; 35:
6,7; 55:13; 35:8; 40:2)
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Când proorocul vede pe cei rãscumpãraþi locuind în cetatea lui
Dumnezeu, liberi de pãcat ºi de toate urmele blestemului, exclamã
rãpit: “Bucuraþi-vã împreunã cu Ierusalimul ºi veseliþi-vã cu el, toþi
cei ce-l iubiþi; împãrþiþi ºi bucuria cu el”.
“Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în þara ta, nici de
pustiire ºi prãpãd în þinutul tãu, ci vei numi zidurile Tale ‘Mântuire’
ºi porþile tale ‘Laudã’. Nu soarele îþi va mai sluji ca luminã ziua,
nici luna nu te va mai lumina cu lumina ei; ci Domnul va fi lumina
ta pe vecie, ºi Dumnezeul tãu va fi slava ta. Soarele tãu nu va mai
asfinþi, ºi luna ta nu se va mai întuneca; cãci Domnul va fi Lumina
ta pe vecie ºi zilele suferinþei tale se vor sfârºi. Nu vor mai fi
decât oameni neprihãniþi în poporul tãu; Ei vor stãpâni þara pe
vecie, ca o odraslã sãditã de Mine, lucrarea mâinilor Mele, ca sã
slujeascã spre slava Mea”. (Isaia 66:10; 60:18-21)
Proorocul a prins sunetul muzicii ºi cântarea, aºa muzicã ºi
cântare asemenea cãrora, în afara vedeniilor lui Dumnezeu, nici o
ureche muritoare nu le-a auzit ºi nici o minte nu le-a conceput.
“Cei izbãviþi de Domnul se vor întoarce ºi vor merge spre Sion cu
cântãri de biruinþã. O bucurie veºnicã le va încununa capul, veselia
ºi bucuria îi vor apuca, iar durerea ºi gemetele vor fugi! ªi cei ce
cântã ºi cei ce se joacã strigã: “Toate izvoarele mele sunt în Tine”.
Ceilalþi însã, care vor mai rãmânea, îºi înalþã glasul, scot strigãte
de veselie, laudã mãreþia Domnului” (Isaia 35:10; 51:3; Ps. 87:7;
24:14),
Pe pãmântul înnoit cei rãscumpãraþi se vor angaja în ocupaþiile
ºi desfãtãrile care au adus fericire lui Adam ºi Evei, la început.
Va fi trãitã viaþa din Eden, viaþa în grãdinã ºi la câmp. “Vor zidi
case ºi le vor locui; vor sãdi vii ºi le vor mânca rodul. Nu vor
zidi case, ca altul sã locuiascã în ele, nu vor sãdi vii, pentru ca
altul sã le mãnânce rodul, cãci zilele poporului Meu vor fi ca
zilele copacilor, ºi aleºii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor
lor”. (Isaia 65;21, 22)
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Acolo orice putere va fi mãritã, orice capacitate va fi dezvoltatã.
Cele mai mari întreprinderi vor fi realizate, cele mai curate aspiraþii
vor fi atinse, cele mai înalte ambiþii vor fi împlinite. ªi încã vor
mai apãrea noi înãlþimi de depãºit, noi minuni de admirat, noi
adevãruri de priceput, obiecte proaspete de studiu, care vor
solicita puterile trupului, ale minþii ºi ale sufletului.
Proorocii cãrora le-au fost descoperite aceste scene mãreþe
au dorit sã înþeleagã importanþa lor deplinã. “Ei cercetau sã vadã…
ce avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei… Lor le-a fost
descoperit cã nu pentru ei înºiºi, ci pentru voi, spuneau ei aceste
lucruri, pe care vi le-au vestit acum”. (1 Petru 1:10-12)
Pentru noi care ne gãsim chiar la hotarul împlinirii lor, ce clipã
importantã, ce interes viu prezintã aceste descrieri amãnunþite cu
privire la lucrurile care vor veni - evenimente pe care, încã de
când primii noºtri pãrinþi au pãºit afarã din Eden, copiii lui
Dumnezeu le-au urmãrit, le-au aºteptat, le-au dorit ºi s-au rugat
pentru ele!
Prietene peregrin, ne gãsim încã în mijlocul umbrelor ºi zarvei
frãmântãrilor pãmântului dar, în curând, Mântuitorul nostru trebuie
sã Se arate, ca sã aducã eliberare ºi odihnã. Sã privim prin credinþã
viitorul binecuvântat, aºa cum a fost descris de mâna lui Dumnezeu.
Acela care a murit pentru pãcatele lumii deschide larg porþile
Paradisului tuturor celor care cred în El.
În curând lupta va fi sfârºitã, biruinþa câºtigatã. În curând vom
vedea pe Acela în care sunt concentrate nãdejdile noastre de viaþã
veºnicã. ªi în faþa Sa, încercãrile ºi suferinþele vieþii acesteia vor
pãrea o nimica. “Nimeni nu-ºi va mai aduce aminte de lucrãrile
trecute ºi nimãnui nu-i vor mai veni în minte”. “Sã nu vã pãrãsiþi
dar încrederea voastrã, pe care o aºteaptã o mare rãsplãtire! Cãci
aveþi nevoie de rãbdare, ca, dupã ce aþi împlinit voia lui Dumnezeu,
sã puteþi cãpãta ce v-a fost fãgãduit. ‘Încã puþinã, foarte puþinã
vreme, ºi Cel ce vine va veni ºi nu va zãbovi’. Israel va fi mântuit…
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cu o mântuire veºnicã. Voi nu veþi fi nici ruºinaþi, nici înfruntaþi în
veci”. (Isaia 65:17; Evrei 10:35-37; Isaia 45:17)
Priviþi în sus, priviþi în sus ºi lãsaþi credinþa voastrã sã creascã
mereu. Faceþi ca aceastã credinþã sã vã cãlãuzeascã pe calea cea
îngustã, care duce prin porþile cetãþii în marele viitor fãrã seamãn,
nemãrginit, nemãsurat de slavã, care este pregãtit pentru cei
rãscumpãraþi.
“Fiþi dar îndelung rãbdãtori, fraþilor, pânã la venirea Domnului.
Iatã cã plugarul aºteaptã roada scumpã a pãmântului ºi o aºteaptã
cu rãbdare, pânã primeºte ploaie timpurie ºi târzie. Fiþi ºi voi
îndelung rãbdãtori, întãriþi-vã inimile, cãci venirea Domnului este
aproape”. (Iacov 5:7,8)
Popoarele celor mântuiþi nu vor cunoaºte altã lege decât legea
cerului. Toþi vor fi o familie fericitã, unitã, îmbrãcatã cu veºminte
de laudã ºi de mulþumire. Stelele dimineþii vor cânta privind scena,
iar fiii lui Dumnezeu vor striga de bucurie, în timp ce Dumnezeu
ºi Hristos Se vor uni în proclamaþia: “Nu va mai fi pãcat ºi moarte
nu va mai fi”.
“În fiecare lunã nouã ºi în fiecare Sabat, va veni orice fãpturã
sã se închine înaintea Mea, zice Domnul”. “Atunci se va descoperi
slava Domnului ºi-n clipa aceea orice fãpturã o va vedea”;
“Domnul, Dumnezeu, va face sã rãsarã mântuirea ºi lauda în faþa
tuturor neamurilor”. În ziua aceea, Domnul oºtirilor va fi o cununã
strãlucitoare ºi o podoabã mãreaþã pentru rãmãºiþa poporului”.
“Domnul are milã de Sion ºi mângâie toate dãrâmãturile lui. El
va face pustia lui ca un rai ºi pãmântul lui uscat ca o grãdinã a
Domnului”. “I se va da slava Libanului, strãlucirea Carmelului ºi
a Saronului”. “Nu te vor mai numi Pãrãsitã, ºi nu-þi vor mai numi
pãmântul pustiu, ci te vor numi: ‘Plãcerea Mea este în ea’, ºi þara
ta o vor numi Beula … cum se bucurã mirele de mireasa lui, aºa
Se va bucura Dumnezeul tãu de tine” (Isaia 66:23; 40:5; 61:11;
28:5; 51:3; 35:2; 62:4,5)
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Moºtenirea celor mântuiþi este numitã în Biblie “o patrie”. (Evrei
11:14-16) Acolo Pãstorul ceresc Îºi conduce turma la izvoarele
apelor vieþii. Pomul vieþii îºi dã roadele în fiecare lunã, iar frunzele
pomului folosesc pentru vindecarea neamurilor. Acolo sunt izvoare
care curg continuu, limpezi ca ºi cristalul ºi pe malul lor, pomi unduind
îºi aruncã umbrele pe cãrãrile pregãtite pentru rãscumpãraþii
Domnului.
Acolo câmpiile întinse se continuã cu dealuri frumoase, iar
munþii lui Dumnezeu îºi înalþã vârfurile semeþe. Pe acele câmpii
paºnice, lângã acele izvoare de apã vie, poporul lui Dumnezeu,
care a fost atât de mult timp strãin ºi cãlãtor, va gãsi un cãmin.
“Poporul Meu va locui în locuinþa pãcii, în case fãrã grijã ºi în
adãposturi liniºtite.” “Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în
þara ta, nici de pustiire ºi prãpãd în þinutul tãu, ci vei numi zidurile
tale “Mântuire” ºi porþile tale “Laudã”. “Vor zidi case ºi le vor
locui; vor sãdi vii, ºi le vor mânca rodul. Nu vor zidi case, ca altul
sã locuiascã în ele, nu vor sãdi vii, pentru ca altul sã le mãnânce
rodul,... ºi aleºii Mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor.” (Is.
32:18; 60:18; 65:21-22)
Acolo, “pustia ºi þara fãrã apã se vor bucura; pustietatea se va
veseli ºi va înflori ca trandafirul”. “În locul spinului se va înãlþa
chiparosul, în locul mãrãcinilor va creºte mirtul”. “Atunci lupul
va locui împreunã cu mielul ºi pardosul se va culca împreunã cu
iedul;... ºi le va mâna un copilaº... Nu se va face nici un rãu ºi nici
o pagubã pe tot muntele Meu cel sfânt”, zice Domnul. (Is. 35:1;
55:13; 11:6, 9)
Durerea nu poate sã existe în atmosfera cerului. Nu vor mai fi
lacrimi, nici cortegii funebre, nici semne de doliu. “ªi moartea nu
va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici durere, pentru
cã lucrurile dintâi au trecut.” “Nici un locuitor nu zice: ‘Sunt
bolnav!’ Poporul Ierusalimului capãtã iertarea fãrãdelegilor lui.”
(Apoc. 21:4; Is. 33:24)
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Acolo este Noul Ierusalim, metropola noului pãmânt slãvit, “o
cununã strãlucitoare în mâna Domnului, o diademã împãrãteascã
în mâna Dumnezeului tãu”. “Lumina ei era ca o piatrã prea scumpã,
ca o piatrã de iaspis, strãvezie ca cristalul... Neamurile vor umbla
în lumina ei ºi împãraþii pãmântului îºi vor aduce slava ºi cinstea
lor în ea.” Domnul zice: “Eu Însumi Mã voi veseli asupra
Ierusalimului ºi Mã voi bucura de poporul Meu”. “Iatã cortul lui
Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei ºi ei vor fi poporul Lui ºi
Dumnezeu Însuºi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.” (Is. 62:3;
Apoc. 21:11, 24; Is. 65:19; Apoc. 21:3)
În cetatea lui Dumnezeu “nu va mai fi noapte”. Nimeni nu va
avea nevoie ºi nu va dori odihnã. Acolo nu va fi nici o obosealã
de a face voia lui Dumnezeu ºi de a lãuda Numele Sãu. Vom simþi
mereu prospeþimea dimineþii care nu se va sfârºi niciodatã. “Nu
vor mai avea trebuinþã nici de lampã, nici de lumina soarelui,
pentru cã Domnul Dumnezeu îi va lumina.” (Apoc. 22:5) Lumina
soarelui va fi înlocuitã cu o radiaþie a cãrei strãlucire nu supãrã,
deºi depãºeºte nespus de mult strãlucirea soarelui la amiazã. Slava
lui Dumnezeu ºi a Mielului va inunda Cetatea Sfântã cu o luminã
continuã. Cei rãscumpãraþi vor umbla în strãlucirea unei zile
perpetue.
“În cetate n-am vãzut nici un Templu; pentru cã Domnul
Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca ºi Mielul, sunt Templul ei.” (Apoc.
21:22) Poporul lui Dumnezeu are privilegiul sã pãstreze o
comuniune deschisã cu Tatãl ºi cu Fiul. “Acum, vedem ca într-o
oglindã, în chip întunecos.” (1 Cor. 13:12) Noi vedem chipul lui
Dumnezeu reflectat ca într-o oglindã, în lucrãrile naturii ºi în
procedeele Sale cu oamenii, dar atunci Îl vom vedea faþã în faþã,
fãrã sã fim separaþi de un vãl întunecos. Vom sta în prezenþa Sa ºi
vom privi slava feþei Sale.
Acolo cei rãscumpãraþi vor cunoaºte aºa cum sunt cunoscuþi.
Dragostea ºi simpatia pe care Însuºi Dumnezeu le-a sãdit în suflet
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îºi vor gãsi acolo manifestarea cea mai sincerã ºi cea mai plãcutã.
Comuniunea curatã cu fiinþele sfinte, viaþa socialã armonioasã cu
îngerii cereºti ºi cu credincioºii din toate timpurile care ºi-au spãlat
hainele ºi le-au albit în sângele Mielului, legãturile sfinte care unesc
laolaltã întreaga “familie din cer ºi de pe pãmânt” (Efes. 3:15) acestea constituie fericirea celor rãscumpãraþi.
Acolo, minþi nemuritoare vor contempla minunile puterii
creatoare ºi tainele iubirii rãscumpãrãtoare cu o încântare
inepuizabilã. Acolo nu va fi nici un vrãjmaº crud ºi amãgitor care
sã ispiteascã pe oameni sã uite pe Dumnezeu. Orice facultate va
fi dezvoltatã, orice capacitate mãritã.
Acumularea de cunoºtinþe nu va obosi mintea ºi nu va epuiza
energia.
Acolo vor fi realizate cele mai mãreþe proiecte, vor fi atinse
cele mai îndrãzneþe aspiraþii, vor fi îndeplinite cele mai înalte
ambiþii; ºi încã vor mai fi noi culmi de urcat, noi minuni de admirat,
noi adevãruri de înþeles, noi þinte care sã stimuleze puterile minþii,
sufletului ºi corpului.
Toate comorile universului vor fi accesibile pentru studiul
rãscumpãraþilor lui Dumnezeu. Liberaþi de natura muritoare, ei
zboarã neobosit cãtre lumi îndepãrtate - lumi care au fost miºcate
de tristeþe la vederea scenelor nenorocirii omeneºti ºi au intonat
cântãri de bucurie ori de câte ori un suflet se pocãia. Copiii lui
Dumnezeu de pe pãmânt împãrtãºesc cu o încântare de nedescris
bucuria ºi înþelepciunea fiinþelor necãzute. Ei sunt pãrtaºi la
comorile de cunoºtinþã ºi înþelepciune câºtigate secole de-a
rândul din contemplarea lucrãrii mâinilor lui Dumnezeu. Ei
admirã slava creaþiunii cu o vedere neîntunecatã - sori, stele ºi
sisteme gravitând în ordinea stabilitã în jurul tronului lui
Dumnezeu. Numele Creatorului este scris pe toate lucrurile, de
la cel mai mic pânã la cel mai mare ºi în toate se manifestã
bogãþiile puterii Sale.
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Anii veºniciei, în desfãºurarea lor, vor aduce descoperiri mai
bogate ºi mai glorioase despre Dumnezeu ºi despre Hristos. Cu
cât cunoºtinþa va creºte, cu atât vor creºte iubirea, adorarea ºi
fericirea. Cu cât oamenii vor cunoaºte mai mult pe Dumnezeu, cu
atât admiraþia lor faþã de caracterul Sãu va fi mai mare. Pe mãsurã
ce Isus dezvãluie în faþa lor comorile rãscumpãrãrii ºi izbânzile
uimitoare din marea luptã cu Satana, inimile celor rãscumpãraþi
sunt miºcate de o devoþiune mai arzãtoare ºi ating harpele de aur
cu o bucurie mai entuziastã; de zece mii de ori zece mii ºi mii de
mii de voci se unesc pentru a înãlþa coruri mãreþe de laudã.
“ªi pe toate fãpturile, care sunt în cer, pe pãmânt, sub pãmânt,
pe mare ºi tot ce se aflã în aceste locuri, le-am auzit zicând: “A
Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi a Mielului sã fie lauda,
cinstea, slava ºi stãpânirea în vecii vecilor!” (Apoc. 5:13)
Marea luptã s-a sfârºit. Pãcatul ºi pãcãtoºii nu mai existã.
Universul întreg este curat. O singurã vibraþie de armonie ºi bucurie
strãbate prin vasta creaþiune. De la Acela care a creat toate se
revarsã viaþa, lumina ºi fericirea prin toate domeniile spaþiului
nemãrginit. De la atomul cel mai mic pânã la lumile cele mai vaste,
toate lucrurile, însufleþite ºi neînsufleþite, în frumuseþea lor neumbritã
ºi cu bucurie desãvârºitã, declarã cã Dumnezeu este iubire.
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