Evanghelia
veşnică
VIITOR FǍRǍ ILUZII
În anii recenţi lumea a fost martora unor catastrofe
de o amploare crescândǎ. Secete, inundaţii, cicloanedevastatoare şi cutremure au urmat în constantǎ şi
rapidǎ succesiune. Mii de oameni şi-au pierdut viaţa
în teribile accidente pe mare, pe uscat sau în aer.
Milioane mor de foame. Multe ţǎri sunt falimentare,
incapabile de a-şi plǎti datoriile. Rǎzboaie, revoluţii,
explozia demograficǎ şi neîntrerupta distrugere a naturii, se petrec într-o succesiune rapidǎ; toate acestea
îi determinǎ pe oameni sǎ priveascǎ cu teamǎ spre
viitor.
Multe din aceste evenimente sunt dinainte arǎtate
lǎmurit în Biblie (Mt. 24:4-31; Luc. 21:25-28; Apoc.
6:12- 17; 16; 17; 18). Dumnezeu a avertizat întotdeauna oamenii înainte de venirea judecǎţilor, care au cǎzut asupra lor, ca urmare a nelegiuirilor lor
(Is. 24:5-20; 46:9,10; Am. 3:7; Luc.
17:26-36; Apoc. 1:1,19).
ÎNVǍȚǍTURI DIN TRECUT
Dumnezeu a înştiinţat, de exemplu, pe Noe despre
venirea marelui potop, pe Avraam şi Lot despre
distrugerea marilor oraşe Sodoma şi Gomora şi pe
Moise despre plǎgile asupra Egiptului. Aceste evenimente ne sunt scrise nouǎ ca exemple pentru timpul de faţǎ şi ar trebui sǎ ne facǎ sǎ înţelegem cǎ
toate avertismentele profetizate s-au împlinit în mod
surprinzǎtor şi exact, şi se vor împlini exact şi în viitor
(1 Cor. 10:6-12; 2 Pet. 2:5-9; Evr. 4:11).
De aceea ne este prezentatǎ urgenta solie de avertizare a lui Dumnezeu cǎtre noi, ultima generaţie, prin
SOLIA INTREITǍ

pe care o gǎsim în Apocalipsa cap. 14. Ea este ultima
somaţie a lui Dumnezeu cǎtre toţi oamenii, înainte de
a doua venire a lui Isus Hristos ca judecǎtor şi rege.
Ea conţine cea mai serioasǎ avertizare care se poate
gǎsi în Biblie despre judecata viitoare:
1. „Temeţi-vǎ de Dumnezeu şi daţi-I slavǎ, cǎci a venit ceasul judecǎţii Lui! Și închinaţi-vǎ Celui ce a fǎcut
cerul şi pǎmântul, marea şi izvoarele apelor!“
2. „A cǎzut, a cǎzut Babilonul, cetatea cea mare care a
adǎpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!“
3. „Dacǎ se închinǎ cineva fiarei şi icoanei ei, şi
primeşte semnul ei pe frunte sau pe mânǎ, va bea
şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi
în pucioasǎ înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului.
Și fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor. Și nici
ziua, nici noaptea n-au odihnǎ cei ce se închinǎ fiarei
şi icoanei ei, şi oricine primeşte semnul numelui ei.“
Apoc. 14:6-11.
Acest apel este pentru fiecare din noi de o importanţǎ
vitalǎ! Dar cum putem sǎ evitǎm închinarea la fiarǎ şi
la chipul ei sau sǎ nu primim semnul ei dacǎ nu ştim
ce înseamnǎ aceasta? Lipsa de cunoştinţǎ în aceastǎ
privinţǎ are urmǎri mortale. „Poporul Meu piere din
lipsǎ de cunoştinţǎ“. Osea 4:6; comp. Is. 29:13-14.
Dar Dumnezeu a promis cǎ va da cunoştinţǎ celor sinceri (Prov. 2:1-9; Dan. 12:4,10;Mat. 7:7,8).
„Spune-le: Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, cǎ

nu doresc moartea pǎcǎtosului, ci sǎ se întoarcǎ de la
calea lui şi sǎ trǎiascǎ. Întoarceţi-vǎ, întoarceţi-vǎ de
la calea voastrǎ cea rea! Pentru ce vreţi sǎ muriţi voi,
casa lui Israel?“ Ezech. 33:11 (comp. 2 Pet. 3:10,11;
Mal. 3:17-4:2).
CE ÎNSEAMNǍ FIARA CU
SEMNUL DEOSEBIT?
Înainte de a vorbi despre fiarǎ, trebuie sǎ înţelegem
substraturile şi dezvoltarea istoriei pânǎ la fiarǎ. Cel
mai bine este sǎ începem cu cartea lui Daniel în care
este descrisǎ înainte de a se împlini, în mod minunat,
istoria începǎnd cu sec. 6 î.Hr. şi pânǎ în ziua de azi.
Interpretarea simbolurilor biblice nu a fost lǎsatǎ pe
seama oamenilor.
Profeţia biblicǎ însemneazǎ descrierea evenimentelor
istorice înainte ca ele sǎ aibǎ loc. Biblia însǎşi ne dǎ
cheia pentru a o înţelege (vezi 2 Pet. 1:20). O fiarǎ
semnificǎ în profeţie un rege sau un imperiu. Aceasta
ne-o clarificǎ Daniel în Dan. 7:17,23: „Aceste
patru fiare mari sunt patru împǎrǎţii care se
vor ridica pe pǎmǎnt... Fiara a patra este o a
patra împǎrǎţie care va fi pe pǎmǎnt...“ În
Dan. 7:3 stǎ scris: „Și patru fiare mari au
ieşit din mare, deosebite una de alta.“ „Marea“ sau „apa“ reprezintǎ „noroade, gloate, neamuri şi limbi“ (Apoc. 17:15; comp. Is.
8:7). În capitolul 7 din Daniel îi sunt arǎtate
profetului imperiile mondiale viitoare simbolizate prin fiare. O reprezentare paralelǎ gǎsim
în Dan. 2:27-45 unde fiecare parte a statuii a
simbolizat un imperiu pe parcursul istoriei:
LEUL
„Cea dintǎi semǎna cu un leu...“ Dan. 7:4
(comp. Dan. 2:37,38). Aceasta reprezintǎ
Imperiul Babilonian (608 - 538 î.Hr.) care
a dominat lumea pe vremea lui Daniel.
Puteţi vedea încǎ şi astǎzi ca martori
istorici leii înaripaţi în Muzeul Pergamon
din Berlin.
URSUL
„Și iatǎ cǎ o a doua fiarǎ era ca un urs
şi stǎtea întro rǎnǎ; avea trei coaste
în gurǎ între dinţi şi i s-a zis: ‘Scoalǎte şi mǎnǎncǎ multǎ carne’“ Dan. 7:5.
Aceastǎ fiarǎ are aceeaşi însemnǎtate ca pieptul şi
braţele de argint din Dan. 2:32,39. Este forţa care a
desfiinţat puterea babilonianǎ - dublul Imperiu MedoPersan (538 - 331 î.Hr.). A fost un imperiu de monarhie dualǎ în care la început au stǎpǎnit Perşii apoi Mezii. Amǎndouǎ braţele şi ursul ridicat pe o parte indicǎ
aceastǎ caracteristicǎ. O jumǎtate va fi mai puternicǎ
decǎt alta. Cele trei coaste simbolizeazǎ naţiunile care
au fost învinse de Medo- Persia şi anume Babilonia,
Lidia şi Egiptul.
           
LEOPARDUL
„Dupǎ aceea m-am uitat mai departe, şi
iatǎ o alta ca un pardos, care avea pe
spate patru aripi ca o pasǎre; şi i s-a
dat stǎpǎnire“ Dan. 7:6. Și aceastǎ fiarǎ
este prezentatǎ în simbolurile descrise
în Dan. 2:32,39. A fost Imperiul Grecesc
(331 - 168 î.Hr.), care sub Alexandru cel
Mare i-a învins pe perşi şi care la moartea acestuia s-a
împǎrţit în patru pǎrţi (imperii diadohe) reprezentate
prin patru capete (Macedonia, Tracia, Siria şi Egipt).
  
FIARA A PATRA
„Dupǎ aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iatǎ cǎ era
o a patra fiarǎ, nespus de grozav de

înspǎimǎntǎtoare şi de puternicǎ; avea nişte dinţi mari
de fier, mânca, sfǎrâma, şi cǎlca în picioare ce mai
rǎmânea; era cu totul deosebitǎ de toate fiarele de
mai înainte, şi avea zece coarne“ Dan. 7:7. De asemenea şi aceastǎ fiarǎ este menţionatǎ în Dan. 2:33,40
şi 41. A patra mare putere care a urmat Greciei a
fost Roma Imperialǎ (168 î.Hr. - 476 d.Hr.). A fost
atǎt de diferitǎ de celelalte fiare, încǎt Daniel a fost
incapabil sǎ o descrie. „Cele zece coarne înseamnǎ
cǎ din împǎrǎţia aceasta se vor ridica zece împǎraţi.“
Daniel 7:24.
Este un fapt istoric cǎ Imperiul Roman s-a destrǎmat
la 476 d.Hr. şi s-a împǎrţit în zece triburi care
formeazǎ statele Europei. Paralel cu Dan. 7:7 ele sunt
reprezentate în Dan. 2:42-44 prin cele zece degete de
la picioarele statuii. Ele au fost urmǎtoarele popoare:
1. Alemanii (Germania), 2. Francii (Franţa), 3. Anglosaxonii (Marea Britanie), 4. Burgunzii (Elveţia), 5.
Vizigoţii (Spania), 6. Suevii (Portugalia), 7. Lombarzi
(Italia); 8. Herulii, 9. Vandalii, 10. Ostrogoţii.
CORNUL CELMIC
„M-am uitat cu bǎgare de seamǎ la coarne, şi
iatǎ cǎ un alt corn mic a ieşit din mijlocul lor
şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei
din cele dintǎi coarne. Și cornul acesta avea
nişte ochi ca de om, şi o gurǎ care vorbea cu
trufie“ Dan. 7:8.
SEMNELE LUI DE IDENTIFICARE:
1. El a ieşit din mijlocul celor zece coarne (împǎrǎţii),
iar trei din cele zece coarne au fost smulse la ridicarea
puterii sale.
2. În Dan. 7:24 se raporteazǎ: Cornul cel mic trebuie
sǎ vinǎ dupǎ cele zece coarne. Existǎ doar o singurǎ
putere care se încadreazǎ aici. Chiar în Roma, în centrul Imperiului mondial prǎbuşit, s-a ridicat dupǎ 476
d.Hr. papalitatea, guvernarea de cǎtre un singur om
a Bisericii Catolice. La ridicarea acestei puteri, trei din
popoarele germanice „... au fost smulse“ (Dan. 7:8)
şi anume herulii, vandalii şi ostrogoţii. Prin decretul
cezarului din Roma de est, Justinian (Codex Justinianus) în 533 d.Hr. episcopul Romei a fost pus capul
tuturor bisericilor creştine. Când ultimul din aceste
trei popoare ariene (ostrogoţii) s-au opus decretului în anul 538 d.Hr, acesta a fost înfrânt şi alungat
de cǎtre generalul Belizarie. Și astfel a fost sigilatǎ
puterea politicǎ a Romei papale pe perioada de timp
profetizatǎ (vezi mai jos).
3. În Dan. 7:25 stǎ scris: „va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt“, arǎtând cǎtre marea persecuţie a
creştinilor. Oricine cunoaşte istoria nu va putea nega
cǎ aceastǎ profeţie nu s-a împlinit prin papalitate. Teribila
persecuţie a evului mediu,
(inchiziţii, cruciade şi procese
cu eretici) sânt cunoscute ca
cele mai întunecoase capitole
ale istoriei.
4. Stǎs cris: „... şi se va încumeta sǎ schimbe vremile şi legea...“ (Dan. 7:25). Sistemul papal a schimbat
într-adevǎr Legea lui Dumnezeu; cele zece porunci,
unde porunca adoua, adorarea sau închinarea la idoli
a fost scoasǎ din catechism şi porunca a patra, privind
sfinţirea zilei de sabat (unica poruncǎ ce se referǎ la
„timp“) a fost schimbatǎ din ziua de odihnǎ a lui Dumnezeu, ziua a şaptea, în ziua întâi a sǎptǎmǎnii (comp.
2 Tes. 2:3-4; Ps. 94:20).
Sistemul papal a schimbat „timpul“ de închinare. O
falsǎ zi de închinare a fost ridicatǎ. În locul saba-

tului original şi neschimbǎtor (vezi Exod. 20:8-11;
31:13,16-17; Ezech. 20:12,20; Is. 56:2,3-6,7; Ps.
89:34; Evr. 4:1-11; Iac. 2:10) al zilei a şaptea care a
fost serbat de Isus Hristos şi de apostoli (Luc. 4:16;
Mat. 24:20; Faptele Ap. 13:42; Evr. 4:10,11), a apǎrut
o zi (ziua pǎgânǎ a soarelui) care niciodatǎ nu a fost
hotǎrǎtǎ de Dumnezeu ca zi de închinare, şi mai mult,
El ne-a avertizat asupra acestei zile false de închinare
(Apoc. 14:9-11; 16:2; 19:20; comp. Ezech. 8:16-18).
5. „I s-a dat o gurǎ care vorbea vorbe mari şi hule... şi
a deschis gura şi a început sǎ rosteascǎ hule împotriva
lui Dumnezeu, sǎ-I huleascǎ Numele, cortul şi pe cei
ce locuiesc în cer“ Apoc. 13:5-6; (comp. Dan. 7:8,25;
11:36; 2 Tes. 2:3,4).
Cum defineşte Biblia hula împotriva lui Dumnezeu? La
o discuţie contradictorie cu Isus, iudeii L-au acuzat de
hulǎ: „... pentru cǎ tu care eşti un om te faci Dumnezeu“ Ioan 10:33. O altǎ formǎ de hulǎ o întâlnim în
Luca 5:21: „Cine este acesta care rosteşte hule? Cine
poate sǎ ierte pǎcatele decât singur Dumnezeu?“
Ambele forme de blasfemie arǎtate mai sus, se întâlnesc la papalitate („noi posedǎm pe acest pǎmânt
locul Atotputernicului Dumnezeu“ Enciclica Papei Leo
XIII 20.06.1894). Papa este numit adesea „Sfântul
pǎrinte“ deşi Isus a interzis aceastǎ expresie pentru
oameni (Mat. 23:9) aceastǎ expresie folosindu-se
doar pentru Tatǎl din cer (Ioan 17:11).
6. În Dan. 7:25;12:7 şi Apoc.12:14 este scris dinainte
chiar şi timpul cât va dura papalitatea şi anume: „trei
vremi şi jumǎtate“, în Apoc. 11:2 şi 13:5: „42 de luni“,
iar în Apoc. 11:3 respectiv 12:6 „1260 zile“ profetice.
Dacǎ aplicǎm unitatea biblicǎ a timpului profetic, anume 1 zi =1 an (citeşte Ezech. 4:6; Num. 14:34) atunci
obţinem în toate aceste cazuri aceeaşi perioadǎ de
timp de 1260 ani reali. O vreme înseamnǎ dupǎ limbajul de atunci un an.
Atunci se calcula un an cu 360 zile, fiecare lunǎ având
30 de zile (comparǎ durata potopului în Gen. 7:11,24;
8:4). Din acest calcul rezultǎ cǎ 3,1/2 vremi (ani)
înmulţit cu 12 luni este egal cu 42 luni ca apoi 42 luni
înmulţite cu 30 zile sunt egale cu 1260 zile profetice,
adicǎ 1260 ani reali.

aţia papalǎ
Suprem

1260 de ani
Într-adevǎr gǎsim împlinirea timpului prezis, în istoria papalitǎţii: Alungarea Ostrogoţilor în 538 d.Hr. ca
ultimǎ putere opusǎ papalitǎţii („cornul“) este recunoscut în general, ca începutul supremaţiei papale.
Dacǎ socotim de la aceastǎ datǎ 1260 de ani ajungem
în anul 1798 d. Hr. Exact în acest an Papa Pius al
VI-lea a fost luat prizonier de cǎtre generalul francez
Bertier. Papa Pius al VI-lea a murit în închisoare.
Aşa s-a împlinit ce a fost scris. „Cine duce pe alţii în robie va merge şi el în robie“ Apoc. 13:10. Niciodatǎ nu
a mai avut papalitatea o aşa supremaţie şi influenţǎ ca
pânǎ atunci. A fost introdusǎ o constituţie democratǎ
şi Roma a fost declaratǎ republicǎ.
Aşa a fost distrusǎ puterea politicǎ papalǎ dupǎ 1260
ani, exact cum a fost scris în profeţie. În Apoc. 13:110 este descrisǎ foarte pe scurt puterea papalitǎţii:
apariţia ei în sânul Imperiului Roman, dominaţia ei
timp de 1260 ani şi primirea rǎnii de moarte.
7. În Apoc. 13:3: „Unul din capetele ei pǎrea rǎnit de
moarte; dar rana de moarte fusese vindecatǎ şi tot
pǎmântul se mira dupǎ fiarǎ“. Aceasta aratǎ clar cǎ
puterea papalǎ va exista pânǎ la a doua venire a lui
Hristos (Dan. 7:21,22).
8. În perioada dintre primirea rǎnii de moarte şi redobândirea puterii fiarei, apare o altǎ fiarǎ: „Apoi am
vǎzut ridicânduse din pǎmânt o altǎ fiarǎ, care avea
douǎ coarne ca ale unui miel şi vorbea ca un balaur.
Ea lucra cu toatǎ puterea fiarei dintâi înaintea ei; şi
fǎcea ca locuitorii pǎmântului sǎ se închine înaintea
fiarei dintâi, a cǎrei ranǎ de moarte fusese vindecatǎ“
(Apoc. 13:11,12).

CARE PUTERE ESTE DESCRISǍ AICI?

Simbolul:

Semnificaţia:

1. Iese din pǎmânt
(Apoc 13:11).

1. Se ridicǎ pe un
pǎmânt nou şi puţin
populat.

2. Vine în timpul prǎbuşirii
fiarei apǎrute
din mare (1798,
Apoc.13:1,3,10).

2. Devine naţiune abia
când puterea papalitǎţii
este distrusǎ. (17631800)

3. Are douǎ coarne ca
ale unui miel (Apoc.
13:11).

3. Douǎ principii
creştine îi dau putere
(libertate religioasǎ şi
civilǎ).

4. Nu are nici o
coroanǎ pe coarne
(Apoc. 13:11).

4. Nu este monarhie, ci
republicǎ.

5. Exercitǎ o putere
ca a fiarei dintâi (Ap.
13:12).

5. Devine cea mai mare
putere mondialǎ.

Doar o singurǎ putere din istorie
îndeplineşte aceste cinci caracteristici profetice şi anume Statele Unite ale Americii, care s-au
format între anii 1763-1800. În
Apoc. 13:11-18 vedem cǎ aceastǎ
putere a început paşnic, dar la sfârşitul
timpului va creşte pânǎ va ajunge o putere mondialǎ.
S-a spus dinainte cǎ America (SUA) va impune oamenilor, prin întocmirea unei „icoane“, închinarea la
fiara a cǎrei ranǎ de moarte a fost vindecatǎ. Aceastǎ
icoanǎ este o copie fidelǎ a ceea ce a fǎcut papalitatea
în timpul dominaţiei de 1260 ani. Închinarea descrisǎ
aici are de-a face cu o putere politico-religioasǎ.
În Dan. 3:5,10,14,18,28 se aratǎ clar cǎ adorarea icoanelor şi a simbolurilor este echivalentǎ cu închinarea
la idoli şi stǎ în contradicţie cu a doua poruncǎ a lui
Dumnezeu (Ex. 20:4-6). Duminica reprezintǎ un simbol al puterii, un semn al autoritǎţii papale, anume,
puterea de a impune porunci proprii (vezi mai jos autoprezentarea bisericii catolice!).
În acest sens profeţia ne dezvǎluie cǎ America va ridica o „icoanǎ“ prin care va impune sfinţirea duminicii
(„semnul fiarei“). Icoana nu este altceva decât protestantismul decǎzut care se va uni cu statul într-o
alianţǎ ecumenico-bisericeascǎ pentru a impune legi
religioase. Întreaga lume se va supune acestei legi de
sfinţire a duminicii (vezi cartea „Strǎbǎtǎnd veacurile“
de E.G. White). Este mândria papalitǎţii, cǎ a putut
sǎ schimbe cele 10 porunci. Ascultarea de Dumnezeu
sau de porunci omeneşti va deveni în viitor o chestiune decisivǎ (Mal. 3:17- 4:2; Apoc. 16:2), o problemǎ
de viaţǎ şi de moarte (Apoc. 13:14,15).
Papalitatea pretinde cǎ schimbarea Sabatului îi aparţine şi
vede acest lucru ca semn al
puterii ei în chestiuni religioase (comp. cu Dan. 7:25):
„Duminica este o instituţie
catolicǎ, iar pretenţia privind
sfinţirea ei poate fi apǎratǎ numai pe fundament catolic... În Sfânta Scripturǎ nu se poate gǎsi de la început
pânǎ la sfǎrşit nici într-un loc cǎ este aprobatǎ schimbarea zilei de închinare de la ultima zi a sǎptǎmǎnii
la ziua întâi a sǎptǎmǎnii.“ (Catholic Press, Sidney
25.08.1900).
„Noi sǎrbǎtorim duminica în locul sâmbetei, pentru cǎ
biserica catolicǎ la conciliul de la Laodicea în anul 364
a schimbat sfinţirea sâmbetei în sfinţirea duminicii.“
(The Convert’s Cathechism of Catolic Doctrin de P.
Geiermann; o lucrare care a primit la 25.01.1910, “binecuvântarea apostolicǎ“ din partea papei Pius X.)
„Sabatul zilei a şaptea a fost serbat de Hristos, de
apostoli şi de primii creştini şi a fost recunoscut ca
atare, pânǎ când Conciliul din Laodicea a renunţat la
sǎrbǎtorirea acestuia. Conciliul din Laodicea a fost primul care a abordat problema zilei Domnului şi a interzis serbarea Sabatului zilei a şaptea sub ameninţarea
Anatemei (Blestemului).“ (William Prynne, un celebru

teolog englez, din lucrarea sa ‘Dissertation on Lord’s
Day’, pg. 32).
„Sabatul, ziua cea mai renumitǎ a Legii, s-a transformat în ziua Domnului. Hristos nu a predicat încetarea legii morale, nici a Sabatului zilei a şaptea
(cǎci El spunea cǎ n-a venit sǎ desfiinţeze Legea ci
s-o împlineascǎ), ci ele au fost schimbate pe baza
autoritǎţii bisericeşti.“ (Arhiepiscopul de Reggio, predica din 18.01.1562 -Mansi XXIII, pg. 526).
„Sfânta bisericǎ catolicǎ a fost aceea care a schimbat ziua de odihnǎ de sâmbǎtǎ cu duminica, prima zi
a sǎptǎmânii... Cǎrei biserici îi este supusǎ întreaga
lume civilizatǎ? Protestanţii... recunosc cǎ au mare respect pentru Biblie şi totuşi recunosc prin sǎrbǎtorirea
duminicii puterea bisericii catolice. Biblia spune: “Aduţi aminte de ziua de sabat ca s-o sfinţeşti“ dar biserica catolicǎ zice:“Nu, sfinţeşte ziua întâi a sǎptǎm
ânii!; şi întreaga lume îi dǎ ascultare.“ (Pater Enright
la 15.12.1889).
„Bineînţeles cǎ Biserica Catolicǎ pretinde cǎ schimbarea (din Sabat în Duminicǎ) a fost fapta ei…Și
aceastǎ acţiune este un semn al autoritǎţii ei bisericeşti
în chestiuni religioase.“ (H. F. Thomas, cancelarul cardinalului Gibbons, 2 octombrie 1895).
9. În Apoc. 13:18 gǎsim o altǎ caracteristicǎ, numǎrul
fiarei: „Cine are pricepere sǎ socoteascǎ numǎrul fiarei. Cǎci este numǎr de om; Și numǎrul ei este şase
sute şaizeci şi şase.“ Una din denumirile papei legate de funcţiile sale este: „Vicarius Filii Dei“, tradus
„Locţiitorul Fiului lui Dumnezeu“.
Ca rǎspuns la un chestionar al cititorilor, revista catolicǎ
„Our Sunday Visitor“ din 18.04.1915 declara: „literele
gravate pe mitra papalǎ sunt: „Vicarius Filii Dei“. Acest
nume (care deja, singur este hulǎ contra lui Dumnezeu, pentru cǎ se înalţǎ mai presus de adevǎratul
locţiitor al lui Hristos pe pǎmânt, Duhul Sfânt (Ioan
16:12-15;
14:26;
Rom. 8:26)), este
numǎrul fiarei (Apoc.
13:17). Dupǎ cum
aratǎ versetul 17 şi
18, numǎrul numelui
sǎu este 666.
Deoarece în latinǎ,
anumite litere au şi
valoare
numericǎ
este nevoie doar
sǎ calculǎm aceste
numere. Aceasta este profeţia care îl caracterizeazǎ
pe Antihrist (comp. 2 Tes. 2:3-12; 1 Ioan 4:3; 2
Ioan 7; Rom. 8:3). Acest cuvânt grecesc „Anticrist“
desemneazǎ „unul care stǎ în locul Celui uns (de la
`anti’, în loc şi `crio’ uns).“ (Konkordantes NT, pg.
371).
Cu alte cuvinte, Anticristul este pretinsul înlocuitor al
lui Hristos - exact ceea ce pretinde papa despre sine
însuşi! Dacǎ papa s-ar prezenta în limbajul noului testament, el ar trebui sǎ spunǎ: „Eu sunt Anticristul!“
Isus Hristos este dupǎ înǎlţarea
la cer, singurul Mare Preot
adevǎrat în sanctuarul ceresc „ca slujitor al Locului
prea sfânt şi al adevǎratului
cort, care a fost ridicat, nu
de om, ci de Domnul.“ (Evr.
8:1,2). Aici Isus mijloceşte
zilnic prin sângele Sǎu accesul
nostru
la tronul de har al Tatǎlui ceresc (Ioan 14:6,13,14;
Rom.8:34), la care noi ne putem duce în orice timp,
fǎrǎ mijlocire omeneascǎ, ci numai prin rugǎciune,
credinţǎ şi încredere în sângele ispǎşitor al lui Hristos
(Evr. 4:14-5:10; 7:25; Mat. 6:6-15).
Doctrina prin care se aratǎ cǎ o mijlocire suplimentarǎ
prin oameni sau prin „sfinţii morţi“ reprezintǎ dupǎ
Apoc. 13:6 „hule împotriva lui Dumnezeu, sǎ-l
huleascǎ Numele, cortul şi pe cei ce locuiesc în cer“
(vezi Dan. 8:11-14 şi 12:11 unde aceastǎ împrejurare
este descrisǎ ca „urâciunea pustiirii aşezatǎ în Sfântul
Locaş“).

SEMNUL FIAREI
Nu este un semn exterior care va fi impus fiecǎrui
omcontrar voinţei lui. Dacǎ nu ne-am putea opune,
atunci avertismentele lui Dumnezeu ar fi fǎrǎ sens.
Aceii care refuzǎ sǎ primeascǎ semnul fiarei (ca semn
al autoritǎţii şi al apartenenţei): „pǎzesc poruncile lui
Dumnezeu şi au credinţa lui Isus“ Apoc. 14:12. Aceii
care
primesc sigiliul lui Dumnezeu
(Apoc. 7:3,4; 14:1) sunt
victorioşi împotriva semnului
fiarei (Apoc. 15:2; comp. cu
Dan. 3). Semnul fiarei este
caracterizat prin cǎlcarea
poruncilor lui Dumnezeu
(Iac. 2:10).
Sigiliul lui Dumnezeu este
semnul legǎmântului Lui şi se
gǎseşte în cele zece porunci
(vezi mai jos). Semnul fiarei va fi primit pe mânǎ sau
pe frunte (Apoc. 13:17; 14:9). Fruntea simbolizeazǎ
conştiinţa (credinţa, cunoştinţa), mâna simbolizeazǎ
acţiunea omului (a pǎzi sau a nu pǎzi poruncile).
Aceasta se aratǎ şi în Deutr. 11:8 (comp. Deutr. 13:111) unde se vorbeşte de pǎzirea tuturor poruncilor.
Cine înţelege cerinţele poruncii a patra şi ceea ce
Dumnezeu a orǎnduit aici ca fiind semnul autoritǎţii
Lui, şi o respinge iar în loc de aceasta onoreazǎ semnul autoritǎţii romane, primeşte semnul alianţei cu
Roma, primeşte semnul fiarei. Abia când vor fi siliţi
printr-o lege naţionalǎ duminicalǎ sǎ aleagǎ între
poruncile lui Dumnezeu şi poruncile oamenilor, iar cei
necredincioşi vor persista în nelegiuirea lor, oamenii
vor primi semnul fiarei. Pentru pǎzitorii sinceri din
neştiinţǎ ai duminicii este valabil: „Dumnezeu nu ţine
seama de vremurile de neştiinţǎ, şi porunceşte acum
tuturor oamenilor de pretutindeni sǎ se pocǎiascǎ“
(Fapte 17:30).
SIGILIUL LUI DUMNEZEU
In Biblie un semn sau sigiliu este folosit cu aceeaşi
însemnǎtate ca în zilele noastre (Rom. 4:11):
Un sigiliu oficial trebuie sǎ cuprindǎ trei pǎrţi:
1. Numele posesorului - de ex. Traian Bǎsescu
2. Funcţia oficialǎ - de ex. preşedinte
3. Teritoriul de guvernare - de ex. România.
Sigiliul lui Dumnezeu, semnul legǎmântului Sǎu veşnic,
este una cu legea Sa şi este cuprins în porunca a patra (Exod. 20:8-11): „Adu-ţi aminte de ziua de Sabat,
ca s-o sfinţeşti. Sǎ lucrezi şase zile şi sǎ-ţi faci lucrul
tǎu. Dar ziua a şaptea este ziua de odihnǎ închinatǎ
Domnului Dumnezeului tǎu: sǎ nu faci nicio lucrare
în ea, nici tu, nici fiul tǎu, nici fiica ta,
nici robul
tǎu, nici roaba ta, nici vita ta,
nici strǎinul care este în casa
ta. Cǎci în şase zile a fǎcut
Domnul cerurile, pǎmântul
şi marea, şi tot ce este în
ele, iar în ziua a şaptea S-a
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de
odihnǎ şi a sfinţit-o“ (comp.
cu Exod. 31:17,18).
Deşi în faţa lui Dumnezeu toate poruncile au aceeaşi
importanţǎ (Iacov 2:10), doar în porunca a patra
gǎsim toate caracteristicile sigiliului divin:
1. Numele: „Domnul, Dumnezeul tǎu“
2. Titlul: „Creator“
3. Teritoriul de guvernare: „Cerurile, pǎmântul şi marea şi tot ce este în ele.“
Biblia vorbeşte despre Sabat ca fiind semnul veşnic
al lui Dumnezeu: „Țineţi Sabatele Mele cǎci acesta va
fi între Mine şi voi şi urmaşii voştri un semn (veşnic)
dupǎ care veţi cunoaşte cǎ Eu sunt Domnul care vǎ
sfinţesc.“ Exod. 31:13 (comp. Exod. 31:16,17 cu
Ezech. 20:12,20).
Isus a zis: „Sǎ nu credeţi cǎ am venit sǎ stric Legea
sau Proorocii; am venit nu sǎ stric, ci sǎ împlinesc.
Cǎci adevǎrat vǎ spun, câtǎ vreme nu va trece cerul şi
pǎmântul, nu va trece o iotǎ sau o frânturǎ de slovǎ
din Lege, înainte de a se fi întâmplat toate lucrurile.“
(Mat. 5:17,18).
Atunci s-a apropiat de Isus un om, şi I-a zis:
„Învǎţǎtorule, ce bine sǎ fac, ca sǎ am viaţa veşnicǎ?“
Isus i-a rǎspuns: „... dacǎ vrei sǎ intri în viaţǎ, pǎzeşte

poruncile... sǎ nu ucizi; sǎ nu preacurveşti; sǎ nu furi;
sǎ nu faci o mǎrturisire mincinoasǎ ...“ (Mat. 19:16-19).
Sabatul zilei a şaptea este o componentǎ importantǎ a
Legii lui Dumnezeu, o amintire sǎptǎmânalǎ a lui Hristos, Creatorul şi Mǎntuitorul nostru. „La început era
Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu şi Cuvântul
era Dumnezeu... Toate lucrurile au fost fǎcute prin
El... Și Cuvântul S-a fǎcut trup, şi a locuit printre noi,
plin de har şi de adevǎr.“ Ioan 1:1-3,14.
Similar cu odihna promisǎ poporului Israel la intrarea
în ţara Canaan, Sabatul este o amintire a „odihnei de
sabat“, promisǎ la intrarea în Canaanul ceresc (2 Pet.
3:13; Evr. 11:10,39-40; Apoc. 21:2), care va începe la
a doua venire a lui Isus (Evr. 3:10-19; 4:1-11; comp.
Deutr. 4:1-2; 1 Cor. 10:11-13), dupǎ cei 6000 de
ani de pelerinaj prin „pustiul istoriei omenirii“, de la
cǎderea omului în pǎcat în paradis.
Dacǎ se face efortul de a se calcula din Biblie anii pentru fiecare generaţie de oameni menţionaţi acolo de
la Adam pânǎ la Isus, se constatǎ cǎ au trecut aprox.
4000 de ani (vezi Atlasul Istoriei Lumii, 1990, Ed. K.
Thienemann, Stuttgart-Wien). Și din acest fapt rezultǎ
cu claritate cǎ ne aflǎm astǎzi la sfârşitul istoriei lumii,
dinainte prezisǎ de Dumnezeu, la sfârşitul mileniului al
şaselea. Referitor la a doua venire a lui Isus, Biblia ne
spune: “... cǎ la Domnul o zi este ca o mie de ani iar
o mie de ani ca o zi“ (2 Pet. 3:8).
Recunoaşteţi cǎ El „... este chiar la uşi“? (Mat. 24:33)
Poporul lui Dumnezeu este numit în Noul Testament
poporul Israelului spiritual, care prin credinţa în Isus
Hristos obţine o tǎiere împrejur spiritualǎ a inimii
(comp. cu Col. 2:11,12; Rom. 2:28,29; Gal. 3:69,28-29; 5:6; 6:15; Rom. 11:25; 1 Pet. 2:9,10). Noul
legǎmânt cu Hristos produce prin puterea Sa creatoare
o nouǎ fiinţǎ în fiecare om. Aceasta a fost dinainte
prezisǎ prin prorocul Ieremia: “Ci iatǎ legǎmântul, pe
care-l voi face cu casa lui Israel, dupǎ zilele acelea,
zice Domnul: voi pune Legea Mea înǎuntrul lor, o voi
scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor
fi poporul Meu“ (Ier. 31:31-33).
Astfel poporul lui Dumnezeu va respecta poruncile
Lui: „Și balaurul mâniat pe femeie, s-a dus sǎ facǎ
rǎzboi cu rǎmǎşiţa seminţei ei, care pǎzesc poruncile
lui Dumnezeu şi ţin mǎrturia lui Isus Hristos.“ Apoc.
12:17. În profeţie femeia simbolizeazǎ o bisericǎ
curatǎ, iar o curvǎ în mod contrar, simbolizeazǎ o
bisericǎ decǎzutǎ (comp. 2 Cor. 11:2; Ezech. 16;
Apoc. 17; 18).
Acum ştim ce înseamnǎ întreita solie îngereascǎ din
Apoc. 14:6-12:
1. Ea ne spune cǎ judecata (decizia asupra vieţii noastre veşnice) are loc acum înaintea tronului ceresc de
judecatǎ (vers. 6,7).
2. Ea ne spune cǎ şi protestantismul a decǎzut (vers.
8) şi în legǎturǎ cu Apoc. 18:1-5 „A ajuns un locaş
al dracilor, o închisoare a oricǎrui duh necurat“. Toţi
creştinii sinceri (poporul Sǎu) sunt chemaţi de cǎtre
înger: “Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sǎ nu fiţi
pǎrtaşi la pǎcatele ei, şi sǎ nu fiţi loviţi cu urgiile ei!“
(Apoc. 18:4).
3. Este o avertizare a lui Dumnezeu cǎtre întreaga
lume, foarte serioasǎ şi plinǎ de iubire: Toţi cei care
se închinǎ papei şi icoanei lui - împotriva propriei
conştiinţe - prin faptul cǎ se supun presiunii exercitate
pentru ţinerea duminicii, vor primi semnul fiarei şi în
consecinţǎ moartea veşnicǎ (Apoc. 14:9-11).
4. Versetul 12 ne aratǎ grupul de oameni care nu
primesc semnul fiarei. Aceştia pǎzesc toate poruncile lui Dumnezeu (inclusiv porunca sabatului zilei a
şaptea; comp. Fapte 7:39) şi au credinţa lui Isus.
Puteţi sǎ faceţi faţǎ judecǎţii?
Primul înger vorbeşte despre o judecatǎ divinǎ, care
are loc în cer, înainte de a doua venire a lui Isus Hristos (comp. Dan. 7:9-12; 2 Cor. 5:10), cǎci înainte
de venirea Lui se va decide cine va învia pentru viaţǎ
veşnicǎ, iar dintre cei în viaţǎ cine vor fi transformaţi
şi rǎpiţi la cer (1 Tes. 4:15-17; Ioan 5:27-29; Apoc.
20:5-6).
Biblia vorbeşte şi despre o judecatǎ în cer în timpul celor 1000 de ani, dupǎ a doua venire a lui Isus
la care vor asista toţi credincioşii; ei vor asista la
sentinţa judecǎtoreascǎ asupra morţilor necredincioşi
şi a îngerilor decǎzuţi (Dan. 7:22; 1 Cor. 6:2-3; Apoc.

20:4), sentinţǎ pronunţatǎ şi îndeplinitǎ dupǎ cei
1000 de ani la învierea tuturor necredincioşilor (Ioan
5:29; Apoc. 20:7-15). Cele zece porunci constituie criteriul neschimbǎtor la judecata dumnezeiascǎ
(Ecl. 12:13,14; Apoc. 11:18,19; Ps.
89:34; Mat. 7:21); la fel atitudinea
sufleteascǎ exemplarǎ a lui Isus
(Fil. 2:5; Rom. 15:5), care spune:
„Vreau sǎ fac voia Ta Dumnezeule, şi Legea Ta este în fundul inimii
mele.“ Ps. 40:8 (comp. Ioan 6:38;
4:34; Ps. 40:7-9; Evr. 10:9; Luc.
22:42).
În „Tatǎl nostru“ ne rugǎm: „Facǎ-se voia Ta“ (Mat.
6:10) dar cum aratǎ în realitate împlinirea voii lui
Dumnezeu în viaţa noastrǎ pǎcǎtoasǎ? Biblia ne spune: „pǎcatul este cǎlcarea legii.“(1 Ioan 3:4) Și „plata
pǎcatului este moartea“ (Rom. 6:23).
Dacǎ mai şi auzim din gura profetului cuvintele: „Poate un etiopian sǎ-şi schimbe pielea sau un pardos sǎşi schimbe petele? ... Tot aşa, aţi putea voi sǎ faceţi
binele, voi care sunteţi deprinşi sǎ faceţi rǎul?“ (Ier.
13:23, comp. Rom. 7:24). Analizând propria noastrǎ
viaţǎ, vom recunoaşte cǎ nu existǎ nici o posibilitate,
prin noi înşine de a scǎpa de judecata dumnezeiascǎ
şi de moartea veşnicǎ.
Dumnezeu însǎ a pregǎtit o cale de mântuire pentru toţi oamenii care pânǎ acum s-au aflat în robia
lui Satana. Aceastǎ cale de iubire a lui Dumnezeu se
numeşte „Isus Hristos“: „Fiindcǎ atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, cǎ a dat pe singurul Lui Fiu, pentru
ca oricine crede în El, sǎ nu piarǎ, ci sǎ aibǎ viaţǎ
veşnicǎ“ Ioan 3:16. Golgota stǎ ca o colinǎ a jertfei
de necuprins, care a fost necesarǎ pentru ispǎşirea
cǎlcǎrilor Legii lui Dumnezeu; de aceea nu avem
voie sǎ privim pǎcatul ca pe ceva neimportant (Rom.
6:15-23). Astfel oferta milei lui Dumnezeu nu este
o ofertǎ ieftinǎ, ci ea include
consimţǎmǎntul şi deplinul devotament al dumneavoastrǎ
faţǎ de Dumnezeu. Isus spune: „Eu sunt calea, adevǎrul
şi viaţa. Nimeni nu vine la
Tatǎl decât prin Mine.“ Ioan
14:6. Isus prin viaţa Sa, a
arǎtat calea cǎtre Tatǎl, calea
cǎtre viaţa veşnicǎ.
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CUM PRIMIM VIAȚA VEȘNICǍ PRIN HRISTOS?
Isus rǎspunde azi ca şi atunci: „Pǎzeşte poruncile şi
urmeazǎ-Mǎ“ (Mat. 19:17,21. comp. 1 Pet. 2:21-25;
Apoc. 14:4).
A-L urma azi pe Isus înseamnǎ a studia viaţa Sa în
Sfânta Scripturǎ (Ioan 5:39; 8:31,32) şi a asculta de
cuvintele Sale (Ioan 3:36; Evr. 5:8,9; 11:8-12; Iac.
4:7; Rom. 16:26). Duhul Sfânt va produce în noi un
efect ca în ziua Rusaliilor când oamenii şi-au mǎrturisit
pǎcatele şi au strigat: „Ce sǎ facem?“ Rǎspunsul lui
Petru a fost: „Pocǎiţi-vǎ“ (Fapte 2:37,38). Cu altǎ ocazie a zis: „Pocǎiţi-vǎ dar şi întoarceţi-vǎ la Dumnezeu,
pentru ca sǎ vi se şteargǎ pǎcatele“ (Fapte 3:19).
Legea lui Dumnezeu ne aratǎ
ca într-o oglindǎ murdǎria
pǎcatelor noastre, (Rom. 4:15;
3:20; 7:7) pe care Isus vrea sǎ
le spele cu sângele Lui ispǎşitor.
Aceasta este momentul naşterii
iubirii omeneşti reciproce faţǎ
de Dumnezeu.
Isus a zis despre femeia pǎcǎtoasǎ: „Pǎcatele ei, care
sunt multe, sunt iertate cǎci a iubit mult“ Luca 7:47.
„Noi Îl iubim pentru cǎ El ne-a iubit întâi... Cǎci dragostea de Dumnezeu stǎ în pǎzirea poruncilor Lui. Și
poruncile Lui nu sunt grele.“ 1 Ioan 4:19; 5:3. Iubirea
pentru Hristos, face sǎ creascǎ în noi, din Dumnezeu,
puterea de a învinge pǎcatele - „Dacǎ Mǎ veţi iubi,
veţi pǎzi poruncile Mele... şi Tatǎl vǎ va da un ajutor...
Duhul adevǎrului.“ Ioan 14:15-17.
Iubirea şi puterea Duhului Sfânt ne vor face în stare
sǎ biruim pǎcatul, dupǎ cum şi Isus l-a învins (Ioan
15:10; 1 Ioan 5:4,5; Apoc. 3:21).
Prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos (Fil.
2:5-9; Ioan 16:28), putem avea certitudinea cǎ Dumnezeu ştie ce putere sǎ ne dea pentru a face faţǎ
cerinţelor Sale şi pentru a putea învinge slǎbiciunile firii pǎcǎtoase. „Astfel dar, deoarece copiii sunt pǎrtaşi
sângelui şi cǎrnii, tot aşa şi El însuşi a fost pǎrtaş
la ele, pentru ca prin moarte, sǎ nimiceascǎ pe cel
care are putere asupra morţii, adicǎ pe diavolul, şi sǎ
izbǎveascǎ pe toţi aceia, care prin frica morţii erau
supuşi robiei toatǎ viaţa lor...

„Scapǎ-ţi viaţa...ca sǎ nu pieri!“
Gen. 19:17
„Și avem cuvântul proorociei fǎcut şi mai tare;
la care bine faceţi cǎ luaţi aminte, ca la o
luminǎ care strǎluceşte într-un loc întunecos,
pânǎ se va crǎpa de ziuǎ şi va rǎsǎri luceafǎrul
de dimineaţǎ în inimile voastre.“ 2 Petru 1:19.
„Cercetaţi Scripturile, pentru cǎ socotiţi cǎ în ele
aveţi viaţǎ veşnicǎ, dar tocmai ele mǎrturisesc
despre Mine.“ Ioan 5:39.
„Iudeii aceştia aveau o inimǎ mai aleasǎ decât
cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toatǎ
râvna, şi cercetau Scripturile în fiecare zi, ca
sǎ vadǎ dacǎ ce li se spunea, este aşa.“ Fap.
Apost. 17:11.
„Nu dispreţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, şi pǎstraţi ce este bun. Feriţi-vǎ
de orice se pare rǎu. Dumnezeul pǎcii sǎ vǎ
sfinţeascǎ El însuşi pe deplin; şi duhul vostru,
sufletul vostru şi trupul vostru, sǎ fie pǎzite întregi, fǎrǎ prihanǎ la venirea Domnului nostru
Isus Hristos... În Domnul vǎ rog fierbinte ca
epistola aceasta sǎ fie cititǎ tuturor fraţilor.“ 1
Tes. 5:20-27.

Prin urmare a trebuit sǎ Se asemene fraţilor Sǎi în toate lucrurile ca sǎ poatǎ fi, în ce priveşte legǎturile cu
Dumnezeu, un mare preot milos şi vrednic de încredere, ca sǎ facǎ ispǎşire pentru pǎcatele norodului.“
Evr. 2:14-18.
Noi putem primi aceastǎ putere de învingere a pǎcatelor doar atunci când credem
(Ioan 6:28,29) în neprihǎnirea exemplarǎ
a lui Hristos (trǎind în carne pǎcǎtoasǎ
dar fǎrǎ de pǎcat - vezi Rom. 8:3; Evr.
4:15) şi acceptǎm pentru noi personal,
în credinţǎ, jertfa Lui înlocuitoare pentru
pǎcate, moartea Sa ispǎşitoare prin jertfǎ
(Ioan 3:16; 1:29).
Isus n-a murit pentru pǎcatele Sale cǎci este scris:
„Împǎcaţi vǎ cu Dumnezeu! Pe Cel ce n-a cunoscut
nici un pǎcat, El La fǎcut pǎcat pentru noi...“ 2 Cor.
5:21 (comp. 1 Ioan 3:5; Ioan 8:46). Aceasta înseamnǎ
ca noi sǎ ne cǎim de nedreptǎţile noastre şi sǎ ne
depǎrtǎm de pǎcate (cǎlcarea Legii lui Dumnezeu),
sǎ-L urmǎm pe El în ascultare (Prov. 28:13; 1 Ioan
1:6-10; 2:4; 3:3-10; 1 Pet. 2:21; Mat. 10:34-39).
Credinţa şi pocǎinţa sunt un dar al lui Dumnezeu
pentru cǎutǎtorul sincer. Dumnezeu le produce pe
amândouǎ în noi prin Duhul Sfânt. Credinţa vine din
predicarea şi studierea Cuvântului lui Dumnezeu (Rom.
10:17). Isus spunea: „Cercetaţi Scripturile, pentru cǎ
socotiţi cǎ în ele aveţi viaţa veşnicǎ, dar tocmai ele
mǎrturisesc despre Mine“ Ioan 5:39 (comp. Luca
24:25-27; Ioan 2:22; Rom. 16:26; Fapte 17:11,12).
Studiul împlinirii minunate a profeţiei (prevesteşte cu
sute de ani mai înainte istoria lumii şi apariţia Fiului Sǎu) ne face încrezǎtori în planul dumnezeiesc de
mântuire prin Isus Hristos şi formeazǎ un fundament
solid pentru credinţa noastrǎ (2 Pet. 1:19-21).
La un studiu sincer al Cuvântului ne
este promis un învǎţǎtor invizibil: „... Duhul Sfânt pe care
îl va trimite Tatǎl, în Numele
Meu, vǎ va învǎţa toate lucrurile, şi
vǎ va aduce aminte de tot ceea ce v-am spus
Eu... are sǎ vǎ cǎlǎuzeascǎ în tot adevǎrul... Cuvântul Tǎu este adevǎrul.“ Ioan 14:26; 16:13; 17:17.
Cine respinge oferta harului divin şi în mod conştient
nu ascultǎ cuvintele adevǎrului, nu citeşte şi nu
cerceteazǎ, nu va primi nici o putere de la Dumnezeu
şi se va numǎra printre acei care se vor pierde pentru
totdeauna (Ier. 6:17-19; 9:12-16; Osea 4:6).
„Dacǎ vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o
cearǎ de la Dumnezeu, care dǎ tuturor cu mânǎ largǎ
şi fǎrǎ mustrare, şi ea îi va fi datǎ“ (Iac. 1:5). Isus
ne spune: „Cereţi şi vi se va da... Deci dacǎ voi care
sunteţi rǎi, ştiţi sǎ daţi daruri bune copiilor voştri, cu
cât mai mult Tatǎl vostru, care este în ceruri, va da
lucruri bune celor ce I le cer!“ (Mat. 7:7,11) Cereţi
aşa cum fǎcea David: „Zideşte în mine o inimǎ curatǎ,
Dumnezeule, pune în mine un duh nou şi statornic“
Ps. 51:10 (vezi şi Ps. 139:23,24).
Cine crede sincer şi se roagǎ va
afla cǎ: „Pot totul în Hristos, care
mǎ întǎreşte“ (Filipeni 4:13). Numai
dacǎ-L urmǎm sincer pe Hristos şi
ne bazǎm pe El ca pe un Mântuitor
viu al nostru, putem sǎ ne formǎm
un caracter asemǎnǎtor Lui, pentru
a fi astfel pregǎtiţi pentru a doua
venire a Domnului. „Iatǎ legǎmǎntul
pe care-l voi face cu ei dupǎ acele
zile, zice Domnul: voi pune Legile Mele în inimile lor,
şi le voi scrie în mintea lor“ Evr. 10:16 (comp. Ier.
31:33).
Vǎ mai amintiţi cǎ ascultarea omului în grǎdina Eden
a fost testatǎ cu fructul unui pom (pomul cunoştinţei
binelui şi rǎului Gen. 2:16-17)? În ultimele zile ale timpului nostru ascultarea va fi pusǎ la probǎ în mod special prin una din poruncile lui Dumnezeu (Iac. 2:10).
Pe vremuri şarpele înşelǎtor a vorbit: „a spus Dumnezeu într-adevǎr...?“
Ce urmǎri catastrofale a avut aceastǎ neascultare
pentru oameni?! (Gen. 3) Îndoiala în claritatea Legii
lui Dumnezeu este semǎnatǎ şi azi în inima oamenilor de cǎtre vrǎjmaş: „Sǎ fi dat într-adevǎr Dumne-

zeu atâta importanţǎ zilei a şaptea? ...“ Dacǎ trebuie
sǎ se constate cǎ duminica nu este altceva decât o
poruncǎ omeneascǎ, atunci nu trebuie sǎ lipseascǎ
urmǎtorul cuvânt al lui Isus: „... Fǎţarnicilor, bine a
proorocit Isaia despre voi... Degeaba Mǎ cinstesc ei,
dâând învǎţǎturi care nu sunt decât nişte porunci
omeneşti. Voi lǎsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi
datina aşezatǎ de oameni“ Marc. 7:6-9.
De asemenea prin profetul Ezechiel, Dumnezeu
îndeamnǎ poporul Sǎu: „... Nu vǎ luaţi dupǎ rânduielile pǎrinţilor voştri, nu ţineţi obiceiurile (tradiţiile)
lor, şi nu vǎ spurcaţi cu idolii lor! Eu sunt Domnul
Dumnezeul vostru; umblaţi întocmai dupǎ rânduielile
Mele, şi împliniţi-le. Sfinţiţi-le. Sfinţiţi Sabatele Mele,
cǎci ele sunt un semn între Mine şi voi, ca sǎ ştiţi cǎ
Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. (Ezech. 20:18-20;
Ier. 9:12-13).
Poruncile oamenilor şi tradiţiile lor nu ne elibereazǎ
de principiul creştin: „Trebuie sǎ ascultǎm mai mult
de Dumnezeu decât de oameni“ (Fapte 5:29; 4:19).
Pentru cine v-aţi decis dumneavoastrǎ - pentru Sabatul Domnului sau pentru Duminica papalǎ? (Ier. 10:2;
1 Regi 18:21; 1 Sam. 15:22,23).
Duhul Sfânt ne cheamǎ: „Astǎzi, dacǎ auziţi glasul Lui
nu vǎ împietriţi inimile... Fiindcǎ cine intrǎ în odihna
Lui, se odihneşte şi el de lucrǎrile lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrǎrile Sale. Sǎ ne grǎbim dar sǎ
intrǎm în odihna aceasta (a Sabatului) pentru ca nimeni sǎ nu cadǎ în aceeaşi pildǎ de neascultare“ Evr.
4:7,10-11.
Numai aceia vor fi mântuiţi şi salvaţi despre care Biblia
spune: „Aici este rǎbdarea sfinţilor, care pǎzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus“ Apoc. 14:12.
Teribile plǎgi şi judecǎţi se vor dezlǎnţui în curând
asupra tuturor oamenilor care au acceptat semnul şi
numǎrul fiarei sau sǎ se închine fiarei şi icoanei ei
(adicǎ se supun unei autoritǎţi politico-religioase,
antidumnezeieşti) şi de bunǎ voie se opun voinţei şi
avertismentelor date de Dumnezeu (Apoc. 13:16-18;
14:9-11; 16:2; 18; 19:19-21).
Aceastǎ solie de judecatǎ provoacǎ o anumitǎ fricǎ,
dar ea este de fapt ultima solie de salvare a unui
Dumnezeu iubitor, care „doreşte ca nici unul sǎ nu
piarǎ, ci toţi sǎ vinǎ la pocǎinţǎ.“ (2 Petru 3:9).
Oricare persoanǎ sincerǎ va afla cǎ: „Frica de Domnul
este începutul ştiinţei“ Prov. 1:7 (comp. Luca 12:4,5;
Ex. 20:20). Frica este produsǎ prin pǎcat (vezi Gen.
3:10,11) dar dacǎ am cerut şi acceptat iertarea de
pǎcate prin iubirea lui Dumnezeu în Isus Hristos,
atunci vom afla cǎ: „În dragoste nu este fricǎ; cǎci
dragostea desǎvǎrşitǎ izgoneşte frica; ... cine se teme
n-a ajuns desǎvǎrşit în dragoste. Noi Îl iubim pentru
cǎ El ne-a iubit întâi“ 1 Ioan 4:18,19.
Sentimentul de a fi pierdut se transformǎ în siguranţa
mântuirii. Teama de Dumnezeu în respect şi iubire,
lipsa de sens se transformǎ în nǎzuinţa cǎtre un ţel,
iar frica în bucuroasa aşteptare a promisiunii divine.
Aceastǎ ofertǎ a lui Dumnezeu, posibilitatea pocǎinţei
şi întoarcerii, este valabilǎ doar un timp foarte scurt.
Folosiţi timpul pentru o serioasǎ examinare a propriei
situaţii şi a întoarcerii, cǎci timpul de har se terminǎ
înainte de a doua venire a lui Hristos. Semnele timpului ne vestesc
cǎ ne aflǎm chiar
în perioada finalǎ
a istoriei acestei
lumi!
„Ziua
Domnului
însǎ va veni ca un
hoţ. În ziua aceea
cerurile vor trece
cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare cǎldurǎ, şi pǎmântul,
cu tot ce este pe el va arde... siliţi-vǎ sǎ fiţi gǎsiţi
înaintea Lui fǎrǎ prihanǎ, fǎrǎ vinǎ, şi în pace“ 2 Pet.
3:10,14 (comp. Is. 55:6-9; Mal. 3:17-4:2).
„Sǎ ascultǎm dar încheierea tuturor învǎţǎturilor:
Teme-te de Dumnezeu şi pǎzeşte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oricǎrui om. Cǎci Dumnezeu va
aduce orice faptǎ la judecatǎ, şi judecata aceasta se
va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie
rǎu.“ Ecl. 12:13,14.

