
ACESTE LEGI REDAU S{N{TATEA!

Legi ale Naturii

Noi putem da mutle motive pentru suferinÛ| de boli din lumea noastr| de ast|zi, îns| cauza
major| este neascultarea de legile naturii.  “Legile naturii, fiind legile lui Dumnezeu, au fost desemnate
pentru binele nostru; ascultând de ele acestea promoveaz| fericire în acest| viaÛ| Õi ajut| în pregatirea
pentru viaÛa viitoare.” Divina Vindecare, p 146.

HaideÛi s| vedem care sunt aceste legi: “Aer curat, lumina soarelui, abstinenÛ|, odihn|,
exerciÛiu, o diet| corespunz|toare, folosirea apei, încredere în puterea Divin|–acestea sunt remediile
adev|rate.  Orice persoan| ar trebui s| aibe cunostinÛ| despre agenÛiile de vindecare ale naturii Õi cum
s| le aplice.  Este esenÛial s| înÛelegem principiile implicate în tratamentul bolnavului Õi s| avem o
instruire practic| pentru a ne face capabili s| folosim aceast| cunoÕtinÛ| cu corectitudine.” Divina
Vindecare, p 127.

Ascultarea de aceste legi va aduce vindecare pentru mulÛi care acum sufer| f|r| s| fie nevoie.
Dac| doriÛi s| înv|ÛaÛi mai mult despre aceste legi Õi cum s| le folosiÛi în viaÛa de zi cu zi, v| rog s|
scrieÛi la adresa dat| în aceast| broÕur| Õi noi v| vom trimite cu bucurie, Õi de gratis cartea citat|.

Împreun| cu legile naturii, Dumnezeu ne-a dat un mesaj în Cuvântul S|u c| noi trebuie s|
ascult|m aici pe acest p|mânt în ordine pentru a creÕte spiritual Õi pentru a avea viaÛa veÕnic| când Isus
vine pentru a-Ôi lua poporul S|u la cer.  Aceste mesaje sunt urm|toarele:

Legi Spirituale

SOLIA PRIMULUI ÎNGER

“Ôi am v|zut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veÕnic|, pentru ca
s-o vesteasc| locuitorilor p|mântului, oric|rui neam, oric|rei seminÛii, oric|rei limbi Õi oric|rui norod.
El zicea cu glas tare:”TemeÛi-v| de Dumnezeu Õi daÛ-I slav|, c|ci a venit ceasul judec|Ûii Lui; Õi
închinaÛi-v| Celui ce a f|cut cerul Õi p|mântul, marea Õi izvoarele apelor!”Apocalipsa 14:6-7.

O solie de avertizare pentru lume: s| v| temeÛi de Dumnezeu, s| v| închinaÛi doar Creatorului
nostru, Õi s|-i daÛi slav| Lui prin a reflecta caracterul S|u, pentru c| ceasul judec|Ûii de investigare a sosit
(mai întâi pentru cei morÛi Õi apoi pentru cei vii) Õi pentru a proclama Evanghelia VeÕnic|, care implic|
planul de r|scump|rare Õi salvare din orice p|cat prin Isus Hristos–singurul Mijlocitor între Dumnezeu
Õi om.
(Pentru mai mult studiu: Geneza 1:1; Exod 20:3-6; 1 Regi 8:60; Psalmi 19:9; Proverbe 2:5; 3:19;
Eclesiastul 12:13; Matei 5:16; 28:19; Ioan 1:3; 14:6; 17:3; Fapte 1:8; 14:15; 17:24-25; 1 Corinteni 10:31;
1 Timotei 2:5).



SOLIA ÎNGERULUI AL DOILEA

“Apoi a urmat un alt înger, al doilea , Õi a zis: “A c|zut, a c|zut Babilonul, cetatea cea mare, care
a ad|pat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” Apocalipsa 14:8.

Babilonul c|zut reprezint| c|derea moral| a tuturor bisericilor Protestante din 1844, pentru c| ele
au refuzat lumina adev|rului care le-a fost trimis| din cer dup| cum a fost proclamat| în Prima Solie
Îngereasc|.  Acest mesaj este înc| o chemare pentru toÛi creÕtinii s| se separe de bisericile lor c|zute.
(Pentru mai mult studiu: Isaia 28:7; 48:17-20; Ieremia 50:6; 51:6, 8, 51:44-45; Ezechiel 21:3-4; Zaharia 2:6-
7; Matei 24:15-16; Marcu 13:14; Luca 21:20-21; Fapte 15:14; Apocalipsa 11:8, 16:19, 17:18, 18:1-5).

TEMPLUL CERESC, CHIVOTUL, ÔI  LEGEA  
DE NESTR{MUTAT A LUI DUMNEZEU

“S|-Mi fac| un locaÕ sfânt, Õi Eu voi locui în mijlocul lor.  S| faceÛi cortul Õi toate vasele lui dup|
chipul pe care Ûi-l voi ar|ta.”  Exod 25:8-9.

“Ôi Templul lui Dumnezeu , care este în cer, a fost deschis: Õi s-a v|zut chivotul leg|mântului S|u.”
Apocalipsa 11:19.

“S| ascult|m dar încheierea tuturor înv|Û|turilor: Teme-te de Dumnezeu Õi p|zeÕte poruncile Lui.
Aceasta este datoria oric|rui om.  C|ci Dumnezeu va aduce orice fapt| la judecat|, Õi judecata aceasta se
va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r|u.”  Eclesiastul 12:13-14.

În ceruri este un templu ceresc care a fost un model pentru sanctuarul p|mântesc.  Acest sanctuar
ceresc este compus din dou| înc|peri; prima este locul sfânt, iar a dou| este locul prea sfânt.  În înc|perea
a doua se g|seÕte chivotul lui Dumnezeu conÛinând legea Sa de nestr|mutat încorporat| pentru totdeauna
în cele zece porunci care este o expresie al caracterului S|u.  Principiile divine a lui Dumnezeu, cerinÛele
Sale morale, sunt obligatorii pentru toÛi oamenii din orice timp Õi constitue baza leg|mântului cu poporul
S|u Õi standardul caracterului la judecata final|.
(Pentru mai mult studiu: Numeri 14:18; Proverbe 28:13; Ieremia 32:19; Ezechiel 18:30, 33:20, 34:17, 20;
Daniel 7:9-10; Matei 22:1-14; Romani 14:12; 2 Corinteni 5:10; Intreaga carte Evrei; Iacov 4:12; 1 Petru 4:5;
Iuda 14-15; Apocalipsa 5:1-9, 11:18).

LUCRAREA DE CUR{ÚIRE A LUI HRISTOS
ÎN SANCTUARUL CERESC

“Ôi el mi-a zis: ‘pân| vor trece dou| mii trei sute de seri Õi dimineÛi; apoi sfântul LocaÕ va fi cur|Ûit!’
“ Daniel 8:14.

“...ÎÛi pun câte o zi pentru fiecare an.”  Ezechiel 4:6.

Lucrarea lui Hristos din prima înc|pere (locul sfânt) a început când El S-a ridicat la cer Õi a continuat
pân| în 22 Octombrie, 1844 la sfârÕitul celor 2300 de zile/ani când El a intrat în înc|perea a doua (locul prea
sfânt) pentru a-Ôi începe lucrarea Sa final| de mijlocire, isp|Õire, Õi judecata de investigare pentru a cur|Ûa
sanctuarul ceresc ca Marele nostru Preot.
(Pentru mai mult studiu: Leviticul 16, 23:27-32; Numeri 14:34, 26:33; Evrei 6:19-20, 9:3, 7, 11-15, 12:24).



SABATUL

“Adu-Ûi aminte de ziua de odihn| ca s-o sfinÛeÕti.  S| lucrezi Õase zile Õi s|-Ûi faci tot lucrul t|u.  Dar
ziua a Õaptea este ziua de odihn| închinat| Domnului, Dumnezeului t|u: s| nu faci nici o lucrare în ea, nici
tu , nici fiul t|u, nici fiica ta, nici robul t|u, nici roaba ta, nici vita ta, nici str|inul care este în casa ta.  C|ci
în Õase zile a f|cut Domnul cerurile, p|mântul Õi marea Õi tot ce este în ele, iar în ziua a Õaptea S-a odihnit:
de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihn| Õi a sfinÛit-o.”  Exod 20:8-11.

Dumnezeu ÎnsuÕi, dup| Õase zile de lucrare în creare, a binecuvântat, a sfinÛit, Õi S-a odihnit în ziua
a Õaptea ca singura Sa zi de Sabat (Geneza 2:2-3).  Aceast| porunc| a patra scris| de  Dumnezeu  cere ca toÛi
urmaÕii S|i s|-Õi devoteze fiecare zi a Õaptea a s|pt|mânii, începând de la apusul soarelui Vinerea pân| la
apusul soarelui Sâmb|ta, (Neemia 13:19;  Leviticul 23:32) pentru a se închina lui Dumnezeu ca Creatorul
lor.  Astfel este o zi sfânta de odihn| cerând abstinenÛ| de la orice lucru nenecesar Õi orice lucru secular, Õi
împlinind datorii sfinte Õi religioase.  Aceast| porunc| a Sabatului conÛine sigiliul oficial a lui Dumnezeu
care include numele S|u–“Domnul Dumnezeul t|u”; PoziÛia Sa oficial|–“Creator”; Teritoriul S|u–“cerul
Õi p|mântul”.  De aceea ziua a Ôaptea a Sabatului este sigiliul puterii de sfinÛire Õi creare a lui Dumnezeu
care este împlinit| prin Duhul Sfânt în viaÛa poporului S|u ascult|tor.
(Pentru mai mult studiu: Geneza 1:5, 8, 13, 19, 23, 31, 2:2-3; Neemia 13:19; Isaia 8:16, 58:12-14; Ezechiel
20:12; Daniel 7:25; Matei 5:17-19; Marcu 1:32, 2:27,28; Luca 23:54-56, 24:1; Efeseni 4:30; Evrei 4:4-10;
Iacov 2:10-11; Apocalipsa 12:17, 14:12).

SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA

“Apoi a urmat un alt înger, al treilea, Õi a zis cu glas tare: “Dac| se închin| cineva fiarei Õi icoanei
ei, Õi primeÕte semnul ei pe frunte sau pe mân|, va bea Õi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat
neamestecat în paharul mâniei Lui; Õi va fi chinuit în foc Õi în pucioas|, înaintea sfinÛilor îngeri Õi înaintea
Mielului.  Ôi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor.  Ôi nici ziua, nici noaptea n-au odihn| cei ce
se închin| fiarei Õi icoanei ei, Õi oricine primeÕte semnul numelui ei!  Aici este r|bdarea sfinÛilor, care p|zesc
poruncile lui Dumnezeu Õi credinÛa lui Isus.  Apocalipsa 14:9-12.

“Dup| aceea, am v|zut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; Õi p|mântul s-a
luminat de slava lui.  El a strigat cu glas tare, Õi a zis: “A c|zut, a c|zut Babilonul cel mare!  A ajuns un
locaÕ al dracilor, o închisoare a oric|rui duh necurat, o închisoare a oric|rei p|s|ri necurate Õi urâte;
pentru c| toate neamurile au b|ut din vinul mâniei curviei ei, Õi împ|raÛii p|mântului au curvit cu ea, Õi
negustorii p|mântului s-au îmbog|Ûit prin risipa desf|t|rii ei.”  Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea:
“IeÕiÛi din mijlocul ei poporul Meu, ca s| nu fiÛi p|rtaÕi la p|catele ei, Õi s| nu fiÛi loviÛi cu urgiile ei!  Pentru
c| p|catele ei s-au îngr|m|dit, Õi au ajuns pân| la cer; Õi Dumnezeu Ôi-a adus aminte de nelegiuirile ei.”
Apocalipsa 18:1-5.

Pentru fiecare p|c|tos care se poc|ieÕte cu adev|rat se d| o invitaÛie solemn| pentru a accepta
neprih|nirea lui Hristos prin credinÛ|, care ne este acreditat| prin justificare Õi ne este d|ruit| prin sfinÛire,
f|cându-ne capabili s| p|zim toate poruncile Sale, biruind orice p|cat prin harul Õi puterea Sa,
perfecÛionându-ne sfinÛirea în temere de Dumnezeu.  Deasemenea avertizeaz| întreaga omenire împotriva
închin|rii fiarei (Catolicismul Roman), sau icoanei ei (Protestantismul apostaziat), sau primind semnul
Catolicismului (care este s| accepÛi p|zirea Duminicii), pentru ca s| nu primeasc| din mânia lui Dumnezeu
turnat| în cele Õapte pl|gi.  Deasemenea averizeaz| tot poporul lui Dumnezeu s| se separe de bun| voie de
orice este necurat Õi apostaziat, de biserici desfrânate ale Babilonului – incuzând Martorii lui Iehova,



Mormonii, Biserica lui Dumnezeu de Ziua a Ôaptea, biserica Adventist| de Ziua a Ôaptea Reformist|,
biserica Adventist| de Ziua a Ôaptea, etc. – sau s| devin| p|rtaÕi al p|catelor ei Õi s| primeasc| din pl|gile
ei.
(Pentru mai mult studiu: Geneza 19:24; Exod 20:6; Deuteronom 32:39;  1 Samuel 2:6; Psalmi 92:7; Isaia
52:18; Ezechiel 22:31; Daniel 3:5-29; Amos 3:3; Luca 17:29; Fapte 2:27; 1 Corinteni 6:15-16, 19-20; 2
Corinteni 6:14-18; Iacov 4:12; 2 Petru 3:10; Iuda 7; Apocalipsa 12:17, 13:1-18,  14:11-12, 15:2, 19:10,
20:10, 14-15).

NEIMORTALITATEA SUFLETULUI
(Starea celor morÛi)

“Cei vii, în adev|r, m|car Õtiu c| vor muri; dar cei morÛi nu Õtiu nimic, Õi nu mai au nici o r|splat|,
fiindc| pân| Õi pomenirea li se uit|.  Ôi dragostea lor Õi ura lor, Õi pizma lor de mult au Õi pierit, Õi niciodat|
nu vor mai avea parte de tot ce se face sub soare.  Tot ce g|seÕte mâna ta s| fac|, f| cu toat| puterea ta!
C|ci în locuinÛa morÛilor în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuial|, nici ÕtiinÛ|, nici
înÛelepciune!”  Eclesiastul 9:5-6, 10.

Moartea este o stare de t|cere, inactivitate, Õi o total| inconÕtienÛ|, referit| în Biblie ca un “somn”.
Deaceea Scripturile ne confirm| cu claritate ca toate apariÛiile acelora care au murit, incluzând Fecioara
Maria, sunt spirite de draci f|când minuni pentru a înÕela, dac| e posibil chiar Õi pe poporul lui Dumnezeu
(vezi Apocalipsa 16:14).  Judecata de investigare determin| dac| cei morÛi vor fi înviaÛi la revenirea lui
Hristos fiind înviaÛi la prima înviere pentru a moÕteni viaÛa veÕnic|, sau s| r|mân| în mormânt pân| la a doua
înviere pentru a fi consumaÛi în lacul de foc care este moartea a doua.
(Pentru mai mult studiu: Iov 14:21; Eclesiastul 3:20; Isaia 26:14; Ezechiel 18:4; Matei 22:30; Ioan 11:24:25;
Fapte 2:29, 34, 15:18, 20; Coloseni 3:4; 1 Corinteni 15:22-23; 1 Tesaloniceni 4:15-17; Evrei 9:24;
Apocalipsa 14:13, 20:5, 21:4).

Sper|m ca aÛi fost binecuvântaÛi prin citirea acestei broÕuri.  S| ne preg|tim spiritual Õi fizic pentru
revenirea apropiat| a Domnului Õi Salvatorului nostru Isus Hristos.  V| rog s| scrieÛi dac| aveÛi întreb|ri sau
comentarii.

Pentru a înrola într-un curs corespondenÛ| biblic| de GRATIS, pentru mai mult| informaÛie
v| rog s| scrieÛi la adresa urm|toare:

“Let There Be Light” Ministries
PO Box 328

Rogue River, OR 97537
www.LightMinistries.com


