
ULTIMUL MESAJ DE ÎNDURARE AL LUI
DUMNEZEU C{TRE LUME

 “Fiindc| atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c| a dat pe singurul S|u Fiu, pentru ca oricine
crede in El, s| nu piar|, ci s| aib| viaÛ| veÕnic|.  Dumnezeu, în adev|r, n-a trimis pe Fiul S|u în lume
ca s| judece lumea, ci ca lumea s| fie mântuit| prin El.” (Ioan 3:16-17).

ToÛi care s-au poc|it cu adev|rat de p|cat, Õi prin credinÛ| cer ca sângele lui Hristos s| fie
sacrificiul lor de ispaÕire, au avut iertarea pus| împotriva numelui lor în c|rÛile din ceruri; îns| o dat|
ce ei au devenit p|rtaÕi ai neprih|nirii lui Hristos, Õi caracterele lor au fost g|site s| fie în armonie
cu Legea lui Dumnezeu, p|catele lor vor fi Õterse, iar ei înÕiÕi vor fi socotiÛi vrednici de viaÛ| veÕnic|.
(Vezi Isaia 43:25)....

Noi tr|im acum în timpul marii zi de isp|Õire.  În serviciul tipical, în timp ce marele preot
f|cea isp|Õire pentru Izrael, tuturor li s-a cerul s|-Õi umileasc| sufletele prin pocainÛ| de p|cat Õi
umlinÛ| înaintea Domnului, ca nu cumva s| fie puÕi deoparte din popor.  Tot aÕa, toÛi care-Õi au
numele în cartea vieÛii, trebuie s| fac| la fel, în aceste câteva zile r|mase de probare, s|-Õi umileasc|
sufletele înaintea lui Dumnezeu prin p|rere de r|u pentru p|cat  Õi poc|inÛ| adev|rat|.  Trebuie s|
fie o c|utare adânc| Õi credincioas| a inimii...Lucrarea de preg|tire este o lucrare individual|.  Noi
nu suntem salvaÛi în grupuri...Fiecare trebuie s| fie testat Õi g|sit f|r| pat| sau zbarcitur| sau orice
lucru de acest fel. (1)

PROFEÚI FALÔI

În timp ce profeÛii falÕi strig|, “Pace Õi SiguranÛa,” Õi încerc| s| în|buÕe conÕtiinÛele
oamenilor, spunând p|c|tosului, “Nu te alarma.  ÎÛi va merge bine,” vocea slijitorilor lui Dumnezeu
trebuie s| fie auzit| pentru a-i trezi pe cei ce dorm, strigând, “Distrugere brusc| vine asupra fiecarui
suflet care nu este treaz, veghiind Õi aÕteptând pentru apariÛia Domnului lor pe norii cerului.”  (2)
 

O mare lucrare trebuie s| fie f|cut|.  Ultima solie de îndurare se d| lumii.  Totul în lumea
politic| este stârnit cu agitaÛie.  Sunt r|zboaie Õi veÕti de r|zboaie.  NaÛiunile sunt mânioase...

O lucrare solemn| Õi de cea mai mare importanÛ| trebuie s| fie f|cut| în lumea noastr| de
poporul lui Dumnezeu.  Aceast| lucrare este reprezentat| de îngerul al treilea care zboar| în mijlocul
cerului.  Solia îngerului al treilea este precedat| de soliile primului Õi al doilea înger.  Prima solie
îngereasc| proclam| ceasul judec|Ûii lui Dumnezeu.  A doua solie îngereasc| declar| c|derea
Babilonului. (3).

 SOLIA PRIMULUI ÎNGER: (Apoc. 14:6-7)

“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!”



SOLIA ÎNGERULUI AL DOILEA: (Apoc. 14:8)

“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!”  

SOLIA ÎNGERULUI AL TREILEA: (Apoc. 14:9-12)

“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.”

Ioan (Descoperitorul) priveÕte un popor distinct Õi separat de lume, care refuz| s| se închine
fiarei sau icoanei ei, care poart| sigiliul lui Dumnezeu, p|zind sfânt| ziua Sa a Sabatului.  Apostolul
a scris despre ei, “Aici este r|bdarea sfinÛilor care p|zesc poruncile lui Dumnezeu Õi credinÛa lui
Isus.” (Apocalipsa 14:12).

SOLIA ÎNGERULUI AL PATRULEA: (Apoc. 18:1-5)

“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.”

CE ESTE P{CATUL?

Ce este p|catul? – “c|lcarea legii” (1 Ioan 3:4).  Dumnezeu denunÛ| Babilonul, “pentru c|
ea a ad|pat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” (Apoc.14:8).  Aceasta înseamn| c| ea
[bisericile] au nesocotit singura porunc| care ÛinteÕte c|tre adev|ratul Dumnezeu, Õi au pus deoparte
Sabatul [Sâmb|ta], memorialul creaÛiunii lui Dumnezeu.

Dumnezeu a f|cut lumea în Õase zile Õi S-a odihnit în a Õaptea, sfinÛind aceast| zi, Õi punând-o
deoparte de toate celelalte ca sfânt| pentru El ÎnsuÕi, pentru a fi observat| de poporul S|u de-a-lungul
generaÛiilor.  Îns| omul nelegiuirii, în|lÛându-se deasupra lui Dumnezeu, stând în templul lui
Dumnezeu, Õi ar|tându-se s| fie Dumnezeu, s-a gândit s| schimbe vremile Õi legea.  Aceast| putere
(biserica Catolic|), s-a determinat s| dovedeasc| c| nu a fost doar egal| cu Dumnezeu, ci c| a fost
chiar deasupra lui Dumnezeu, schimbând ziua de odihn|, Õi punând prima zi a s|pt|mânii unde a



Õaptea ar trebui s| fie.  Lumea protestant| a luat acest copil al papalit|Ûii pentru a fi privit| cu
sfinÛenie.  Aceasta este numit| în Cuvântul lui Dumnezeu, curvia ei.

DUMNEZEU ARE O CONTROVERS{ CU BISERICILE!

 Dumnezeu are o controvers| cu bisericile de ast|zi.  Ele împlinesc profeÛia lui Ioan: “Toate
neamurile au b|ut din vinul mâniei curviei ei.”  Ei s-au divorÛat de Dumnezeu prin a refuza s|
primeasc| sigiliul S|u.  Ei nu au adev|ratul spirit al poporului lui Dumnezeu care p|zeÕte poruncile
Sale.  Iar oamenii lumii care-Õi dau consimÛ|mântul unui sabat fals, Õi c|lcând în picioare Sabatul
Domnului, au b|ut din vinul mâniei curviei ei.

Dumnezeu a aÕezat ziua a Õaptea deoparte ca ziua Sa de odihn| (vezi Exod 20:8-11).  Îns|
omul nelegiuirii a aÕezat un sabat fals, pe care împ|raÛii Õi negutorii p|mantului l-au acceptat Õi
în|lÛat deasupra Sabatului Bibliei.  Prin a face aceasta, ei au ales o religie ca aceea a lui Cain, care
Õi-a ucis fratele s|u Abel.  Cain Õi Abel au oferit un sacrificiu lui Dumnezeu.  Darul lui Abel a fost
acceptat pentru c| el s-a supus cerinÛelor lui Dumnezeu.  Darul lui Cain a fost refuzat pentru c| el
a urmat ideile sale.  Datorit| acesteia el s-a mâniat Õi n-a vrut s| asculte de rug|minÛile fratelui s|u
sau de avertiz|rile Õi mustr|rile lui Dumnezeu, ci a ucis pe fratele s|u.

O ZI DE ODIHN{ CONTRAF{CUT{

Prin a accepta o zi de odihn| contraf|cut| bisericile au dezonorat pe Dumnezeu.  Oamenii
lumii accept| o minciun|, Õi sunt mânioÕi pentru c| poporul lui Dumnezeu care p|zeÕte poruncile
Sale nu respect| Õi nu aduce reverenÛ| Duminicii.  Dumnezeu spune, “pentru c| p|catele ei s-au
îngr|m|dit Õi au ajuns pân| la cer, iar Dumnezeu Ôi-a adus aminte de nelegiuirile ei.  R|spl|tiÛi-i dar
cum v-a r|splatit ea, Õi întoarceÛi-i de dou| ori cât faptele ei.  TurnaÛi-i îndoit în potirul în care a
amestecat ea.  Pe cât s-a sl|vit pe sine îns|Õi, Õi s-a desf|tat în risip|, pe atât daÛi-i chin Õi tânguire!
Pentru c| zice în inima ei: “Ôed ca împ|r|teas|, nu sunt v|duv|, Õi nu voi Õti ce este tânguirea!”
Tocmai pentru aceea, într-o singur| zi vor veni urgiile ei: moartea, tânguirea Õi foametea.  Ôi va fi
ars| de tot în foc, pentru c| Domnul Dumnezeu care a judecat-o, este tare.” (Apocalipsa 18:5-8).

Dumnezeu spune, “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” (Apocalipsa 14:9-10).  Dumnezeu va
pedepsi pe aceia care încearc| s| forÛeze semenii lor s| p|zeasc| prima zi a s|pt|mânii.  Ei îi ispitesc
s|-Õi renunÛe credincioÕia c|tre Dumnezeu.  Ei accept| fructul din pomul interzis, Õi încearc| s|
forÛeze Õi pe alÛii s| m|nânce din el.  Ei vor încerca s| forÛeze pe oamenii asemenea lor s| lucreze
în ziua a Õaptea a s|pt|mânii Õi s| se odihneasc| în prima.  Dumnezeu spune despre ei, “vor bea din
vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui” (versetul 10).

“S| nu care cumva s| nu p|ziÛi Sabatele Mele,” spune Domnul, “c|ci aceasta va fi între Mine
Õi voi, Õi urmaÕii voÕtri, un semn dup| care se va cunoaÕte c| Eu sunt Domnul, care v|
sfinÛesc.”(Exod 31:13).  Unii vor încerca s| pun| obstacole pe calea observ|rii Sabatului, spunând,
“Voi nu stiÛi care zi este ziua Sabatului;” îns| se pare c| ei înÛeleg când urmeaz| Duminica, Õi au
manifestat un zel mare prin a face legi pentru ca aceasta s| fie observat|, ca Õi cum ei pot controla
conÕtiiÛele oamenilor.



SABATUL LUI DUMNEZEU ESTE UN SEMN  ÔI UN TEST DE LOIALITATE

Dumnezeu a dat Sabatul ca un semn între El Õi ei; ca un semn al loialit|Ûii lor.  Aceia care,
dup| ce le-a fost dat| lumin|, continu| s| nu asculte, Õi s| înalÛe legi omeneÕti deasupra legii lui
Dumnezeu în timpul de criz| care ne st| înainte, vor primi semnul fiarei.  Prosperitatea poporului
Lui Dumnezeu este dependent| de ascultarea lor.  Domnul spune: “Dac| veÛi asculta de poruncile
Mele pe care vi le dau ast|zi, dac| veÛi iubi pe Domnul, Dumnezeu vostru, Õi dac|-I veÛi sluji din
toat| inima voastr| Õi din tot sufletul vostru, El va da Û|rii voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie
Õi ploaie târzie, Õi-Ûi vei strânge grâul, mustul Õi untdelemnul; deasemenea va da iarb| în câmpiile
tale pentru vite, Õi vei mânca Õi te vei s|tura.  VedeÛi s| nu vi se amageasc| inima, Õi s| v| abateÛi ca
s| slujiÛi altor dumnezei Õi s| v| închinaÛi înaintea lor.  C|ci atunci Domnul s-ar aprinde de mânie
împotriva voastr|; ar închide cerurile, Õi n-ar fi ploaie; p|mântul nu Õi-ar da roadele, Õi aÛi pieri
curând din Ûara aceea bun| pe care v-o d| Domnul.”  (Deuteronom 11:13-17).

În lucrarea Sa cu Izraelul din vechime Dumnezeu ne-a dat un exemplu al rezultatului care
va urma o cale de neasultare Õi nelegiuire.  El va pedepsi pe toÛi cei care va face numele S|u de
ruÕine, chiar aÕa cum El a pedepsit pe copii poporului Izrael.  Aceia care se înalÛ| vor fi umiliÛi, chiar
asemenea Ierusalimului, care prin cursa ei de acÛiune, a fost umilit| Õi adus| jos.  Poporul ei l-a ales
pe Baraba, iar Dumnezeu i-a l|sat prad| alegerii lor.  Ei n-au vrut s| se supun| c|ii lui Dumnezeu,
iar El le-a permis s| se conduc| dup| calea lor, Õi s|-Õi aduc| la îndeplinire intenÛiile inimilor lor
nesfinÛite.

Hristos i-a avertizat pe Iudei de pericolul lor, Õi i-a implorat s| se întoarc| la Dumnezeu, îns|
ei au fost prea mândri pentru a accepta oferta Sa de îndurare.  Ei au persistat pe o cale de rebeliune,
iar ca rezultat protecÛia inteligenÛelor cereÕti a lui Dumnezeu a fost retras| de la ei...

Aceia care cred c| sunt plc|uÛi lui Dumnezeu prin a asculta vreo alt| lege decât a Lui, Õi prin
a performa alte lucr|ri decât acelea pe care Evanghelia le recomand|, ei batjocoresc pe Dumnezeu.
Ei aduc insult| la adresa Celui Sfânt a lui Izrael...

Când Hristos a v|zut în poporul Iudeu o naÛiune divorÛat| de Dumnezeu, El a v|zut
deasemenea o biseric| pretinz|toare creÕtin| fiind unit| cu lumea Õi cu papalitatea.  Iar dup| cum El
a stat pe Muntele M|slinilor, plângând pentru Ierusalim pân| când soarele s-a coborât în urma
dealurilor de vest, tot aÕa El priveÕte deasupra, Õi implorând pe cei p|catoÕi în aceste ultime momente
ale timpului.  În curând El va zice îngerilor care Ûin cele petru vânturi, “DaÛi frâu liber pl|gilor.
L|saÛi ca întunericul, distrugerea, Õi moartea s| vin| asupra c|lc|torilor  legii Mele.”  Va fi El obligat
s| zic| acelora care au avut mare lumin| Õi mult| cunostinÛ|, aÕa cum a zis Iudeilor, “Dac| ai fi
cunoscut Õi tu, m|car în aceast| zi, lucrurile care puteau s|-Ûi dea pacea! Dar acum ele sunt ascunse
de ochii t|i.” (Vezi Luca 19:42). (4)

REVENIREA LUI HRISTOS E MAI APROAPE DECÂT MAJORITATEA CRED

Noi nu avem timp de pierdut.  Puterile întunericului lucreaz| cu o energie intens|, Õi p|Õind
subtil Satana avanseaz| în a lua pe surprindere pe aceia care  acum sunt adormiÛi, ca un lup r|pitor...

Venirea Domnului este mai aproape decât am crezut de prima dat|.  Marea lupt| este aproape
pe sfârÕite.  Orice raport despre calamit|Ûi pe mare sau pe p|mânt (sau în aer) este o m|rturie a
faptului ca sfârÕitul tuturor lucrurilor este aproape. (5)



UN CER DE CÂÔTIGAT ÔI UN IAD DE EVITAT

HaideÛi s| fim gata, alerÛi, Õi credincioÕi, prin asculta întreaga lege, Õi s| primim harul Divin.
HaideÛi s| ne “ducem la cap|t mântuirea cu fric| Õi cu tremur” (Filipeni 2:12).  Noi avem un
Dumnezeu care este iubitor Õi drept, r|bd|tor Õi îndelung r|bd|tor în suferinÛ|, îns| haideÛi s| nu
epuiz|m r|bdarea Sa printr-o purtare înc|p|Ûânat|, egoist| Õi iubitoare de comoditate.  Noi avem un
cer de câÕtigat Õi un iad de evitat, aÕa c| haideÛi “s| fim împlinitori ai Cuvântului, Õi nu doar
ascult|tori” (Iacov 1:22).
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