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ddee JJeeffffeerreeyy PPiippppeennggeerr
6. CCuurr iirreeaa BBiisseerriicciiii LLuuii DDuummnneezzeeuu ((PPaarrtteeaa 11--aa))

„„EEvveenniimmeenntteellee vviiiittoorruulluuii vvoorr ffii ddeesslluu iittee ii
îînn eelleessee ccuu aajjuuttoorruull pprrooffee iieeii..””
(Review and Herald, 4 aprilie 1893).

„Nici un cuvânt al Mântuitorului nu trebuie 
s  fie folosit pentru a desfiin a pe altul. Cu toate 
c  nimeni nu cunoa te nici ziua i nici ceasul 
venirii Sale, suntem îndemna i i ni se cere s
tim când este aproape. Mai departe, suntem 

înv a i c  dispre uirea avertiz rilor Sale i
refuzul sau neglijen a de a ti când este aproape 
venirea Sa vor fi tot atât de fatale pentru noi, a a
cum a fost i pentru cei care au tr it în zilele lui 
Noe, care n-au tiut când a venit potopul.” 
(Tragedia Veacurilor, p. 371). 

Sunt lucruri secrete, i sunt lucruri pe care 
Dumnezeu le-a descoperit. Lucrurile descoperite 
trebuie s  le cunoa tem! Evenimente mari i
solemne se împlinesc în fa a noastr  – ridica i-
v  ochii, i sora White ne atrage aten ia, s  le 
cunoa tem. 

„Evenimentele legate de încheierea timpului 
de har i de lucrarea de preg tire pentru timpul 
strâmtor rii sunt prezentate l murit. Dar 
mul imile nu în eleg mai bine aceste adev ruri 
importante i sunt pentru ele ca i când nu le-ar 
fi fost descoperite.” (Tragedia Veacurilor, p. 
594). 

Aici sora White indic  dou  puncte, ambele 
se reg sesc i în Biblie. Profe iile sfâr itului sunt 
legate de dou  lucruri: de evenimentele istorice, 
de acele indicatoare de drum, care ne conduc la 
încheierea timpului de har, i de asemenea la 
nevoia, de a ne preg ti. Profe ia biblic
eschatologic  lumineaz  evenimentele viitoare, 
dar totodat  ne aten ioneaz  s  ne preg tim
pentru acel timp când nu vom mai avea 
mijlocitor pentru p cate. Cei mai mul i nu 
cunosc nici evenimentele, nici nevoia preg tirii, 
„ca i când nu le-ar fi fost descoperite.” De i
EL le-a descoperit. 

„Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic f r
s - i descopere taina Sa slujitorilor S i
prooroci” (Amos 3:7). 

Duplicitatea legii duminicale 
„Vine timpul când legea Lui Dumnezeu, într-

un fel aparte, va fi anulat  în ara noastr .
Conduc torii na iunii noastre, prin m suri
legislative, vor impune legea duminical i astfel 
poporul Lui Dumnezeu va fi pus în mare pericol. 
Când na iunea noastr , în consiliile ei 
legislative, va da legi care vor îngr di con tiin a
oamenilor în ce prive te libertatea lor 
religioas , impunând p zirea duminicii i
m suri coercitive împotriva celor care vor p zi
Sabatul zilei a aptea, legea Lui Dumnezeu, în 
mod con tient i voit, va fi anulat  în ara
noastr , iar apostazia na ional  va fi urmat  de 
ruin  na ional .” (Adventist Bible Commentary 
vol. 7, p. 977).

Legea duminical  este centrul profe iilor 
biblice la timpul sfâr itului. Iar legea duminical
p trunde Biblia de la începutul ei pân  la sfâr it. 
Dar pân  când nu recunoa tem aspectul acesta, 
citim i recitim Biblia, i trecem f r  s
observ m pasajele, care sunt în leg tur  cu legea 
duminical .

Legea duminical , care împline te profe ia 
biblic , ac ioneaz  în dou  direc ii. Dac  mâine 
se va da un decret, care interzice cump rarea de 
benzin  în ziua de duminic , aceasta este deja o 
lege duminical , dar ea nu împline te profe ia
biblic . Legea duminical  care va împlini cele 
scrise în Apoc. 13:11, în care Statele Unite 
vorbe te ca balaurul, va fi acea lege duminical ,
care ne va constrânge s  cinstim duminica i ne 
va prigoni pentru sfin irea sabatului. Aceasta va 
caracteriza legea duminical  amintit  aici. 
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Trebuie s  în elegem faptul, c  va fi o 
ascenden  în decretare, care va conduce la legea 
duminical .

„Când legea Lui Dumnezeu este anulat i
apostazia devine p cat na ional, Domnul va 
lucra în favoarea poporului S u.” (Selected 
Messages, cartea a 3-a, p. 388). 

Interven ia Domnului, în favoarea poporului 
S u va avea loc dup  darea legii duminicale. Dar 
ast zi Domnul nu face nimic pentru poporul 
S u? Ba da. Îns  aici este vorba de interven ia pe 
care îl putem identifica în marea strigare, ploaia 
târzie, venirea îngerului din Apocalipsa 18. 
Aceasta este un punct deosebit, pe care profe ia o 
indic  în leg tur  cu legea duminical .

Apostazia na ional
„Poporul Statelor Unite a fost un popor 

favorizat; dar când el restrânge libertatea 
religioas , renun  la Protestantism i ofer
sprijin papalit ii, m sura vinov iei lui va fi 
deplin , iar „apostazia na ional ” va fi înscris
în c r ile cerului.” (Review and Herald, 2 mai, 
1893)

„Ne apropiem cu pa i repezi de aceast
vreme. Când bisericile protestante se vor uni cu 
puterea secular  pentru a sus ine o religie fals ,
pentru a combate ceea ce a constituit motivul 
persecu iei celei mai aprige a înainta ilor lor, 
atunci sabatul papal va fi impus prin 
combinarea autorit ii bisericii cu statul. Atunci
are loc apostazia na ional  care va conduce 
sigur la ruina na ional .” (Evangelism, p. 134). 

Pentru Statele Unite, legea duminical  va 
umple paharul r ut ilor. Mai întâi Statele Unite, 
apoi toate rile p mântului vor urma exemplul 
dat de el. Apostazia na ional  va fi urmat  de 
ruina na ional  în fiecare tar .

Evenimentele profetice se împlinesc treptat. 
Chiar dac  nu toate, dar cele mai multe din 
evenimentele profetice sunt treptate, dup
izbucnirea lor la suprafa  ele cresc în intensitate. 
Ceea ce în prezent este în progres, este ruina 
na ional . Sunt i alte lucruri, i dac  suntem 
aten i la ele, putem recunoa te cadrul în care va 
apare marea strigare i ploaia târzie. 

Legea duminical  ca semn
a. prevestirea ruinii na ionale

„În timpul apostaziei na ionale, când 
conduc torii rii vor ac iona urmând directivele 
satanei al turându-se omului f r delegii, atunci 
se va umple m sura vinov iei. Apostazia 
na ional  este semnul pentru ruina na ional .”
(Evangelism, p. 134). 

b. apropierea ei este un semn de avertizare 
Distrugerea Ierusalimului este semnul în 

avans al împlinirii a acestei legi duminicale. De 
aceea dac  dorim s  în elegem ce se va întâmpla 
înainte, în timpul i dup  darea legii duminicale, 
atunci trebuie s  în elegem istoria evreilor care 
au tr it în anul 70 d.Hr. 

La distrugerea Ierusalimului, Dumnezeu i-a 
pus deoparte poporul: poporul de drept a Lui 
Dumnezeu a r mas în Ierusalim i a fost nimicit 
împreun  cu ora ul. Dar în acela i timp 
Dumnezeu i-a condus noul popor, pe cre tini,
într-un loc sigur i nici unul din ei nu a pierit în 
Ierusalim. Atunci a avut loc o separare, i tim c
acel timp este un simbol pentru vremea când 
legea duminical  va fi dat .

„Dup  cum apropierea armatelor romane a 
fost un semn pentru ucenici cu privire la 
iminenta distrugere a Ierusalimului, tot astfel se 
poate ca aceast  apostazie s  fie un semn al 
faptului c  limita îndelungii r bd ri a Lui 
Dumnezeu a ajuns la cap t.” (M rturii, vol. 5, 
p. 451). 

„Oamenii s  se fereasc  a neglija lec ia dat
de Hristos în cuvintele Sale. A a cum EL i-a 
avertizat pe ucenicii S i cu privire la distrugerea 
Ierusalimului, dându-le un semn al apropierii 
pr p dului, ca s  poat  sc pa, tot astfel EL a 
avertizat lumea cu privire la ziua distrugerii 
finale i i-a dat semne ale apropierii ei, încât to i
aceia care vor, s  poat  sc pa de mânia 
viitoare. Isus declar : „Vor fi semne în soare, în 
lun i în stele. i pe p mânt va fi strâmtorare 
printre neamuri.” (Luca 21:25; Matei 24:29; 
Marcu 13:24-26; Apoc. 6:12-17). Aceia care 
v d ace ti prevestitori ai venirii Sale trebuie „s
tie c  este aproape, chiar la u i” (Matei 24:33). 

„De aceea veghea i” sunt cuvintele Sale de 
îndemn (Marcu 13:35). Aceia care iau seama la 
avertizare nu vor fi l sa i în întuneric, pentru ca 
ziua aceea s -i surprind  nepreg ti i. Dar 
pentru aceia care nu vor veghea, „Ziua 
Domnului va veni ca un ho  noaptea”. (1 Tes. 
5:2-5).” (Tragedia Veacurilor, p. 37-38). 
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Aceasta este repetarea istoriei: legea 
duminical  va repeta, ceea ce s-a întâmplat la 
distrugerea Ierusalimului. Cine nu este atent la 
semn, va r mâne în întuneric. Acela i lucru 
simbolizeaz i cel care a r mas, la începuturile 
adventizmului, în întuneric. Fiindc  începutul 
adventizmului simbolizeaz i sfâr itul ei. Cine a 
r mas în întuneric la începutul adventizmului? 
Cei care f ceau parte din grupa „fecioarelor 
nechibzuite”. Iar parabola despre fecioare se va 
împlini din nou. De ce au r mas fecioarele 
nechibzuite la sfâr it în întuneric? Au refuzat s
fie atente la semne. 

„V  voi da o inim  nou i voi pune în voi un 
duh nou”. (Ezechiel 36:26) Cred din toat  inima 
c  Duhul Lui Dumnezeu începe s  se retrag  de 
pe p mânt i c  cei care au avut mult  lumin i
multe ocazii dar nu le-au folosit, vor fi cei dintâi
p r si i. Ei au întristat i îndep rtat Duhul Lui 
Dumnezeu. Activitatea actual  a lui satana care 
se r sfrânge asupra inimilor i asupra 
bisericilor i na iunilor, trebuie s  cutremure pe 
fiecare cercet tor al profe iei. Sfâr itul este 
aproape. Bisericile noastre trebuie s  se 
trezeasc .” (Selected Messages, vol. 3, p. 154). 

Toate lucrurile acestea se împlinesc treptat. 
În lumina Spiritului Profetic, cei care au lumin
i posibilit i mari, sunt Adventi tii de Ziua a 
aptea. În timpul judec ii va veni timpul când 

cei care au avut lumina i posibilit ile i au l sat
ocaziile nefolosite, vor r mâne în întuneric. În 
vremea aceea Biserica se va cur ii, i cei care au 
folosit ocaziile mari vor primi pecetea Lui 
Dumnezeu, cei care r mân în întuneric vor lua 
semnul fiarei. Aceia care primesc pecetea Lui 
Dumnezeu vor primi ploaia târzie, i vor începe 
s  vesteasc  solia marii strig ri, ie irea din 
Babilon, iar copiii Lui Dumnezeu din Babilon 
vor r spunde la aceast  chemare. Dar judecata 
continu , i copiii Lui Dumnezeu care, pân
atunci au fost în Babilon, vor fi încerca i prin 
testul legii duminicale. 

Legea duminical  este un instrument, care va 
conduce judecata spre final, iar aceasta i din 
punct de vedere geografic va avea loc treptat. 
Când America protestant  va c dea, atunci pe 
rând toate rile lumii vor c dea foarte repede. 

c. semnalul pentru p r sirea ora elor
„În distrugerea Ierusalimului n-a pierit nici 

un cre tin. Hristos d duse ucenicilor S i

avertizarea i to i aceia care au crezut cuvintele 
Sale au a teptat semnul f g duit. „Când ve i
vedea Ierusalimul înconjurat de o ti”, a spus 
Isus, „s ti i c  atunci pustiirea lui este 
aproape. Atunci cei din Iudea s  fug  la mun i, 
cei din mijlocul Ierusalimului s  ias  afar  din 
el.” (Luca 21:20-21). Dup  ce romanii, sub 
conducerea lui Cestius, au înconjurat cetatea, 
pe nea teptate au p r sit asediul tocmai atunci 
când totul p rea favorabil unui atac imediat. 
Asedia ii, nemaisperând într-o rezisten
încununat  de succes, erau pe punctul de a se 
preda, când generalul roman i-a retras for ele,
în aparen  f r  nici un motiv. Dar providen a
plin  de mil  a Lui Dumnezeu dirija 
evenimentele pentru binele poporului S u. 
Semnul f g duit fusese dat cre tinilor care 
a teptau, iar acum le-a fost oferit  ocazia, ca to i
cei care doreau, s  asculte de avertizarea 
Mântuitorului. Evenimentele au fost în a a fel 
conduse, încât nici iudeii i nici romanii s  nu 
împiedice fuga cre tinilor. Dup  retragerea lui 
Cestius, iudeii, ie ind din Ierusalim, au urm rit
armata care se retr gea i, în timp ce ambele 
for e erau cu totul angajate în lupte, cre tinii au 
avut ocazia s  p r seasc  cetatea. În vremea 
aceasta i ara fusese cur it  de du manii care 
ar fi încercat s -i împiedice. În timpul asediului, 
iudeii erau aduna i la Ierusalim pentru 
S rb toarea Corturilor, i în felul acesta, 
cre tinii din toat ara puteau s  scape f r  s
fie h r ui i. F r  z bav  ei au fugit spre un loc 
sigur - cetatea Pela, din Perea, dincolo de 
Iordan.” (Tragedia Veacurilor, p. 30-31). 

Precum la distrugerea Ierusalimului, pentru 
cre tini a fost dat un semn, la fel pentru noi legea 
duminical  este semnul s  p r sim ora ele, s
ie im din ora ele mari. Începând din 1906 sora 
White scria clar: „”P r si i ora ele! P r si i
ora ele!”- aceasta a fost solia mea de ani de 
zile.” (Counsels on Health, p. 232). 

Ca adventi ti, am putea spune: „A tept m
pân  la darea legii duminicale, i atunci vom 
p r si ora ul.” Dar s  citim numai ce scrie în 
Mat. 24:15-16. Aceasta a fost ultima posibilitate 
pentru cre tin ca s  p r seasc  Ierusalimul. 
Legea duminical  este ultima posibilitate, ca s
p r sim ora ele.

Avertismentul a avut loc în adventism cu 
ocazia crizei din timpul primei legi duminicale. 
Armata s-a retras. Conform înv turii Spiritului 
Profetic, trebuie s  fim în afara ora elor! 



–  R I D I C A I - V  O C H I I  0 6 –  C U R I R E A  B I S E R I C I I  L U I  D U M N E Z E U  ( 1 ) –

4

„Acum nu este timpul ca poporul Lui 
Dumnezeu s - i fixeze pasiuni sau s - i strâng
comori în aceast  lume. Timpul nu este prea 
departe, când, asemenea primilor ucenici, vom fi 
for a i s  ne refugiem în locuri pustii i izolate. 
Dup  cum asediul Ierusalimului de c tre 
armatele romane a fost un semnal pentru iudeii 
cre tini s  fug , tot astfel asumarea puterii de 
c tre na iunea noastr  prin impunerea 
decretului de impunere a sabatului papal va fi o 
avertizare pentru noi. Atunci va fi timpul s
p r sim marile ora e, s  ne preg tim s  le 
p r sim pe cele mici pentru locuin e retrase, în 
locuri izolate, printre mun i.” (M rturii, vol. 5, 
p. 464-465). 

d. semnul separ rii
„Sabatul va constitui proba cea mare a 

credincio iei, c ci el este adev rul pus în 
discu ie în mod deosebit. Când va fi adus
încercarea final  asupra oamenilor, atunci se va 
trage linia de deosebire dintre aceia care Îl 
slujesc pe Dumnezeu i aceia care nu-L slujesc. 
În timp ce p zirea sabatului neadev rat pentru a 
asculta de legea statului, contrar  poruncii a 
patra, va fi o recunoa tere f i  a apartenen ei
la o putere care este în opozi ie cu Dumnezeu, 
p zirea Sabatului adev rat, în ascultare de 
Legea Lui Dumnezeu, este o dovad  de 
credincio ie fa  de Creator. Pe când o
categorie, care prime te semnul supunerii fa
de puterile p mânte ti, prime te semnul fiarei,
cealalt , alegând semnul supunerii fa  de 
autoritatea divin , prime te sigiliul Lui 
Dumnezeu.” (Tragedia veacurilor, p. 605). 

La darea legii duminicale vom primi fie 
pecetea Lui Dumnezeu fie semnul fiarei. 
Adventi tii vor fi tra i la r spundere conform cu 
lumina primit . i nu r spundem doar pentru 
lumina pe care o de inem, ci i pentru care 
puteam s  o ob inem, dar am lep dat-o.

Ce însemn  semnul? 
„A venit timpul ca lumina adev rat  s

lumineze în întunericul moral. Solia îngerului al 
treilea a fost trimis  lumii, avertizând pe oameni 
cu privire la primirea semnului fiarei sau a 
icoanei ei pe frunte sau pe mân . A primi semnul 
fiarei înseamn  s  iei aceea i decizie pe care a 
luat-o fiara i s  sus ii acelea i idei, în direct
opozi ie cu Cuvântul Lui Dumnezeu.” (Review
and Herald, 13 iulie, 1897). 

Acela va lua semnul fiarei, care va aduce o 
decizie asem n toare cu el. Este preocupat de 
gânduri asem n toare, ca i femeia, ca i fiara. 
Dac  în mintea i inima mea sunt înv turile 
Romei, atunci eu sus in Roma. 

„Timpul când fiecare suflet va fi testat este 
aproape. Semnul fiarei va fi impus asupra 
noastr . Cei care au cedat pas cu pas cerin elor
lumii i s-au conformat obiceiurilor lume ti, nu 
vor sim i c  e mare lucru s  se plece în fa a
puterilor care vor domina, decât s  fie obiectul 
batjocurilor i insultelor, amenin a i cu 
închisoarea i moartea. Lupta se d  între 
poruncile Lui Dumnezeu i poruncile 
oamenilor.” (Review and Herald, 27 aprilie 
1911). 

S  observ m accentuarea: „pas cu pas”. În 
timp ce evenimentele în jurul nostru sunt 
treptate, orice decizie pe care noi o lu m ast zi,
ne sl be te sau ne înt re te pentru timpul legii 
duminicale (dac  atunci vom fi înc  în via ). 
Acei adventi ti care au urmat calea 
compromisului spiritual, când se va da legea 
duminical , puterea lor spiritual  va fi la p mânt. 

Importan a prezentului 
„Îngerul a spus: „T g dui i-v  eul; trebuie 

s  face i pa i rapizi”. Unii din noi au avut timpul 
s  primeasc  adev rul i s  înainteze pas cu 
pas, i fiecare pas pe care l-am f cut ne-a dat 
puterea s -l facem pe urm torul. Timpul este 
îns  acum pe sfâr ite i ceea ce ne-a luat nou
ani de zile s  înv m ei vor fi nevoi i s  înve e
în câteva luni. Vor avea, de asemenea, s  se 
dezve e de multe alte lucruri i multe s  le înve e
din nou. Cei care vor s  nu primeasc  semnul 
fiarei i chipul ei când va fi aprobat decretul, 
trebuie s  ia acum hot rârea de a spune: Nu, 
noi nu vom accepta institu ia fiarei!”” (Scrieri
timpurii, p. 67). 

Cei care doresc s  spun  nu legii duminicale, 
trebuie s  spun  nu înc  acum. Iar dac  nu vor 
spune nu acum, atunci vor lua asupra lor 
semnul fiarei. Exist  dou  tendin e în 
adventism: una merge pas cu pas spre lume, iar 
cealalt  cre te pas cu pas în Dumnezeu, astfel el 
poate sta în timpul încerc rii legii duminicale. 

„Dar nimeni nu va suferi mânia Lui 
Dumnezeu pân  când adev rul nu i-a atins 
mintea, con tiin a, apoi refuzând s -l accepte. 
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Sunt mul i în bisericile din ara noastr , în acest 
loc al luminii i cuno tin ei, care nu au avut 
niciodat  ocazia s  aud  adev rurile speciale 
pentru acest timp. Obliga ia poruncii a patra nu 
a fost niciodat  prezentat  înaintea lor în 
adev rata ei lumin . Isus cunoa te fiecare inim
i cerceteaz  fiecare motiva ie. Decretul nu va fi 

aplicat în necuno tin  de cauz . Fiecare trebuie 
s  aib  suficient  lumin  pentru a lua o decizie 
ra ional . Sabatul va fi marele test al loialit ii,
de aceea el este partea adev rului comb tut
într-un mod aparte.” (Spirit of Prophecy, vol. 4, 
p. 422). 

Legea duminical  este linia de desp r ire, 
unde vom primi fie semnul fiarei, fie pecetea Lui 
Dumnezeu, excep ie sunt aceia, care niciodat  n-
au în eles problema sabatului i a duminicii, 
fiindc  n-au primit lumin  suficient . Încercarea 
lor este în progres, pân  când Mihail se va ridica, 
iar atunci timpul de încercare al întregii omeniri 
se va sfâr ii.

Cu legea duminical  se va închide u a pentru 
fiecare fecioar  din adventism, indiferent dac
ele sunt în elepte sau nechibzuite. Iar când 
Mihail se va ridica, atunci u a se va închide 
pentru fiecare om. 

„O dat  ce problema a fost prezentat  clar 
înaintea omului, oricine va c lca Legea Lui 
Dumnezeu pentru a asculta de legiuirea 
omeneasc  prime te semnul fiarei; el prime te
semnul de apartenen  fa  de puterea de care 
alege s  asculte, în loc s  asculte de Dumnezeu. 
Avertizarea din ceruri este aceasta: „Dac  se 
închin  cineva fiarei i icoanei ei, i prime te
semnul ei pe frunte sau pe mân , va bea i el din 
vinul mâniei Lui Dumnezeu turnat neamestecat 
în paharul mâniei Lui” (Apoc. 14:9-10).” 
(Tragedia veacurilor, p. 604-605). 

„Dac  lumina adev rului i-a fost 
prezentat , descoperind Sabatul poruncii a patra 
i c  nu exist  nici o baz  în Cuvântul Lui 

Dumnezeu pentru p zirea duminicii, i totu i
continui s  sus ii sabatul fals, refuzând s
sfin e ti Sabatul pe care Dumnezeu l-a numit 
„ziua Mea sfânt ”, prime ti semnul fiarei. Când 
se întâmpl  asta? – Când ascul i de decretul 
care î i porunce te s  încetezi a lucra în ziua 
duminicii i s  te închini Lui Dumnezeu, în timp 
ce tii c  nu exist  nici un cuvânt în Biblie care 
s  arate c  duminica ar fi altceva decât o zi 
lucr toare obi nuit , atunci tu e ti de acord s

prime ti semnul fiarei i refuzi sigiliul Lui 
Dumnezeu.” (Evanghelizare, p. 116).

„Dac  primim acest semn pe frun ile noastre 
sau pe mâinile noastre, atunci judec ile rostite 
împotriva celor neascult tori vor c dea asupra 
noastr . Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus 
pe frun ile celor care p streaz  din convingere 
Sabatul Domnului.” (Review and Herald, 27 
aprilie 1911).

„Imediat ce copiii Lui Dumnezeu sunt sigila i
pe frun ile lor - nu este un sigiliu sau un semn pe 
care s -l po i vedea, ci o ancorare în adev r, 
atât intelectual cât i spiritual, a a încât s  nu 
poat  fi mi ca i - imediat dup  ce poporul Lui 
Dumnezeu este sigilat i preg tit pentru cernere, 
aceasta va veni. Într-adev r zguduirea a început 
deja; judec ile Lui Dumnezeu cad acum
asupra p mântului pentru a ne avertiza, a a
încât s tim ce urmeaz .” (The Seventh-day 
Adventists Bible Commentary, vol. 4, p. 1161). 

Pecetluirea este primirea adev rului în minte 
i suflet, ca s  nu putem fi cl tina i: este vorba 

de un lucru l untric. Ceva ce se întâmpl  în 
inima i mintea noastr . Între 1840 i 1844 au 
fost unii care au ac ionat pe baza sim mintelor. 
Iar atunci când pas cu pas a venit încercarea, la 
prima, a doua i a treia solie îngereasc ,
incluzând i încercarea strig tului de la miezul 
nop ii, cei care sau bazat pe sim mintele lor, au 
sfâr it de partea gre it . Îns  fecioarele în elepte, 
cei care au fost înr d cina i în adev r i mintal i
spiritual, nu puteau fi cl tina i: în 22 octombrie 
1844 au r mas. Iar aceasta se va repeta. 

Înainte de darea legii duminicale, caracterul 
nostru trebuie s  fie gata. Iar aceasta este mult 
mai serioas  decât faptul c  legea duminical
este o linie de desp r ire. Trebuie s  fim gata 
ast zi! E cât se poate de serios! i în m sura în 
care în elegem acest adev r, Domnul este Acela, 
care ne va da puterea ca s  st m în aceea vreme. 
Fiindc  cei sigila i sunt cei care reprezint
caracterul Lui Hristos pe P mânt. Vor sta pentru 
Domnul, ancora i total în adev r.

Întâi sigiliul Lui Dumnezeu, apoi ploaia 
târzie! 

„Nici unul dintre noi nu va primi sigiliul Lui 
Dumnezeu, atâta timp cât caracterele noastre au 
o zbârcitur  sau o pat  pe ele. Nou  ne este 
l sat  remedierea caracterelor noastre, 
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cur irea templului sufletului de orice 
întin ciune. Atunci, ploaia târzie va c dea
asupra noastr , a a cum ploaia timpurie a c zut 
asupra ucenicilor în Ziua Cincizecimii.” 
(M rturii, vol. 5, p. 214-216)

Cei care vor primi sigiliul Lui Dumnezeu, 
mai întâi primesc sigiliul i apoi va c dea peste 
ei ploaia târzie. Sigiliul Lui Dumnezeu o vom 
dobândi atunci când se va da legea duminical .
De aceea ploaia târzie va veni dup  legea 
duminical . Desigur acest fapt nu exclude 
posibilitatea ca ploaia târzie s „picure” i
înainte de legea duminical , dar nu în plin tatea 
ei, pân  când Biserica Lui Dumnezeu nu va fii 
cur it . i ceea ce va cur ii Biserica, este legea 
duminical .

„.... Ce face i, fra ilor, în timpul marii 
lucr ri de preg tire? Aceia care se unesc cu 
lumea vor fi modela i de lume i preg ti i pentru 
semnul fiarei. Acei care nu se încred în ei în i i, 
care se umilesc înaintea Lui Dumnezeu i î i
cur  sufletul prin ascultarea de adev r sunt 
modela i de cer i preg ti i pentru sigiliul Lui 
Dumnezeu pe frun ile lor. Când decretul va fi 
promulgat i sigiliul va fi pus, caracterul va 
r mâne pentru ve nicie curat i f r  pat .”
(M rturii, vol. 5, p. 214-216). 

Caracterul acelora care au fost sigila i, va 
r mâne curat pentru ve nicie. i ce înseamn
aceasta? Timpul de prob , harul s-a închis pentru 
ei. Când vom ajunge acolo, ca fiecare adventist 
s  aib  caracterul decis pentru ve nicie fie de 
partea Lui Dumnezeu, fie împotriva Lui, atunci 
va fi sfâr itul harului. Dac  murim, personal 
harul poate s  se sfâr easc i acum, dar în acest 
studiu nu vorbim despre asta, ci de timpul, când 
caracterul va fi determinat pentru ve nicie.

Cine va primi sigiliul Lui Dumnezeu? 
„Acum este timpul s  ne preg tim. Sigiliul 

Lui Dumnezeu nu va fi pus niciodat  pe fruntea 
unui b rbat sau a unei femei necurate. El nu va 
fi pus pe fruntea unui b rbat sau a unei femei 
ambi ioase sau care iube te ceea ce este lumesc. 
El nu va fi pus niciodat  pe fruntea b rba ilor i
femeilor cu limba i inima în el toare. To i cei 
care primesc sigiliul trebuie s  fie f r  pat
înaintea Lui Dumnezeu - candida i ai Împ r iei 
Lui Dumnezeu. Merge i înainte, fra ii i
surorile mele. Nu pot s  scriu decât pe scurt 
despre aceste lucruri în timpul acesta, numai 

atr gând aten ia la necesitatea preg tirii.
Cerceta i Scripturile pentru voi în iv , ca s
pute i în elege solemnitatea teribil  a ceasului de 
fa .” (M rturii, vol. 5, p. 214-216). 

Ce avem de f cut înainte de încercarea 
legii duminicale? 

„Dumnezeu a descoperit ceea ce va avea loc 
în ultimele zile, pentru ca poporul S u s  poat
fi preg tit s  reziste împotriva furtunii opozi iei 
i a mâniei. Cei care au fost avertiza i cu privire 

la evenimentele din fa a lor nu trebuie s  a tepte
venirea furtunii cu calm, mângâinduse singuri cu 
faptul c  Domnul îi va ocroti pe cei credincio i
ai S i în ziua necazului. Noi trebuie s  fim ca 
ni te oameni care a teapt  pe Domnul lor, nu
într-o a teptare lene , ci într-o lucrare plin de
zel i cu o credin ne ov ielnic . Nu este acum 
timpul s  îng duim ca min ile noastre s  fie 
absorbite de lucruri de mic  importan . În timp 
ce oamenii dorm, satana este activ, aranjând în 
a a fel lucrurile, încât poporul Lui Dumnezeu s
nu se bucure de mil i dreptate. 

Mi carea duminical  î i face acum drum 
prin întuneric. Conduc torii ascund adev rata
problem i mul i dintre cei care sunt uni i în 
aceast  mi care nu v d încotro tinde curentul 
din subteran. Declara iile lui sunt blânde i în 
aparen  cre tine, dar când va vorbi, va da pe 
fa  spiritul balaurului. Avem datoria s  facem 
tot ce ne st  în putere pentru a evita primejdia ce 
amenin . Trebuie s  ne str duim s  dezarm m
prejudec ile, a ezându-ne într-o lumin
cuvenit  înaintea oamenilor. Trebuie s
discut m cu ei adev rata problem , în felul 
acesta ridicând cel mai eficient protest împotriva 
m surilor de restrângere a libert ii de 
con tiin . Noi trebuie s  cercet m Scripturile i
s  fim în stare s  d m socoteal  de credin a
noastr . Profetul spune: „Cei r i vor face r ul i
nici unul din cei r i nu va în elege, dar cei 
pricepu i vor în elege.” (Daniel 12:10) 
(M rturii, vol. 5, p. 452).

tim din scrierile inspirate c  legea 
duminical  evolueaz  în ascuns, dar va ie i de 
acolo, când satana va considera c  totul este 
preg tit. Ceea ce a mai r mas este ca poporul Lui 
Dumnezeu, din punct de vedere intelectual i
spiritual, s  fie ancorat în adev r ca s  nu poat
fi cl tinat .

Amin
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Componen a religioas  a Cur ii Supreme de Justi ie din SUA 
la începutul anului 2011: 

Nr.: Numele judec torului/ Statul: Nom. Locul prov. – ales de N scut. Religia
1 Antonin Scalia, DC 1986 New Jersey – Reagen 1936 rom. catolic – rep. 

2 Anthony M Kennedy, Calif. 1988 California – Reagen 1936 rom. catolic – rep. 

3 Clarence Thomas, DC 1991 Georgia – Bush Sen. 1948 rom. catolic – rep. 

4 Ruth Bader Ginsburg, DC 1993 New York – Clinton 1933 judaic  – dem. 

5 Stephen G. Breyer, Mass. 1994 California – Clinton 1938 judaic  – dem. 

6 John G. Roberts, DC, Chief Justice 2005 New York – Bush Jun. 1955 rom. catolic – rep. 

7 Samuel A. Alito, Jr., N.J. 2006 New Jersey – Bush Jun. 1950 rom. catolic – rep. 

8 Sonia Sotomayor, N.Y. 2009 New York – Obama 1954 ateist (r.c. – dem.)

9 Elena Kagan, NY  2010 New York – Obama 1960 judaic  – dem.

Fra ilor, de teptarea!!!

Linia de timp a profe iilor sfâr itului

Legea 
duminical

Mihail se ridic
(Dan 12:1) 

ploaia târzie
,,,,,,,, ,,,,,,,, ,,,,,,,,

Legea duminical  evolueaz  în ascuns. 

Dec derea na ional

pic turile
ploii târzii

,,,,
Decretul

de moarte


