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ddee JJeeffffeerreeyy PPiippppeennggeerr
9. CCuurr iirreeaa BBiisseerriicciiii LLuuii DDuummnneezzeeuu ((PPaarrtteeaa 44--aa))

„C ci suntem în clipa când judecata st  s  înceap
de la casa Lui Dumnezeu. i dac  începe cu noi, 

care va fi sfâr itul celor ce nu ascult  de 
Evanghelia Lui Dumnezeu?” (1 Pt. 4:17).

Din studiile precedente am putut vedea, ce 
precede Legea Duminical  dup  scrierea inspirat .
Totodat  am încercat s  descriem Legea Duminical ,
care este bidirec ional : (1) ne oblig  s inem 
duminica i (2) persecut  pe cei care in sabatul. 
Aceast  lege duminical  împline te Apocalipsa 
13:11, iar acesta este momentul din istorie când 
Dumnezeu î i purific  biserica. 

La acest punct ne vom uita în câteva locuri din 
Scriptur  unde este identificat  purificarea bisericii 
Lui Dumnezeu. Exemplele prezentate sunt în leg tur
cu legea duminical . Acestea sunt parabolele 
Domnului Hristos, i dac  le analiz m mai detaliat, 
vom vedea c  con in înv tura despre legea 
duminical .

Sigiliul Lui Dumnezeu sau semnul fiarei? 
„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.” (Review and Herald, 27 aprilie 1911)

La darea legii duminicale are loc o desp r ire. 
Mai întâi în adventism i apoi pentru to i ceilal i din 
afara lui. Vor fi confrunta i cu legea duminical , iar 
to i cei care sunt în via  în acea perioad  de timp vor 
demonstra ce caractere au preg tit test rii lor 
personale: fie caractere preg tite pentru semnul fiarei, 
fie caractere preg tite pentru sigiliul Lui Dumnezeu. 

Pentru criza legii duminicale sora White ne d  o 
înv tur  foarte important  – i probabil c  mul i
sunte i familiariza i cu aceast  înv tur , care este 
legat  de parabola celor 10 fecioare: caracterul nu o 
dezvolt m niciodat  în timp de criz ! În timp de 
criz  ea este numai demonstrat! Iar darea legii 
duminicale este acel moment istoric în care vom 
demonstra dac  avem caractere preg tite pentru 
Hristos sau pentru antihrist. 

Aur sau zgur ?
„Aten ia mi-a fost atras  de providen a Lui 

Dumnezeu în mijlocul poporului S u i mi-a fost 
ar tat c  fiecare încercare f cut  prin procesul de 
perfec ionare i cur ire a pretin ilor cre tini îi 
dovede te pe unii c  sunt zgur . Aurul cel fin nu 
apare întotdeauna. În fiecare criz  religioas , unii 
cad în ispit . Scuturarea Lui Dumnezeu împr tie
mul imile ca frunzele uscate. Prosperitatea 
înmul e te mul ime de m rturisitori. Adversitatea îi 
scoate afar  din biseric . Ca clas , spiritul lor nu 
este statornic fa  de Dumnezeu. Ei pleac  de la noi 
pentru c  nu sunt de-ai no tri; pentru c , atunci când 
se ive te suferin a sau persecu ia din cauza 
Cuvântului, mul i sunt irita i” (M rturii vol. 4, p 89).

În orice criz  religioas  acest lucru se întâmpl ,
dar la darea legii duminicale – în timpul celei mai 
mari crize religioase – aurul i zgura se vor separa 
definitiv unul de cel lalt!

În elept sau neîn elept?
„Parabola celor zece fecioare (Matei 25:1-13) 

ilustreaz , de asemenea, experien a poporului 
advent.” (Marea Lupt  p. 393).

Dac  vrem s  în elegem adventismul atunci 
trebuie s  în elegem Matei capitolul 25. Adev rul
acesteia este f cut i mai clar prin urm toarea 
declara ie.

„Deseori m-am referit la parabola celor 10 
fecioare, dintre care cinci erau în elepte iar cinci 
neîn elepte. Aceast  parabol  a fost i va mai fi 
împlinit  literal, pentru c  este o aplica ie special
pentru timpurile noastre. Ca i solia celui de al 
treilea înger, s-a împlinit deja i va continua s  fie 
adev r prezent pân  la sfâr itul timpului.” (Review 
and Herald, 9 august 1890).

Caracterul nu este transferabil! 
„S  nu urmeze nimeni exemplul fecioarelor 

neîn elepte i s  nu se cread  în siguran , a teptând 
pân  când vine criza, ca atunci s - i preg teasc
caracterul ca s  reziste în acea vreme. Când oaspe ii 
sunt chema i s  intre i sunt examina i, atunci va fi 
prea târziu s  caute neprih nirea Lui Hristos. Acum
este timpul s  îmbr c m neprih nirea Lui Hristos – 
acea hain  de nunt , care ne permite s  intr m în 
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sala de osp  a nun ii Mielului. În parabol ,
fecioarele neîn elepte sunt prezentate ca implorând 
pentru ulei, dar neprimind nimic pentru cererea lor. 
Acesta este simbolismul pentru aceia care nu i-au
preg tit caracterele ca s  reziste în timp de criz .
Este ca i când ar merge la vecinii lor i ar spune: 
da i-ne caracterele voastre, sau vom pierii. Aceia 
care sunt în elep i nu- i pot împ r i uleiul lor pentru 
l mpile pu in pâlpâitoare ale fecioarelor neîn elpte.
Caracterul nu este transferabil. Nu se poate vinde 
sau cump ra; ci trebuie dobândit prin experien e. 
Domnul ofer  fiec ruia în parte posibilit i de a- i
lucra un caracter neprih nit în timpul perioadei de 
har; dar nu a oferit nici o cale prin care un agent 
omenesc s - i poat  împ r i caracterul cu altul, pe 
care i l-a dezvoltat prin experien e grele, înv ând 
lec ii de la Marele Înv tor, astfel ca s  manifeste 
r bdare în încerc ri i s  aib  credin a prin care s
înl ture mun i de imposibilit i. Este imposibil s
împar i aroma dragostei, s  ne d m altuia bun tatea, 
tactul i perseveren a. Este imposibil pentru vreo 
inim  omeneasc  s  toarne în alt  inim  dragostea 
de Dumnezeu i de aproapele. Dar vine ziua, i este 
foarte aproape când fiecare calitate a caracterului 
nostru va fi descoperit  de ispite specifice. Aceia vor 
r mâne lâng  principiile lor, i vor fi loiali pân  la 
sfâr it, care au dovedit înaintea test rii finale c  sunt 
credincio i i drep i, i i-au format caractere dup
asem narea Lui Hristos, care au cultivat o leg tur
strâns  cu Hristos, i prin harul i în elepciunea Lui 
sunt p rta i de natur  divin . Dar nici un om nu 
poate da altuia devo iunea inimii i înnobilarea 
min ii cu scopul ca s -i suplimenteze deficien ele cu 
putere moral . Putem s  facem multe pentru cei din 
jurul nostru, oferindu-le exemplul asem n rii Lui 
Hristos, astfel influen ându-i s  mearg  la Hristos 
pentru neprih nirea f r  de care nu pot sta la 
judecat . Cu rug ciune, oamenii trebuie s  ia aminte 
la importan a zidirii caracterului i s - i modeleze
caracterele dup  modelul divin. (The Youth’s 
Instructor, 16 ianurie 1896).

La darea legii duminicale are loc separarea 
fecioarelor în elepte i neîn elepte din adventism! 

„Caracterul este descoperit de criz . Când vocea 
clar  proclam  la miezul nop ii „privi i Mirele vine, 
ie i i-i în întâmpinare” fecioarele care dormeau s-au 
trezit din amor irea lor i atunci s-a v zut cine se 
preg tise pentru acel eveniment. Amândou  grupe au 
fost luate prin surprindere, dar o grup  s-a preg tit 
pentru situa ii de urgen  (criz ) pe când cealalt
grup  a fost nepreg tit . Caracterul este descoperit 
în diverse împrejur ri. Situa iile periculoase scot la 
iveal  puterea moral . O calamitate subit i
nea teptat , o durere sau o criz  provocat  de o 
boal  sau suferin  nea teptat , un eveniment care 
duce sufletul fa  în fa  cu moartea. Acestea scot la 
iveal  adev rata esen  a caracterului. Atunci se va 

vedea dac  avem sau nu credin  real  în 
f g duin ele cuvântului Lui Dumnezeu. Atunci se va 
vedea dac  sufletul este sus inut sau nu de harul Lui 
Dumnezeu, dac  este sau nu ulei în lamp . Timpul
test rii vine pentru to i. Cum ne vom comporta în 
timpul testului i cercet rii Lui Dumnezeu? Se vor 
stinge l mpile noastre? Sau vor lumina mai departe? 
Suntem noi preg ti i pentru orice situa ie de urgen
prin leg tura noastr  neântrerupt  cu EL, care este 
plin de har i de adev r? Cele 5 fecioare în elepte 
nu- i pot împ r ii caracterul lor cu cele 5 
neân elepte. Caracterul trebuie s  fie format de 
fiecare dintre noi, individual.” (Review and Herald, 
17 octombrie 1895).

Criza în care caracterul este demonstrat la 
sfâr itul timpului este criza legii duminicale. Este 
punctul din parabola celor 10 fecioare când u a de 
har se închide. 

„Acel ulei este neprih nirea Lui Hristos. 
Reprezint  caracterul iar caracterul nu este 
transferabil! Nici un om nu poate s -l procure pentru 
altul! Fiecare trebuie s - i lucreze un caracter sfânt 
purificat de orice pat  de p cat.” (M rturii pentru 
predicatori, p. 233).

Trebuie s tim de asemenea, c  în profe ia
biblic  sunt sensuri ale simbolurilor primare, 
secundare, ter iare i uneori chiar i în elesuri i mai 
adânci! De obicei când suntem noi – adventi tii de 
ziua a aptea – întreba i ce simbolizeaz  uleiul din 
candelele fecioarelor din parabol , fiecare raspunde 
Duhul Sfânt. i a a i este. Dar totodat  poate fi 
interpretat ca reprezentând caracterul. 

Unul din motivele pentru care trebuie s
subliniem caracterul este: atunci când citim parabola 
celor 10 fecioare ca adventist de ziua a aptea i
începem s  o aplic m la perioada legii duminicale, 
tim c  va avea loc o separare, i c  harul este 

aproape da a se închide. Numai c  nu ne place s
auzim aceasta ... De aceea atunci când suntem 
întreba i ce reprezint  uleiul, noi r spundem c  Duhul 
Sfânt, deoarece r spunsul este corect, spiritual i
mul umitor. Nu ne place s  d m r spunsul, c  uleiul 
nu este altceva decât caracterul, deoarece atunci când 
caracterul face parte din aceast  parabol , atunci totul 
devine foarte personal. Atuncea ne-am da seama c
trebuie s  avem caractere care s  demonstreze 
caracterul Lui Hristos, atunci când aceast  criz
love te.

„Starea bisericii reprezentat  de fecioarele 
neîn elepte, ilustreaz  de asemenea i de starea 
Laodiceei.” (Review and Herald, 19. august 1890).

Grâu sau neghin ?
„Neghina i grâul vor cre te împreun  pân  la 

seceri ; iar seceri ul este încheierea timpului de 
har.” (Parabolele Domnului Hristos, p. 72).
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Conform cu înv tura scrierilor inspirate, 
aceast  criz  are loc la închiderea timpului de har. 
Aceasta este sfâr itul harului! Mul i dintre noi, care 
vedem aceste adev ruri despre legea duminical ,
ezit  s  accepte acest adev r, c  la darea legii 
duminicale harul se încheie! Atunci grâul i neghina 
vor fi separate unul de cel lalt! Este un lucru 
acceptat, c  în momentul de fa , neghina i grâul 
cresc împreun  în biseric . i când se purific
biserica? La darea legii duminicale. Deci legea 
duminical  este sfâr itul harului pentru adventi tii de 
ziua a aptea, i atunci vor fi separate neghina i
grâul.

„Parabola celor 10 fecioare a fost dat  de 
Hristos Însu i i fiecare am nunt trebuie studiat cu 
aten ie. Va veni timpul când u a va fi închis . Noi 
suntem reprezenta i fie de fecioarele în elepte, fie de 
cele neân elepte. Noi nu putem distinge acum, i nici 
nu avem autoritatea s  spunem cine sunt cele 
în elepte i cine sunt cele neân elepte. Exist  oameni 
care în fac adev rul în nedreptate i pe dinafar  se 
aseam n  cu cele în elepte.” (Manuscript Releases, 
vol. 16. p. 271).

Fecioarele, grâul, aurul i zgura sunt toate o parte 
a acelea i istori, iar separarea tuturor acestor 
simboluri inspirate va avea loc la acela i eveniment 
istoric (la legea duminical ). Legea duminical  este 
instrumentul pe care îl folose te Domnul s - i
purifice biserica Sa. 

Era prin 1890 când Stanton a început s  vesteasc
c  Biserica Adventist  de Ziua a aptea este Babilon 
i c  marea strigare ne cheam  s  ie im din ea. De 

peste 100 de ani avem fra i care- i pierd c rarea doar 
din în elegerea gre it  a acestui subiect. Dac  ei ar fi 
realizat c  da, se întâmpl  lucruri gre ite în biserica 
Lui Dumnezeu, dar Dumnezeu va fi acela care î i va 
purifica Biserica Sa, în felul Lui i la timpul ales de 
EL, atunci ei nu s-ar fi poticnit i nu i-ar fi pierdut 
calea.

Oi sau capre? 
„Sunt dou  tabere în lume: pe de-o parte 

sus in torii adev rului i purit ii, de alt  parte 
sus in torii erorii i corup iei. Fiecare suflet trebuie 
s  analizeze serios ce este adev rul. În cele din urm
cu to ii trebuie s  ne alegem un loc sau într-o grup
sau cealalt . i în compania cui dorim s  fim g si i
când va veni Isus pe norii cerului? 

Când Hristos va desp r i pe cei neprih ni i de 
cei r i, a a cum p storul î i separ  oile de capre, i
î i va a eza oile la dreapta lui, iar caprele la stânga, 
atunci to i am dori s  fim la dreapta. Atunci nu va fi 
nici o onoare s  fi g sit cu mul imile care au mers pe 
calea nelegiuirii.” (Review and Herald, 13. ianuarie 
1885).

Aceste dou  grupe de oameni sunt prezen i atât în 
biseric  cât i în afara ei. Iar aceia dintre noi care ne 

alipim de erezie, de p cat ... purt m Babilonul, 
„femeia”.

Haina de nunt
Acela i mesaj apare în imagini diferite, iar Duhul 

Sfânt ne d  toate prilejurile s  în elegem orice adev r
care este în leg tur  cu purificarea de la criza Legii 
duminicale. 

„Ziua închiderii harului nostru se apropie 
grabnic. Sfâr itul este aproape. Nou  ne este dat 
avertismentul: „Lua i seama la voi în iv , ca nu 
cumva s  vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de 
mâncare i b utur , i cu îngrijor rile vie ii acesteia, 
i astfel ziua aceea s  vin  f r  veste asupra 

voastr ” (Luca 21:34). Lua i seama, ca nu cumva s
fi i nepreg ti i. Lua i seama s  nu fi i g si i cumva, la 
osp ul Împ ratului, f r  haina de nunt . „C ci Fiul 
omului va veni în ceasul în care nu v  gândi i” (Mt. 
24:44). „Ferice de cel ce vegheaz i î i p ze te
hainele, ca s  nu umble gol i s  i se vad  ru inea” 
(Apoc. 16:15).” (Christ’s Object Lesson, p. 319).

Ezechiel 8-12 
„Studia i capitolul 9 din Ezechiel. Aceste cuvinte 

se vo împlini literal” (Manuscript Releases, vol. 18, 
p. 236).

Primul lucru pe care trebuie s -l cunoa tem este 
c  viziunea din Ezechiel capitolul 9 nu începe cu 
versetul 1. Viziunea din Ezechiel capitolul 9 începe 
în capitolul 8 i merge mai departe de capitolul 9. 
Sora White se concentreaz  aici asupra capitolului 9, 
dar putem în elege pe deplin capitolul 9 numai dac
studiem i contextul în care ea apare. 

Aceast  viziune ne spune cum se purific  biserica 
Lui Dumnezeu. În capitolul 8 ne informeaz , ce se 
întâmpl  cu neghina, ce se întâmpl  cu fecioarele 
neîn elepte, i ce se întâmpl  cu aceia care nu dispun 
de ve mântul de nunt . În capitolul 8. putem s
vedem c  ace tia se închin  la soare. 

În capitolul 9 citim despre un grup de oameni a 
c rei membrii ofteaz i gem din cauza nelegiuirilor 
(scârbenilor) ce sunt în Ierusalim. i ace tia se 
sigileaz . Care e subiectul acestei viziuni? Despre 
cine va fi sigilat i cine prime te semnul fiarei la 
darea legii duminicale. 

Dar punctul central al acestei viziuni este în 
capitolul 10, în versetul 2 sau 3, unde îngerului i se 
spune s  mearg i s  ia ni te c rbuni aprin i de pe 
altar i s -i arunce peste Ierusalim, despre aceasta 
sora White - referindu-se la acest  viziune - ne spune 
în M rturii volumul 5, c  reprezint  biserica 
adventist  de ziua a aptea. Ea ne mai spune c
c rbunii aprin i sunt simbolul purific rii.

Aceast  viziune a lui Ezechiel ne vorbe te despre 
cum î i va cur i Dumnezeu biserica Sa. 
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„Aici, vedem c  biserica - Sanctuarul Domnului - 
a fost prima care a sim it lovitura mâniei Lui 
Dumnezeu. Oamenii din vechime [B trânii
comunit ii], aceia c rora Dumnezeu le-a dat o mare 
lumin i care au stat ca p zitori ai intereselor 
spirituale ale poporului, au tr dat încrederea ce le-a 
fost acordat .” (M rturii, vol. 5, p. 211). 

Contrazic acestea ceea ce ne spune istoria lui 
Neemia? Sau evenimentele din Numeri 22? Nu. Ele 
sunt în armonie. Vor fi probleme în biserica Lui 
Dumnezeu. Iar Dumnezeu va rezolva aceste 
probleme la darea legii duminicale. 

„Suntem în mijlocul pericolelor ultimelor zile. În 
curând vine vremea când profe iile din Ezechiel 9 se 
vor împlini; acele profe ii trebuie studiate cu aten ie, 
c ci vor fi împlinite liter  cu liter . Studia i de 
asemenea i capitolul 10, deoarece acolo este 
prezentat  lucrarea mâinii Lui Dumnezeu, care 
lucreaz  în armonie i des vâr ire prin uneltele alese 
de EL. Totodat i capitolele 11 i 12 trebuie s
primeasc  deplina noastr  aten ie, într-o manier
critic i profund . Studia i aceste profe ii în 
genunchi înaintea Domnului. Dac  nu îndep rta i
acele pietre de poticnire pe care, prin duhul vostru 
pervertit, le-a i a ezat în calea acelora care sunt în 
direct  leg tur  cu voi, Dumnezeu î i va întoarce 
definitiv fa a de la voi i de la conlucr torii vo tri.”
(The 1888 Materials, p. 1303).

„ i Domnul a zis omului aceluia îmbr cat în 
haine de in: „Vâr -te între ro ile de sub heruvimi, 
umple- i mâinile cu c rbunii aprin i care sunt între 
heruvimi, i împr tie-i peste cetate! i el s-a vârât 
între ro i sub ochii mei” (Ezech. 10:2). „C rbunele
arzând este simbolul purific rii.” (Review and 
Herald, 16. octombrie 1888).

Dumnezeu î i va purifica biserica Sa prin criza 
legii duminicale. 

Va mai fi biseric  organizat  dup  ce legea 
duminical  a fost dat ?
Dup  darea legii duminicale, Domnul va lua 

lucrarea în mâinile Sale. Logica din informa iile 
despre legea duminical  este, c  structura organizat
(corpul organizat) nu va merge mai departe dup
legea duminical . Nu conteaz  dac  fiecare persoan
din structura organizat  este câte un Enoh, sau fiecare 
persoan  din structura organizat  este câte un Iuda. 
Nu despre asta este vorba. Nu este vorba despre 
oamenii din acest corp organizat. Dimpotriv , este 
vorba despre realit ile ce se întâmpl  dup  darea 
legii duminicale. 

Legea duminical  const  din faptul c , suntem 
for a i s  p zim duminica i persecuta i pentru c
p zim sabatul. Dac  fiecare persoan  din structura 
organizat  se dovede te a fi credincios, când apare 
criza legii duminicale, ce vor face? Vor p zi sabatul 

i legile emise vor interzice structura organizat . Asta 
se întâmpl  atunci, dac  to i r mân credincio i.

Dar dac  to i vor r mâne necredincio i? (În nici 
un caz nu sus in c  va fi a a!) Atunci nu vor avea 
destul  putere spiritual  ca s  reziste. C ci cine vor fi 
primi de la care se retrage Duhul Sfânt? Care grup
de oameni vor fi p r si i primi? Aceia care au avut 
lumin i posibilit i mare. (Am citit acest citat într-
un studiu anterior). Ei nu vor avea destul  putere 
spiritual  s  reziste. Nu tiu exact ce vor face – poate 
vor p stra organiza ia i o vor transforma în 
Adventi ti de Ziua Întâi. 

Cert este c  structura organizat  nu merge mai 
departe dup  darea legii duminicale. În acel moment 
Domnul i-a lucrarea în mâna Sa exact ca la 
Cincizecime, exact ca atunci când strig tul de la 
miezul nop ii a r sunat în aceast ar , în 1843-1844.

Aici este când Domnul „lucreaz  în armonie i
des vâr ire prin uneltele alese de EL” – când î i
purific  Biserica Sa la darea legii duminicale. 

Daniel 3 
„Încerc ri i persecu ii vor veni peste cei, care 

ascult  de Cuvântul Lui Dumnezeu i vor refuza s  se 
închine acestui sabat fals. Violen a este ultimul resort 
al oric rei religii false. Prima dat  încearc  s
seduc , dup  cum i împ ratul Babilonului a încercat 
prin puterea muzicii i spectacole. Dac  aceste 
atrac ii, inventate de oamenii inspira i de satana, nu 
îi fac pe oameni s  se închine chipului, fl c rile
„fl mânde” ale cuptorului sunt gata s -i mistuie. La 
fel va fi i acum.” (Signs of the Times, 6. mai 1897). 

„Când legea Lui Dumnezeu este îndep rtat
[observa i expresiile când i atunci], când numele 
Lui este dezonorat, când a ine sabatul zilei a aptea 
va fi considerat un lucru neloial legilor rii, când
lupi în haine de oi, prin orbirea min ii i împietrirea 
inimii, vor încerca s  for eze con tiin a, atunci s
renun m la loialitatea noastr  fa  de Dumnezeu?! 
Nu! Nu! Cei r i sunt umplu i cu o ur  satanic
împotriva acelora care sunt loiali poruncilor Lui 
Dumnezeu. Totu i, valoarea Legii Lui Dumnezeu, ca 
principiu de conduit , trebuie s  fie proclamat. Zelul 
celor ce ascult  de Domnul va cre te chiar atunci,
când lumea i biserica se unesc pentru a îndep rta 
legea. Ei vor spune împreun  cu psalmistul „De 
aceea, eu iubesc poruncile Tale, mai mult decât 
aurul, da, mai mult decât aurul curat”. (Ps. 
119:127). Asta se va întâmpla cu siguran atunci,
când Legea Lui Dumnezeu va fi anulat  de un act 
na ional. Când duminica este în l at i stabilit  prin 
lege, atunci se va ar ta principiul care anim
poporul Lui Dumnezeu, a a cum principiile celor 3 
evrei au fost v zute când Nebucadne ar le-a poruncit 
s  se închine chipului de aur de pe Câmpia Dura. 
Recunoa tem care este datoria noastr , când
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adev rul va fi dep it de falsitate.” (Manuscript 
Releases, vol. 13, p. 71).

„Istoria se repet . Religia fals  va fi în l at .
Prima zi a s pt mânii, o zi obi nuit  de lucru, 
neavând nici un fel de sfin enie, va fi ridicat  a a
cum a fost ridicat chipul din Babilon.” (Semnele 
Timpului, 6. mai 1897).

„Sunt mii i mii care ridic  stindardul sabatului 
lumesc, în l ând chipul papalit ii, creat  de omul 
nelegiuirii. Biserica se închin  chipului fiarei i
prime te semnul ei la fel cum locuitorii Babilonului 
s-au închinat chipului de aur a lui Nebucadne ar 
ridicat pe câmpia Dura.” (General Conference 
Daily Bulletin, p. 178-179).

În Daniel 3 este vorba despre testul legii 
duminicale. 

„Un sabat idolatru a fost ridicat la fel cum 
chipul de aur a fost a ezat pe câmpia Dura. i dup
cum Nebucadne ar împ ratul Babilonului a dat un 
decret ca to i cei ce nu se vor pleca i nu se vor 
închina la acest chip s  fie omorâ i, tot la fel o 
proclama ie va fi f cut  ca to i aceia care nu 
respect  institu ia duminical  s  fie pedepsi i cu 
închisoare i moarte. Astfel sabatul Domnului va fi 
c lcat în picioare. Dar Domnul a spus: „Vai de cei 
ce rostesc hot râri nelegiuite, i de cei ce scriu 
porunci nedrepte” (Isaia 10:1). Marea zi a Domnului 
este aproape, este aproape i se gr be te tare: „Ziua 
cea mare a Domnului este aproape, este aproape i
vine în graba mare! Da, este aproape ziua cea 
amarnic  a Domnului, i viteazul ip  cu amar. Ziua 
aceea este o zi de mânie, o zi de necaz i de groaz , o 
zi de pustiire i nimicire, o zi de întuneric i negur ,
o zi de nori i de întunecime, o zi în care va r suna
trâmbi a i strig tele de r zboi împotriva cet ilor
înt rite i turnurilor înalte. Atunci voi pune pe 
oameni la strâmtoare, i vor bâjbâi ca ni te orbi, 
pentru c  au p c tuit împotriva Domnului; de aceea 
le voi v rsa sângele ca praful, i carnea ca gunoiul! 
Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea s -i 
izb veasc , în ziua mâniei Domnului; ci toat ara va 
fi mistuit  de focul geloziei Lui, c ci va nimici 
deodat  pe to i locuitorii rii.” ( efania 1:14-18)
Observa i aceasta: „Veni i-v  în fire, i cerceta i-v ,
neam f r  ru ine, pîn  nu se împline te hot rârea, ca 
pleava trece vremea, pân  nu vine peste voi mânia 
aprins  a Domnului, pân  nu vine peste voi ziua 
mâniei Domnului! C uta i pe Domnul, to i cei smeri i
din ar , care împlini i poruncile Lui! C uta i
dreptatea, c uta i smerenia! Poate c  ve i fi cru a i
în ziua mâniei Domnului.” ( efania 2:1-3)
(Manuscript Releases, vol. 14, p. 91).

Asirianul seme (cap. 10. din Isaia)
Tematica din Isaia capitolul 10 începe cu 

hot rârea nedreapt  la versetul 1 – dac  a i citit deja 
Isaia capitolele 10 la 14, a i putut vedea c  punctul 

central este Asirianul seme . Dac  în Isaia 10:1 este 
vorba despre legea duminical i un individ r u i
puternic din acest pasaj este asirianul, atunci Asiria 
simbolizeaz  Babilonul, Roma, papalitatea. 

„Vai de Asirian - zice Domnul - nuiaua mâniei 
Mele, care poart  în mân  toiagul urgiei Mele! ... 
cum am f cut Samariei i idolilor ei, nu voi face i
Ierusalimului i icoanelor lui? Dar, dup  ce Domnul 
Î i va împlini toat  lucrarea Lui pe muntele Sionului 
i la Ierusalim, voi pedepsi - zice Domnul - pe 

împ ratul Asiriei pentru rodul inimii lui îngâmfate, i
pentru trufia privirilor lui seme e.” (Isaia 10:5, 11-
12).

Aici se vorbe te despre pedeapsa identic , acela i
sfâr it care-l va ajunge i pe împ ratul de la nord. 
Aceasta este c derea final i definitiv  a 
Babilonului.

„Totu i, a a vorbe te Domnul, Dumnezeul 
o tirilor: „Poporul Meu, care locuie te în Sion, nu te 
teme de Asirian; da, el te love te cu nuiaua, i î i
ridic  toiagul asupra ta, cum f ceau Egiptenii. Dar, 
peste pu in  vreme, pedeapsa va înceta, i mânia 
Mea se va întoarce împotriva lui, ca s -l nimicesc .
Domnul o tirilor va învârti biciul împotriva lui, cum 
a lovit pe Madian la stânca Oreb; i Î i va mai ridica 
toiagul odat  asupra m rii, ca odinioar  în Egipt”.” 
(Isaia 10:24-26).

Sunt doar 3 locuri în Scriptur  unde se vorbe te
despre stânca Oreb. Unul este aici, când papalitatea 
î i ajunge sfâr itul: stânca lui Oreb. 

Cel lalt loc este în Judec tori 7:25, în istoria lui 
Ghedeon: „Au pus mâna pe dou  c petenii ale lui 
Madian: Oreb i Zeeb; au ucis pe Oreb la stânca lui 
Oreb, i au ucis pe Zeeb la teascul lui Zeeb. Au 
urm rit pe Madian, i au adus capetele lui Oreb i
Zeeb la Ghedeon de cealalt  parte a Iordanului.” 

Dac  ne întoarcem la istoria lui Ghedeon la 
în elesul numelor, ne vom întâlni cu caractere 
diferite, dar vom vedea c  numai ace tia doi au avut 
nume de animale. 

Oreb înseamn „corb” - o pas re necurat . Deci 
Oreb înseamn  o pas re necurat  în profe ia biblic .
El este asirianul seme , care la rândul lui î i g se te
sfâr itul la stânca lui Oreb. Dar acolo î i g se te
sfâr itul i Zeeb, iar Zeeb înseamn „lup”.
Caracteristica lupilor este c  ei vâneaz  în hait , sunt 
o confedera ie, sunt organiza i. i cei doi î i g sesc 
sfâr itul împreun .

La Psalmul 83 este al treilea loc unde g sim 
distrugerea lui astfel prezentat i asta ne conduce la 
Daniel capitolul 2, apoi la Apocalipsa 17: „Veni i zic 
ei „s -i nimicim din mijlocul neamurilor, ca s  nu se 
mai pomeneasc  numele lui Israel! Se strâng to i cu 
o inim , fac un leg mânt împotriva Ta.” (Psalm
83:4-5)

Este o confedera ie care, conform Psalmului 83, 
la sfâr itul timpului va încerca s  distrug  Israelul 
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modern. Se strâng to i cu „o inim ”. Seam n  cu 
„acela i gând” al celor 10 regi din Apocalipsa 17. 
Sunt aproape identici. Ne spune cine reprezint
aceast  confedera ie i îi putem i num ra.

„... corturile lui Edom 1 i Ismaeli ii 2, Moabul 3
i Hagareni ii 4, Ghebal 5, Amon 6, Amalec 7,

Filistenii 8 cu locuitorii Tirului 9. Asiria 10 se une te
i ea cu ei, i î i împrumut  bra ul ei copiilor lui Lot. 

F -le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la 
pârâul Chison, care au fost nimici i la En-Dor, i au 
ajuns un gunoi pentru îngr area p mântului. 
C peteniile lor f -le ca lui Oreb i Zeeb …” (Psalm
83:6-12).

Nu-l num ra i pe Lot, el este un termen generic 
pentru du manii Lui Dumnezeu i deja a fost 
reprezentat de Amon i Moab. Sunt 10 inamici în 
acest pasaj, care vor s  se opun  Lui Dumnezeu i
încearc  s -i distrug  poporul la sfâr itul timpului. 
Nu fac asta i cei 10 împ ra i din Apocalipsa 17? 
Fra i i surori, care era una din primele noastre reguli 
profetice? Pe m rturia a doi sau trei martori adev rul
este stabilit. (2 Cor 13:1).

În Apocalipsa 17 avem 10 regi. Una din 
caracteristicile lor primare este c  au acela i gând i
caut  s  distrug  pe poporul Lui Dumnezeu la 
sfâr itul timpului. 

În Psalmul 83 avem din nou 10 regi, care de 
asemenea i-au pus aceea i int . Fiecare din profe ii 
din vechime au vorbit despre sfâr itul lumii! Iar acest 
psalm vorbe te despre distrugerea acestor regi. În 
istoria lui Ghedeon avem doi prin i care mor 
împreun  iar capetele lor sunt aduse la Ghedeon. 
Numele unuia dintre ele înseamn  o pas re necurat ,
numele celuilalt este un animal care vâneaz  în hait .
Unul dintre ele simbolizeaz  papalitatea, iar cel lalt 
este confedera ia r ului de la sfâr itul timpului, cele 
10 coarne. i tim c  sunt 10 pentru c i aici apar 10. 
Ei mor împreun , î i ating sfâr itul împreun  – asta 
ne înva  profe ia biblic . Nu în acela i timp î i vor 
avea sfâr itul to i împ ra ii p mântului, când piatra 
va lovi picioarele chipului descris în Daniel 2? 

Biserica lupt toare i triumf toare
„Nu are Dumnezeu o biseric  vie? Are o 

biseric , dar este biserica lupt toare, nu biserica 
triumf toare. Ne pare r u c  sunt în ea membrii cu 
defecte. C  este neghin  între grâu. Isus a spus: 
„Împ r ia cerurilor se aseam n  cu un om care a 
sem nat o s mân  bun  în arina lui. Dar, pe când 
dormeau oamenii, a venit vr jma ul lui, a sem nat 
neghin  între grâu, i a plecat. Când au r s rit firele 
de grâu i au f cut rod, a ie it la iveal i neghina. 
Robii st pânului casei au venit, i i-au zis: „Doamne, 
n-ai sem nat s mân  bun  în arina ta? De unde 
are, deci, neghin ? EL le-a r spuns: „Un vr jma  a 
f cut lucrul acesta. i robii i-au zis: „Vrei, dar, s
mergem s-o smulgem? „Nu le-a zis el „ca nu cumva, 

smulgând neghina, s  smulge i i grâul împreun  cu 
ea. L sa i-le s  creasc  amândou  împreun  pân  la 
seceri ; i, la vremea seceri ului, voi spune 
secer torilor: „Smulge i întâi neghina, i lega i-o în 
snopi, ca s-o ardem, iar grâul strânge i-l în grânarul 
meu.” (Matei 13:24-30).” (M rturii pentru 
predicatori, p. 45).

Atunci când este vorba despre biserica lupt toare
i triumf toare, sora White le leag  de neghin i

grâu. Deci informa iile pe care le avem despre 
neghin i grâu descriu biserica lupt toare i
triumf toare. Biserica lupt toare este biserica care e 
plin  cu neghin i grâu. Biserica triumf toare este 
când neghina a disp rut. Biserica triumf toare va 
exista de la darea legii duminicale, i aceasta 
corespunde cu tot ce am înv at pân  acuma. 

„Oamenii nu pot lep da avertiz rile pe care 
Dumnezeu le trimite în mila Sa i s  r mân
nepedepsi i. O solie a fost trimis  din cer lumii din 
zilele lui Noe i salvarea lor a depins de felul în care 
ei au tratat solia. Pentru c  au lep dat avertizarea, 
Duhul Lui Dumnezeu a fost retras de la cei p c to i,
care au pierit în apele potopului. În timpul lui 
Avraam, mila a încetat s  mai st ruie pe lâng
locuitorii vinova i ai Sodomei i to i, în afar  de Lot 
împreun  cu so ia i cele dou  fiice, au fost mistui i
de focul trimis din cer. Tot a a a fost i în zilele Lui 
Hristos. Fiul Lui Dumnezeu le-a declarat iudeilor 
necredincio i din genera ia aceea: „Vi se las  casa 
pustie” (Matei 23:38). Privind spre zilele de pe 
urm , aceea i Putere Infinit  declar  cu privire la 
aceia care „n-au primit dragostea adev rului ca s
fie mântui i”: „Din aceast  pricin , Dumnezeu le 
trimite o lucrare de r t cire, ca s  cread  o 
minciun ; pentru ca to i cei ce n-au crezut adev rul,
ci au g sit pl cere în nelegiuire, s  fie osândi i” (2
Tes. 2:10-12). Când ei leap d  înv turile 
Cuvântului S u, Dumnezeu Î i retrage Duhul de la ei 
i-i las  prad  am girilor pe care le iubesc.” (Marea 

Lupt  431).
Putem observa cum în acest pasaj sora White ia 

istoriile sfinte i le proiecteaz  în timpul nostru. 
Istoria Bibliei ilustreaz  sfâr itul lumii. 

Oamenii vor aude acest mesaj de avertizare i
nici m car nu-l bag  în seam . Ei sunt de p rere c
este mai bine s  treac  indiferen i peste el, dar nu o s
tie nici m car cu ce au de-a face. Ca i cre tini, ei au 

responsabilitatea s -l verifice, înainte de a merge mai 
departe!

„Timpul încerc ri este foarte aproape, pentru c
glasul puternic al îngerului al treilea a început 
descoperirea neprih nirii Lui Hristos, adev rul
R scump r torului care iart  p catul. Acesta este 
începutul luminii îngerului a c rui slav  va umple tot 
p mântul. C ci este lucrarea fiec ruia care a primit 
solia de avertizare s -L înal e pe Isus lumii a a cum 
e descoperit în tipuri, ascuns în simboluri, a a cum s-
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a manifestat în revela iile profe ilor, a a cum este 
ar tat în lec iile date ucenicilor S i i în minunile 
extraordinare f cute pentru fii oamenilor. Cerceta- i
Scripturile, c ci ele m rturisesc despre EL!” 
(M rturii Selectate, vol. 1, p. 363).

Mesajul profetic, este mesajul marii strig ri, care 
aduce experien a neprih nirii Lui Hristos, deoarece 
ne spune adev rul c harul este aproape s  se 
închid ; iar dac  eu nu am caracterul preg tit s  fiu 
printre fecioarele în elepte, s  fiu aur, s  fiu grâu, 
atunci eu voi fi pierdut!!! 

Dac  acest adev r nu este în stare s  m
trezeasc  pe mine din starea mea laodicean , atunci 
nimic altceva nu o va face! Acest lucru este desemnat 
de Dumnezeu ca s  m  trezeasc : este vremea s  nu 
te mai joci cu p catul sau e ti pierdut! Asta spune 
Duhul Sfânt prin mesajul profetic. Dac  aleg s
primesc acest mesaj i s -mi aduc via a în armonie cu 
acest adev r, atunci Domnul m  sigileaz  în adev r
(în adev rul LUI). 

„Ultimul mare conflict este înaintea noastr ; dar 
ajutor va veni pentru to i aceia care Îl iubesc pe 
Dumnezeu i ascult  de Legea Sa i p mântul, tot 
p mântul, va fi luminat de slava Lui Dumnezeu. Un 
alt înger va coborâ din cer. Acest înger reprezint
marea strigare, care va fi propov duit  de aceea, 
care s-au preg tit s - i ridice glasul cu putere 
strigând: „A c zut, a c zut, Babilonul cel mare! A 
ajuns un loca  al dracilor, o închisoare a oric rui 
duh necurat, o închisoare a oric rei p s ri necurate 
i urâte” (Apoc. 18:2).” (Review and Herald, 19. 

aprilie 1906).
Dumnezeu are inten ia de a- i purifica poporul. 

Ridica i-v  ochii i ve i vedea din evenimentele ce 
se desf oar , sub ochii no trii, în armonie cu 
Cuvântul S u, c  acest proces este aproape. 

Amin


