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-- PPaarrtteeaa 55 --

Avem nevoie s  recunoa tem evenimentele 
care se petrec acum în lume, în lumina în care le 
identific  Cuvântul Lui Dumnezeu. Trebuie s
recunoa tem din Cuvântul Lui Dumnezeu ce se 
petrece ast zi în lumea noastr , trebuie s  vedem 
în evenimentele acestea Cuvântul. Trebuie s  fim 
ca Daniel, care sunt du i în fa a lui Bel a ar, din 
cauza scrisului pe perete. Era un timp de criz ,
exact înaintea c derii Babilonului, i nimeni nu 
tia ce se întâmpl . Daniel reprezint  poporul Lui 

Dumnezeu de la sfâr itul lumii, el intr i a spus: 
„Nu am nevoie de gloria ta omeneasc , dar eu 
tiu ce înseamn  scrisul.” El a fost cel care vine 

cu mesajul de tâlcuire în leg tur  cu ce urmeaz
s  aib  loc. „Judecata este pe final i tu împ rate
e ti pierdut, împ r ia ta se va d râma.” Toate
acestea schi eaz  sfâr itul lumii, i mesajul 
profetic se „înt re te” din ce în ce mai mult: 
colapsul Uniunii Sovietice, urmat  de Legea 
duminical  în Statele Unite, urmat  apoi de 
cucerirea lumii ... Dumnezeu ne folose te pe noi 
(AZ ) pentru a proclama lumii acest mesaj, dar 
totodat  prin acest mesaj El vrea s  ne i
trezeasc . Pe baza profe iei biblice urm torul
eveniment care se va întâmpla este Decretul 
Duminical în Statele Unite i timpul de har se va 
închide. Sunt eu gata? Dac  recunosc 
evenimentele care împlinesc profe iile, i îmi dau 
seama de nepreg tirea mea, atunci încep s -l caut 
pe Dumnezeu. 

Îngerul din Apoc. 10 i 18 
Îngerul ce coboar i îndepline te solia marii 

strig ri este paralel cu îngerul care a coborât în 
Apocalipsa 10, i a vestit solia strig tului de la 
miezul nop ii.

„Acea putere care a mi cat oamenii atât de 
puternic în mi carea de la 1844 va fi ar tat  din 
nou. Solia celui de al treilea înger va înainta, nu 

în oapt  ci cu voce puternic . În timpul marii 
strig ri, biserica, ajutat  de interven ia
providen ial  a Domnului, va împr tia solia 
mântuirii atât de abundent încât lumina va fi 
comunicat  oric rui ora i sat. P mântul va fi 
umplut cu cuno tin a mântuirii. Duhul 
reânnoitor al Lui Dumnezeu a încununat cu 
succes pe agen ii s i activi atât de abundent, 
încât lumina adev rului prezent va str lucii
pretutindeni.” (Evanghelism, p. 693-294) 

Istoria se repet
„Îngerul care se une te în vestirea soliei 

îngerului al treilea va lumina tot p mântul cu 
slava lui. Aici este profetizat  o lucrare 
mondial  cu o putere neobi nuit . Mi carea 
advent  din anul 1840-1844 a fost o manifestare 
glorioas  a puterii Lui Dumnezeu; prima solie 
îngereasc  a fost dus  la toate sta iunile
misionare din lume, iar în câteva ri s-a ar tat
cel mai mare interes religios care s-a v zut în 
vreo ar  de la Reforma secolului XVI; dar 
acestea urmeaz  s  fie dep ite de mi carea cea 
puternic  din timpul ultimei avertiz ri a 
îngerului al treilea. Lucrarea se va asem na cu 
aceea din Ziua Cincizecimii. (Tragedia 
veacurilor, p. 611) 

Perioad  de timp de dup  legea duminical ,
este perioada când ploaia târzie este turnat  f r
m sur , dar înainte de aceasta ea începe s
picure. Cum am citit un citat într-un studiu 
anterior, pic turi de ploaie pot c dea în jurul 
nostru, dar deoarece noi nu îl recunoa tem nici 
nu putem beneficia de ea. Începe s  picure în 
perioada în care grâul i neghina sunt înc
împreun . Aceasta este timpul în care suntem 
acuma. Grâul i neghina vor fi sperate la darea 
legii duminical . Atunci Domnul va avea o 
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mireas  purificat i peste ea î i va putea turna 
Duhul S u în abunden i o va înt ri.

Lucrarea dubl  a Duhului Sfânt 
Duhul Sfânt va face cel pu in dou  lucr ri 

importante: (1) ne împuternice te pentru 
proclamarea mesajului marii strig ri, i (2) ne 
ajut  s  rezist m în vremea când nu mai este 
mijlocire pentru p cat. 

Acestea sunt toate marcaje i evenimente 
istorice care sunt pe punctul de a se împlinii. 

Hristos – imitat de satana 
Dup  ce a fost dat  legea duminical  în 

Statele Unite ale Americii, satana începe s -l 
personifice pe Hristos. 

„Apoi am v zut ridicându-se din p mânt o 
alt  fiar , care avea dou  coarne ca ale unui 
miel, i vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toat
puterea fiarei dintâi înaintea ei; i f cea ca 
p mîntul i locuitorii lui s  se închine fiarei 
dintâi, a c rei ran  de moarte fusese vindecat .
S vâr ea semne mari, pân  acolo c  f cea chiar 
s  se pogoare foc din cer pe p mânt, în fa a
oamenilor i am gea pe locuitorii p mântului 
prin semnele pe care i se d duse s  le fac  în 
fa a fiarei. Ea a zis locuitorilor p mântului s
fac  o icoan  fiarei, care avea rana de sabie i
tr ia.” (Apoc. 13:11-14). 

„Prin decretul ce impune institu ia
papalit ii (duminica) care violeaz  Legea Lui 
Dumnezeu, na iunea noastr  se va rupe cu totul 
de neprih nire. Când protestantismul va întinde 
mâna peste abis, pentru a prinde mâna puterii 
romane, când ea va întinde mâna peste abis 
pentru a da mâna cu spiritismul. Când, sub 
influen a acestor întreite uniri, ara noastr va
respinge orice principiu al Constitu iei, ca o 
conducere protestant i republican , i va face 
legi pentru propagarea falsurilor i
în el ciunilor papale, atunci putem cunoa te c
a venit timpul pentru lucrarea prin minuni a lui 
satana i c  sfâr itul este aproape.” (M rturii 
vol. 5, p.451). 

Despre aceasta vorbe te i Apocalipsa 13:11, 
unde Statele Unite vorbe te ca un balaur.
„Vorbirea” unei na iuni „este activitatea 
organelor legislative i juridice”. Când legea 
duminical  este întrodu-s , i Statele Unite 

„vorbe te”, atunci Statele Unite este ilustrat  ca 
în elând întreaga lume. 

Sora White ne spune, când Statele Unite va 
da mâna cu aceste puteri, la darea legii 
duminicale, atunci „a sosit timpul pentru 
lucrarea prin minuni a lui satana”. Începând de 
la acest punct acesta este perioada pentru 
minunile lui satana. Îi este permis s  contrafac
chipul lui Hristos pân  când harul omenirii se 
încheie.

„Slujitorii lui Dumnezeu, cu fe ele luminate, 
i str lucind de consacrare sfânt , se vor gr bi, 

din loc în loc, pentru a vesti solia din cer. Prin 
mii de glasuri, pe tot p mântul, va fi dat
avertizarea. Se vor face minuni, bolnavii vor fi 
vindeca i i semne i minuni îi vor înso i pe 
credincio i. satana va lucra cu minuni 
mincinoase, f când s  coboare chiar i foc din 
cer înaintea oamenilor (Apoc. 13,13). În felul 
acesta, locuitorii p mântului vor fi adu i s  ia o 
hot râre.” (Marea Lupt , p. 612). 

Când satana începe s  fac  minuni el se va 
folosi de Statele Unite ale Americii pentru a 
în ela lumea. 

Baraba – Hristosul fals 
„Bar” = „fiu”, „fiul cuiva”, i
„abba” = „Tat ”. Baraba era un „Hristos”

fals. 
„Când Isus era pe p mânt, satana i-a condus 

pe oameni s -l resping  pe Fiul Lui Dumnezeu, 
i s -l aleag  pe Baraba, care în caracter îl 

reprezenta pe satana, dumnezeul acestei lumi. 
Domnul Isus Hristos a venit s  se lupte 
împotriva uzurp rii lui satana în împ r iile 
lumii. Lupta nu este înc  încheiat , i cu cât ne 
apropiem mai mult de încheierea timpului va 
cre te i mai mult. Când a doua venire a 
Domnului nostru se apropie, agen ii lui satana 
sunt mi ca i din adânc. satana nu va ap rea 
doar ca fiin  omeneasc , dar se va da drept Isus 
Hristos; i lumea care a respins adev rul îl va 
primi ca domn al domnilor, i împ rat al 
împ ra ilor.” (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, vol 5. p. 1105). 

La legea duminical  apostazia na ional  este 
urmat  de ruina na ional . Ce se va întâmpla în 
Statele Unite, pana uman  nu o poate descrie. 
Totul se va pr bu i. Apostazia na ional  care va 
lovi Statele Unite va afecta întreaga lume. 
Întreaga lume va fi afectat  de acea situa ie de 
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criz . În acest timp apare satana iar lumea va 
crede c  este Hristos. Aceasta va duce la 
repetarea istoriei lui Baraba, deoarece 
evenimentele din timpul Lui Hristos ne arat
ceea ce are s  aib  loc. În acest timp cade ploaia 
târzie peste poporul Lui Dumnezeu.  

St m în fa  unei situa ii de criz , dac
proclam m credincio i acest mesaj. În fa a unei 
perioade extrem de explozive. 

Seriozitatea deciziei 
“Sufletul care a fost luminat în leg tur  cu 

Sabatul ca ziua DOMNULUI, care este un 
memorial al Crea iunii, i hot r te s  nu fie 
loial, numai pentru a sc pa de inconveniente i
repro uri, l-a vândut pe DOMNUL s u. El a 
dezonorat Numele Lui Christos. Prin aceasta el 
s-a a ezat de partea armatei lui antichrist.” 
(Manuscript Releases, vol. 12, pag. 149) 

„Aceia care au apostaziat p r sesc adev rul
i poporul credincios al Lui Dumnezeu, i

fraternizeaz  cu cei ce-l reprezint  pe Baraba. 
Dup  roadele lor îi ve i cunoa te (Matei 7:20).” 
(Selected Messages, vol 2, p.395). 

Baraba reprezint  timpul când satana va 
ap rea ca Hristos. Reprezint  timpul când toat
lumea îl va alege sau pe Hristos sau pe antichrist. 
Deoarece va avea loc o alegere i o desp r ire, 
ultima desp r ire a lumii. 

Numai dou  clase 
„Pot s  fie numai dou  clase. Fiecare clas

este în mod distinctiv marcat , fie cu sigiliul 
Dumnezeului cel viu, fie cu semnul fiarei i
icoana ei. Fiecare fiu i fiic  a lui Adam a ales 
ca conduc tor al s u fie pe Hristos, fie pe 
Baraba. To i aceia care se a eaz  de partea 
neloialit ii stau sub stindardul negru al lui 
satana, i sunt umplu i cu dispre i refuz fa  de 
Hristos. Au ales s -L crucifice deliberat pe 
Domnul vie ii i slavei” (Review and Herald 30 
ianuarie, 1900) 

“Noi am fost avertiza i, c  în ultimele zile 
satana va face semne i minuni. El va continua 
cu aceste minuni pân  la sf r itul timpului de 
har i le va folosi ca dovad  c  el este un înger 
al luminii i nu al întunericului.” (Selected 
Messages II, 50–51) 

Ultima convertire 
„Mul i dintre cei care au cunoscut adev rul

au respins c ile Domnului i s-au îndep rtat de 
credin . Locurile p r site vor fi umplute de 
reprezenta ii lui Hristos care au venit în ceasul 
al unsprezecelea. Sunt mul i cu care Duhul Lui 
Dumnezeu se lupt . Timpul judec ilor
distructive ale Lui Dumnezeu este timpul de mil
pentru aceia care [acuma] nu au avut nici o 
posibilitate s  cunoasc  ce este adev rul. 
Domnul se uit  cu blânde e la ei. Inima Lui 
miloas  îi atinge; mâna Lui e întins  s -i salveze 
în timp ce u a este închis  pentru aceia care nu 
vor s  intre. Mul imi mari li se al tur , care în 
aceste zile din urm  aud cuvântul pentru prima 
dat .” (This Day Whit God, 163). 

Adventi tii au auzit deja adev rul deci, în 
citatul de mai sus, nu este vorba de ei. Aici este 
vorba despre aceea, care înc  nu au auzit 
adev rul, i o s -l aud  atuncea pentru prima 
oar .

Sabatul – zid de desp r ire
„Am v zut c  Sabatul sfânt este i va fi zidul 

de desp r ire dintre adev ratul Israel al Lui 
Dumnezeu i cei necredincio i i c  Sabatul 
reprezint  marele subiect care va uni inimile 
sfin ilor dragi Lui Dumnezeu, a tept tori ai S i.
Dac  cineva crede i ine sabatul i prime te
binecuvântarea s rb torindu-l, iar apoi renun
la el, i calc  astfel porunca sfânt  î i închide 
por ile Cet ii Sfinte la fel de sigur dup  cum 
este sigur c  este un Dumnezeu care domne te în 
ceruri. Am v zut c  Dumnezeu mai are copii, 
care înc  nu cunosc i nu p zesc sabatul. Ei nu 
au refuzat lumina. La începutul timpului de 
necaz ne-am umplut cu Duhul Sfânt, care ne-a 
determinat s  ie im, i cu o mai mare râvn  s
proclam m sabatul mai pe deplin. Aceasta a 
înfuriat bisericile i adventi tii cu nume pentru 
c  nu au putut ine adev rul sabatului. Atunci 
to i ale ii Lui Dumnezeu, au v zut clar c  avem 
adev rul i ni s-au al turat i ei îndurând 
persecu ia al turi de noi.” (A Word to the Little 
Flock, p. 18-19). 

Adventi tii care dau înapoi 
„Studen i sârguincio i ai profe iei biblice se 

pot g si în toate col urile lumii i din studiul 
Scripturii ei primesc o lumin  tot mai mare. 
Acest lucru este adev rat pentru fiecare na iune,
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trib, i popor. Ei vor ie i din cea mai adânc
eroare i vor lua locul acelora care au avut 
ocazii i posibilit i mari, dar nu le-au pre uit.
Ace tia au ales cu fric i cutremur mântuirea, 
în timp ce aceia care au avut lumin  mare, prin 
perversitatea inimii lor fire ti s-au întors de la 
Hristos pentru c  nu le pl ceau cerin ele Sale. 
Dar Dumnezeu nu va r mâne f r  martori. 
Lucr torii de o or  vor fi trimi i în ceasul al 
unsprezecelea pentru a duce lucrarea mai 
departe cu abilit ile i toate mijloacele 
încredin ate lor. Ace tia î i vor primi r splata 
pentru credincio ia lor fa  de principii, 
supunându-se sfatului Lui Dumnezeu, 
neevitându- i datoria de a proclama. Dac  aceia 
care au avut lumin  abundent  renun  la 
cererile pe care Cuvântul Lui Dumnezeu le 
impune i calc  Legea Sa, atunci al ii vor veni s
le umple golul i s  le ia coroana ... Aceia 
despre care se presupunea c  sunt p gâni vor 
alege s  stea de partea Lui Hristos, în timp ce 
cei care p c tuiesc, - chiar i ucenici -, ÎL vor 
p r si i nu vor mai umbla cu EL. Vor veni al ii
i vor ocupa aceste locuri libere. Timpul este 

foarte aproape, când oamenii vor trece peste 
limitele prescrise. ... În înregistrarea faptelor lor 
din cartea din ceruri st  scris: „ai fost cânt rit 
în cump n i ai fost g sit u or”.” (Testimonies 
to Southern Africa, p. 50-51).

La legea duminical , vor ie ii din Babilon 
lucr torii ceasului al unsprezecelea, muncitorii 
de un ceas, ceilal i copii ai Lui Dumnezeu. Toate 
aceste formul ri vorbesc despre faptul c , copii 
Lui Dumnezeu, care sunt înc  în Babilon, vor 
ie ii în acel timp i se al tur  poporului Lui 
Dumnezeu. În final fiecare om se va decide i
atunci Mihail se ridic .

„În vremea aceea se va scula marele voievod 
Mihail, ocrotitorul copiilor poporului t u; c ci 
aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a 
mai fost de când sânt neamurile i pân  la 
vremea aceasta. Dar în vremea aceea, poporul 
t u va fi mântuit, i anume oricine va fi g sit 
scris în carte.” (Dan. 12:1). 

Când fiecare caz este hot rât
„Când vine acest timp de strâmtorare,

fiecare caz este hot rât; nu mai este timp de 
prob , nu va mai fi nici un fel de mil  pentru cel 
nepoc it. Sigiliul viului Dumnezeu este pus pe 
fruntea poporului S u. Aceast  mic  r m i ,

neputincioas  s  se apere singur  în conflictul 
acesta pe via i pe moarte cu puterile 
p mântului ce m r luiesc conduse de oastea 
balaurului, fac din Dumnezeu ap rarea lor. 
Decretul ca s  se închine fiarei i s  primeasc
semnul ei, sub pedeapsa persecu iei i a mor ii,
a fost emis de c tre cea mai înalt  autoritate 
p mânteasc . Fie ca Dumnezeu s  ajute pe 
poporul S u acum, c ci ce ar putea face ei într-o 
lupt  atât de teribil  f r  ajutorul S u?”
(M rturii vol 5. p. 212-213). 

Cele apte pl gi
„Am v zut c  cei patru îngeri re in vânturile 

pân  Isus î i va termina lucrarea în Sanctuar. 
(Dup  aceea urmeaz  ultimele 7 pl gi). Cele
apte pl gi vor sup ra tare pe cei r i împotriva 

celor drep i, pentru c  vor crede c  noi suntem 
cauza judec ilor Lui Dumnezeu, i dac  vor 
cur a p mântul de noi i pl gile vor înceta. Un 
decret este dat pentru uciderea sfin ilor, care îi 
face s  strige noapte i zi pentru eliberare. 
Acesta este timpul strâmtor rii lui Iacov. Apoi 
to i sfin ii vor striga cu groaz  în sufletele lor, i
au fost elibera i de vocea Lui Dumnezeu. Cei 
144.000 au triumfat. Chipurile lor au fost 
luminate cu slava Lui Dumnezeu. Apoi am v zut 
un grup de oameni care erau înconjura i de 
agonie. Pe hainele lor era scris cu litere mari: 
„ai fost pus în balan i g sit cu lipsuri”. Am 
întrebat cine este în acest grup? i îngerul mi-a 
spus: „ace tia sunt cei care odat  au p zit
sabatul, dar au renun at la el”. I-am auzit 
strigând cu glas puternic: „am crezut în venirea 
Ta, i am predicat-o cu putere” i în timp ce 
vorbeau, ochii lor priveau la hainele lor i au 
v zut ce era scris pe ea, i au plâns zgomotos. 
Am v zut c  au b ut din apa curat  dar restul l-
au murd rit. Am v zut c  au c lcat sabatul în 
picioare i de aceea atunci când au fost cânt ri i
în balan , au fost g si i cu lipsuri.”
(LifeSketches, p. 117-118). 

Decretul de moarte 
„Santinelele cere ti, credincioase îns r-

cin rii lor, î i continu  veghea. Cu toate c
decretul general a stabilit data când p zitorii 
poruncii pot s  fie da i la moarte, vr jma ii lor 
vor anticipa în unele cazuri decretul i, înainte 
de timpul stabilit, vor încerca s  le ia via a. Dar 
nimeni nu poate trece peste p zitorii cei 
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puternici, care stau aproape de fiecare suflet 
credincios. Unii sunt ataca i în fuga lor din 
ora e i sate; dar s biile ridicate împotriva lor 
se frâng i cad f r  putere, ca un pai. Al ii sunt 
ap ra i de îngeri sub form  de lupt tori.”
(Marea Lupt , p. 631). 

Strâmtorarea lui Iacov
„Iacov i Esau reprezint  dou  clase de 

oameni; Iacov pe cei neprih ni i; i Esau pe cei 
r i. Îngrijorarea lui Iacov când a aflat c  Esau 
vine împotriva lui cu 400 de oameni, reprezint
nelini tea neprih ni ilor când decretul este 
proclamat i îi condamn  la moarte, chiar 
înainte de venirea Lui Hristos. Când cei r i se 
strâng în jurul lor, vor fi umplu i de chin 
sufletesc; c ci , ca i Iacov nu v d nici o cale de 
sc pare pentru vie ile lor. Îngerul s-a a ezat
înaintea lui Iacov, iar el l-a prins pe înger, i s-a 
luptat cu EL toat  noaptea. Tot a a vor face i
cei neprih ni i; în timpul lor de necaz i chin 
sufletesc, se vor lupta în rug ciune cu 
Dumnezeu, a a cum Iacov s-a luptat cu îngerul. 
Iacov în încercare sa s-a rugat toat  noapte 
pentru eliberarea din mâna lui Esau. 
Neprih ni ii, în chinul lor sufletesc vor striga 
c tre Dumnezeu, zi i noapte pentru eliberare 
din mâna celor r i, care i-au înconjurat.” (Spirit 
of Prophecy, vol. 1, p. 121). 

„Acum 4 luni am avut o viziune despre 
lucrurile viitoare. Am v zut un timp de necaz a a
cum niciodat  nu a mai fost! Isus mi-a spus c
aceasta era noaptea strâmtor rii lui Iacov i c
vom fi elibera i din ea prin vocea Lui Dumnezeu. 
Apoi am v zut pe cei 4 îngeri, c  nu mai ineau
cele 4 vânturi. Am v zut foamete cium i sabie, 
o na iune se ridic  împotriva altei na iuni i
toat  lumea era în confuzie. Apoi noi strigam 
c tre Dumnezeu, noapte i zi pentru eliberare, 
pân  când am început s  auzim clopo eii hainei 
Lui Hristos. L-am v zut pe Isus ridicându-se în 
Sfânta Sfintelor, i în timp ce ie ea am auzit 
sunetul clopo eilor i am tiut c  Marele nostru 
Preot ie ea. Apoi am auzit vocea Lui Dumnezeu, 
care a zguduit cerul i p mântul i le-a vestit 
celor 144.000 ziua i oara venirii Lui Hristos. 
Apoi sfin ii au fost elibera i, uni i i plini de 
slava Lui Dumnezeu, c ci captivitatea lor s-a 
sfâr it. i am v zut un nor fumegând, venind 
spre locul unde st tea Isus. Apoi Isus i-a
dezbr cat ve mântul preo esc i a îmbr cat roba 
regal , i s-a urcat pe nor, care la dus la 
R s rit, de unde s-a ar tat sfin ilor de pe 
p mânt. Un nor mic i negru este semnul 
revenirii Fiului Omului. În timp ce norul trecea 
din Sfânta Sfintelor spre R s rit, ceea ce a durat 
un num r de zile, sinagoga satanei se ruga la 
picioarele sfin ilor.” (Ellen G. Harmon, 
Portland, Maine). 

Amin


