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Frumuseţea scripturii Partea 20. 
  

Eliberat prin adevăr  
  

 
Cuprins: 

• Unde putem găsi adevărul în zilele noastre? 
• Profeţiile cărţii apocalipsei 
• Înplinirea profeţiei 
• Poporul Lui Dumnezeu în vremile sfârşitului 

 
Unde putem găsi adevărul în zilele 
noastre? 
 

Se povesteşte că în Grecia antică era un tânăr 
care dorea să descopere adevărul. El s-a adresat 
unui bătrân pe care îl considerau cel mai înţelept 
din cetate. Tânărul l-a întrebat pe înţeleptul 
bătrân: “Domnule, spune-mi, te rog, Cum aş putea 
găsi adevărul? Mă poţi îndruma să-l descopăr?” 

Bătrânul înţelept s-a ridicat şi a început să 
meargă. Tânărul mergea în urma lui. Au 
străbătut străzile cetăţii, până când au ajuns pe 
malul mării. Bătrânul a continuat să meargă şi a 
intrat în apă. Când au ajuns în apă până la brâu, 
bătrânul i-a cerut tânărului să-şi ridice mâna 
deasupra capului şi l-a cufundat cu totul 
ţinându-l sub apa. Tânărul a încercat să iasă de 
trei ori şi de trei ori, înţeleptul l-a împins iarăşi 
sub apă. A treia oara, tânărul a început să strige 
disperat: “Tot ce am vrut a fost să descopăr 
adevărul!” Înţeleptul i-a răspuns, “Când vei dori 
adevărul tot atât de mult cât ai dorit această gură de 
aer, îl vei găsi.” 

Dumnezeu nu ne ascunde adevărul. Profetul 
Ieremia spune: „Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, 
dacă Mă veţi căuta cu toată inima.” (Ieremia 29:13). 
Dar unii oameni caută în locuri cu totul greşite. 

 Se spune că fiecare dintre noi se naşte cu un 
gol interior pentru Dumnezeu. Se pare că ne 
naştem cu o dorinţă inexprimabilă după ceva ce 
ne lipseşte. În mod subconştient, noi căutăm 
ceva, dar nu putem să-l descriem - ceva despre 
care ştim că îl dorim şi de care avem nevoie! 
Prin urmare, în această căutare frenetică, 
încercăm să umplem golul din viaţa noastră cu 
faimă, cu noroc, averi, droguri, alcool, posesiuni 
şi pasiuni din timpul liber, doar pentru a 

descoperi că atunci când am câştigat premiul 
dorit, nu simţim nici o satisfacţie durabilă. Mai 
devreme sau mai târziu, există şansa că într-o 
noapte singuratică de nesomn, să ne punem o 
întrebare cercetătoare ca un ecou al unui profet 
din vechime: „De ce cântăriţi argint pentru un 
lucru care nu hrăneşte?” (Isaia 55:2). 

Domnul Isus a înţeles caracterul trecător al 
satisfacţiei de a poseda lucruri materiale. Apoi 
le-a zis: “Viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.” 
(Luca 12:15). 

Astăzi oamenii sunt din ce în ce mai mult 
sătuli de gonirea unor vise eronate. Oamenii de 
azi simt nevoia unei puteri mai mari decât 
puterea umană, unei puteri exterioare puterii 
umane. Nu este nimic nou în aceasta. Omul a 
descoperit acest gol lăuntric ciudat pe care nu îl 
poate umple decât Dumnezeu, încă de când a 
ales în Grădina Eden, să-şi aducă la îndeplinire 
propria lui voie. 

Dumnezeu a îngăduit ca poporul Israel să 
rătăcească în pustie şi să sufere foamea, tocmai 
pentru ca ei să constientizeze faptul că aveau 
nevoie de El. Dumnezeu le-a vorbit israeliţilor 
prin Moise, spunându-le: „Astfel, te-a smerit, te-a 
lăsat să suferi de foame, ... ca să te înveţe că omul nu 
trăieşte numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese 
din gura Domnului trăieşte omul.” (Deuteronom 
8:3). 

Este evident faptul că Dumnezeu îngăduie 
să simţim o foame şi o nelinişte interioară, 
tocmai pentru ca noi să începem să căutăm, 
astfel încât să-I permitem să satisfacă dorinţele 
noastre. 

În zilele noastre asistăm la un mare interes 
faţă de diferitele forme ale religiei. Se acordă 
mult mai multă atenţie formelor religioase şi 
bisericii în general şi se studiază cu o insistenţă 
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teribilă posibilităţile de a unifica religiile şi de a 
dărâma zidurile care despart diferitele 
denominaţiuni. Pretutindeni în lume apar una 
după cealaltă cu rapiditate biserici noi. Se pare 
că fiecare dintre ele pretinde a fi poporul 
deosebit al Lui Dumnezeu, având şi predând 
singura solie a adevărului pentru toţi locuitorii 
pământului. Totuşi o mică cercetare a acestor 
pretenţii ar evidenţia în mod limpede că nu 
toate pot fi adevărate. Deoarece în timp ce toate 
pretind că Biblia constituie temelia doctrinelor 
lor, învăţăturile lor diferă mult de ea. 

Cum poate să discearnă un om căutător 
sincer toate pretenţiile acestor religii, pentru a 
şti cu certitudine care este adevărată? Are 
Dumnezeu cu adevărat în Creştinism o grupare 
specială pe care să o recunoască drept biserica 
Lui din zilele noastre? 

În mod evident - da, deoarece Apostolul 
Pavel a scris: “Este un singur trup, un singur Duh, 
după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde 
a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură 
credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu 
şi Tată al tuturor.” (Efeseni 4:4-6). 

Apostolul Pavel îi scria tânărului lui prieten, 
Timotei: “Îţi scriu aceste lucruri cu nădejde că voi 
veni în curînd la tine. Dar dacă voi zăbovi, să ştii 
cum trebuie să te porţi în casa Lui Dumnezeu, care 
este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi 
temelia adevărului.” (1 Timotei 3:15). Apostolul 
Pavel declară în mod clar că biserica Lui 
Dumnezeu din zilele noastre este stâlpul şi 
temelia adevărului, dar cum putem descoperi 
noi care dintre biserici deţine adevărul? Există 
atât de multe denominaţiuni, atât de multă 
controversă, atât de multă confuzie în 
comunităţile religioase. 

Prieteni, după lumina Scripturii, Domnul 
Isus nu a intenţionat niciodată să existe vreo 
confuzie şi în mod sigur nu a intenţionat să 
existe toate aceste denominaţiuni. Chiar înainte 
de crucificare, El s-a rugat: “Ca toţi să fie una, 
cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca şi ei să 
fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis.” (Ioan 17:21). Domnul Isus a dorit ca 
lumea să-i poată recunoaşte pe urmaşii Lui, prin 
unitatea şi dragostea lor. 

Domnul Hristos nu a dorit nici o dezbinare 
în biserica Lui. De fapt, apostolul Pavel scria: 
“pentru ca să nu fie nici o dezbinare în trup: ci 
mădularele să îngrijească deopotrivă unele de altele.“ 
(1 Corinteni 12:25). Dar apostolul Pavel a mai şi 

anunţat că va veni o apostazie şi odata cu ea, 
dezbinarea! “Luaţi seama dar la voi înşivă şi la 
toată turma ... ca să păstoriţi biserica Domnului, Ştiu 
bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi 
răpitori, care nu vor cruţa turma; Şi se vor scula din 
mijlocul vostru oameni, care vor învăţa lucruri 
stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.“ 
(Fapte 20:28-30). 

Când răsfoim paginile istoriei bisericii, 
descoperim că s-a întâmplat întocmai aşa. S-au 
ridicat învăţători falşi, iar unii au acceptat 
erorile lor şi au părăsit biserica. Alţii au devenit 
nesiguri şi confuzi. Ucenicii au fost îndepărtaţi 
şi a avut loc o cădere treptata de la învăţătura 
Domnului Isus. Dar dincolo de toate acestea, 
Dumnezeu a avut întotdeauna o biserică ce a 
rămas credincioasă învăţăturilor Lui Hristos. 

Unii oameni spun: “Ar fi nevoie de o viaţă 
întreagă să studiezi învăţăturile fiecărei religii 
pentru a descoperi care este adevărata biserică a Lui 
Dumnezeu?” Totuşi există o cale mai simplă. 
Calea Lui Dumnezeu! 

Autorităţile guvernamentale ne spun că este 
destul de uşor să deosebeşti o bancnotă 
veritabilă de una contrafăcută. Înţelegeţi? Ei 
studiază prima dată în amănunţime 
caracteristicile bancnotei adevărate. Cunosc 
textura fibroasă a hârtiei, culoarea cernelii, 
simbolurile şi ordinea corectă a seriilor 
bancnotei adevărate. Când privesc o bancnotă, o 
pot compara imediat cu ajutorul trăsăturilor 
distinctive ale bancnotei adevărate. Dacă una 
dintre aceste caracteristici lipseşte, este o 
bancnotă falsă. 

Tot aşa este şi cu adevărul. Dacă ştim care 
sunt caracteristicile adevăratei biserici a Lui 
Dumnezeu, aşa cum sunt ele prezentate în 
Biblie, nu avem nevoie de ore nenumărate 
pentru a studia învăţăturile tuturor 
denominaţiunilor. Dumnezeu nu-l lasa pe om să 
ghicească la întâmplare cu privire la biserica 
Lui, deoarece ne-a oferit toate datele în 
Cuvântul Său: “Nu, Domnul Dumnezeu nu face 
nimic fără să-Şi descopere taina Sa slujitorilor Săi 
prooroci.” (Amos 3:7). 
 
 

Profeţiile cărţii apocalipsei 
 

Cartea Apocalipsei constituie un rezumat al 
tuturor profeţiilor Bibliei. Ea oferă poporului 
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Lui Dumnezeu o înţelegere profundă a 
evenimentelor din ultimele zile. Aici este 
dezvăluită apostazia şi confuzia religioasă care 
există în aceste ultime zile ale istoriei 
Pământului. Apocalipsa prezice conflictul dintre 
biserica Domnului Hristos şi satana. 

Capitolul al doisprezecelea prezintă un 
tablou panoramic al istoriei bisericii din timpul 
Domnului Hristos şi până la sfârşitul lumii: “În 
cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în 
soare, cu luna supt picioare, şi cu o cunună de 
douăsprezece stele pe cap. Ea era însărcinată, ţipa în 
durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască.” 
(Apocalipsa 12:1-2). Dumnezeu înfăţişează aici 
o femeie îmbrăcată în alb, învăluită în soare, 
stând în picioare pe lună şi având o coroană cu 
douăsprezece stele pe cap. Ce înseamnă toate 
acestea? 

În profeţia Bibliei, o femeie curată reprezintă 
poporul Lui Dumnezeu - biserica Lui. Profetul 
Ieremia scria: “Pe frumoasa si subţirica fiică a 
Sionului, o nimicesc! (Ieremia 6:2). Pe cine 
reprezintă “Sionul”? Dumnezeu spune, prin 
proorocul Isaia: “... şi să zic Sionului: Tu eşti 
poporul Meu!”. (Isaia 51:16). 

Dacă facem legătura între cele două texte, 
observăm că Dumnezeu foloseşte simbolul unei 
femei virtuoase pentru a reprezenta biserica Sa 
adevărată. Apostolul Pavel foloseşte aceleaşi 
cuvinte pentru a descrie biserica din Corint. 
“Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă 
înfăţisez înaintea Lui Hristos ca pe o fecioară 
curată.” (2 Corinteni 11:2). 

Dar în contradicţie cu aceasta, apostolul Ioan 
a mai văzut şi o altă femeie, pe care a descris-o 
în Apocalipsa 17: “Şi am văzut o femeie, şezând pe 
o fiară de culoare stacojie, plină cu nume de hulă ... 
Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; 
era împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu 
mărgăritare. Ţinea în mână un potir de aur, plin de 
spurcăciuni şi de necurăţiile curviei ei. Pe frunte 
purta scris un nume: O TAINĂ, BABILONUL 
CEL MARE, MAMA DESFRÂNATELOR ŞI 
SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI. 
(Apocalipsa 17:3-5). 

Limbajul acesta simbolic descrie o femeie 
imorală - biserica falsă. Biserica decăzută sau 
aceea parte a creştinătăţii care a fost 
necredincioasă faţă de Domnul Hristos şi a 
compromis adevărul Bibliei. Apostolul Iacov a 
folosit cuvinte asemănătoare, pentru a-i descrie 
pe cei ce resping învăţăturile Lui Dumnezeu şi 

se alătură lumii: “Suflete prea curvare! Nu ştiţi că 
prietenia lumii este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că 
cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu 
Dumnezeu. (Iacov 4:4). Aşadar, femeia decăzută 
reprezintă biserica falsă, iar femeia curată 
reprezintă biserica adevărată. 
 
 

Înplinirea profeţiei 
 

Să citim din nou profeţia cu privire la femeia 
cea curată. Femeia curată = Biserica adevărată, 
Femeia decăzută = Biserica falsă. “Ea era 
însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare 
chin ca să nască... Balaurul a stătut înaintea femeii, 
care sta să nască, pentru ca să-i mănânce copilul, 
când îl va naşte.” (Apocalipsa 12:2, 4). 

Cine este acest balaur care stătea înaintea 
femeii pentru a-i răpi copilul îndată ce se va 
naşte? “Şi în cer s-a făcut un război: Mihail şi 
îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu 
îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi 
locul lor nu li s-a mai găsit în cer. Şi balaurul cel 
mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi satana, 
acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe 
pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii 
lui.” (Apocalipsa 12:7-9). 

Cartea Apocalipsei Îl descrie şi pe copil: “Ea 
a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are 
să cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fier. 
Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de 
domnie.“ (Apocalipsa 12:5). 

Doar un singur copil din istoria lumii avea 
să cârmuiască toate neamurile cu un “toiag de 
fier“ şi doar unul singur a fost “răpit la scaunul de 
domnie a Lui Dumnezeu“, iar acesta a fost 
Domnul Isus. Vorbind despre cea de a doua 
venire a Domnului Hristos, apostolul Ioan 
spunea: “Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să 
lovească Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un 
toiag de fier ... “ (Apocalipsa 19:15). Apostolul 
Pavel ne relatează modul în care Domnul Isus a 
fost răpit la tronul Lui Dumnezeu, când 
Dumnezeu “... L-a înviat din morţi, şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti.“ (Efeseni 
1:20). 

Războiul care a început în cer s-a mutat pe 
pământ în lumea noastră. Prin intermediul 
Romei păgâne, satana a încercat să ia viaţa 
Domnului Isus îndată ce S-a născut. Irod, 
guvernatorul roman, a decretat ca toţi copiii de 
parte bărbătească sub vârsta de doi ani să fie 
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ucişi, dar un înger i-a avertizat pe Maria şi Iosif 
să fugă în Egipt cu copilul Isus. 

Diavolul L-a ispitit pe Domnul Isus pe 
întregul parcurs al slujirii Sale, sperând să 
împiedice realizarea planului Lui Dumnezeu de 
a salva lumea noastră căzută. Când trupul 
Domnului Hristos a atârnat pe cruce, satana a 
crezut că a câştigat bătălia. Dar mormântul gol a 
fost semnul înfrângerii sigure a lui satana. 
Domnul Hristos a înviat şi S-a înălţat la tronul 
Tatălui Său. Profeţia se împlinea, întocmai 
precum era prezis! 

După ce a eşuat în încercarea de a-L nimici 
pe Fiul Lui Dumnezeu, satana şi-a îndreptat 
mânia lui spre femeia, adică spre biserica 
Creştină. Cu excepţia unuia, toţi ucenicii 
Domnului Hristos au murit ca martiri. Dacă 
doriţi să-i faceţi rău unui părinte, care este 
metoda cea mai dureroasă? Făcându-le rău 
copiilor. satana nu se mai putea atinge de 
Domnul Isus. El era în Cer, desigur. Aşadar, a 
început să-i atace cu furie pe urmaşii Domnului 
Isus. 

Apostolul Pavel a fost decapitat în afara 
cetăţii Romei. Creştinii au fost torturaţi şi 
aruncaţi în închisori subterane, mulţi dintre ei 
sigilându-şi mărturia cu propriul sânge. Atât 
timp cât ucenicii au fost în viaţă, biserica a 
rămas statornică în adevăr. După moartea 
ucenicilor, odată cu trecerea timpului, unii 
creştini din a doua şi a treia generaţie creştină 
au compromis credinţa, iar învăţăturile false au 
început să pătrundă în interiorul bisericii. 

„Spre sfârşitul celui de-al doilea secol, 
majoritatea bisericilor au preluat o nouă formă; 
simplitatea de la început a dispărut odată cu trecerea 
la odihnă a ucenicilor.” (Ecclesiastical Research – 
cercetări bisericeşti, pagina 51). 

În secolul al patrulea, Împăratul Constantin 
a încercat să menţină unitatea Imperiului 
Roman prin unificarea creştinilor şi a păgânilor 
într-un sistem mare religios comun. Ca rezultat 
al acestuia, creştinismul a devenit foarte 
popular. Păgânii au fost botezaţi în biserică, 
aducând cu ei multe credinţe şi practici 
necreştine. Când biserica a îmbrăţişat aceste 
erori, şi-a pierdut viziunea şi scopul ei. 

Un istoric scria: “Noii creştini erau, atât în ceea 
ce priveşte gândirea, cât şi obiceiurile, aceiaşi păgâni 
de dinainte... Pătrunderea lor în biserici nu a nimicit 
păgânismul. Dimpotrivă, mulţimile de păgâni 
botezaţi a făcut ca păgânismul să diminueze puterea 

morală a Creştinismului ca instituţie, până la 
neputinţă.” (Centuries of Christianity. A Concise 
History - Secole de Creştinism: O istorie 
concisă, p. 58). 

Totuşi, în tot acest timp, mulţi creştini au 
rămas credincioşi adevărurilor Lui Dumnezeu şi 
au protestat împotriva schimbărilor care s-au 
infiltrat în biserică. Ei au refuzat să-şi 
compromită poziţia şi mulţi au fost persecutaţi 
pentru atitudinea lor. În scurt timp, împăraţii 
romani au emis edicte prin care respingerea 
practicilor false ale bisericii de stat erau 
considerate crime pasibile de pedeapsa cu 
moartea. 

Văzând toate acestea dinainte Ioan a scris: 
„Balaurul... a început să urmărească pe femeia, care 
născuse copilul de parte bărbătească.” (Apocalipsa 
12:13). Ce s-a întâmplat cu femeia? “Ea... a fugit 
în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie 
hrănită acolo o mie două sute şase zeci de zile.” 
(Apocalipsa 12:6). Să observăm că Dumnezeu a 
descoperit perioada de timp în care poporul Său 
avea să fie persecutat: 1260 zile. Am văzut deja 
ca în profeţia Bibliei o zi reprezintă un an literal. 
Ezechiel scria: “...îţi pun câte o zi pentru fiecare 
an.” (Ezechiel 4:6). Aşadar, oprimarea poporului 
credincios al Lui Dumnezeu, aşa cum a fost 
prezisă în Apocalipsa, avea să continue timp de 
1260 ani. 

Istoria confirmă cu precizie această profeţie 
biblică. Împăratul Roman Iustinian i-a poruncit 
generalului Belizarie să şteargă de pe faţa 
pământului ultimele trei popoare ariane (Heruli 
493 d.Hr., Vandalii şi Ostrogoţii) care se 
opuneau bisericii din Roma. Ultimele două 
popoare (Vandalii 534 d.Hr.; Ostrogoţii martie 
538 d.Hr.) au fost nimicite în anul 538 d.Hr., iar 
Iustinian l-a numit pe episcopul de la Roma, 
“cap al bisericii” şi ca “adevăratul şi unicul 
corector al ereticilor” (decretul lui Iustinian din 
anul 533 d.Hr.). 

Domnia intoleranţei faţă de aşa-zişii eretici a 
început. Creştinii credincioşi care au continuat 
să împărtăşească adevărurile descoperite în 
Cuvântul Lui Dumnezeu, au văzut că singura 
modalitate de a-şi păstra credinţa a fost aceea de 
a fugi, întocmai precum era prezis în 
Apocalipsa. Femeia a fugit în pustie. 

Valdenzii, Albigenzii au fugit în Alpii 
Piemont din nordul Italiei, Hughenoţii s-au 
împrăştiat pe întregul teritoriul al Franţei şi 
Bohemiei şi alţi creştini credincioşi sau adăpostit 
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în Alpii din sudul Franţei şi din nordul Italiei. Ei 
s-au aşezat în văi retrase, în peşteri şi în zonele 
înalte ale munţilor. Acolo au fost vânaţi ca nişte 
criminali de rând şi mulţi au fost ucişi. Care era 
vina lor? Ei nu voiau să renunţe la învăţăturile 
Domnului Isus. Milioane de creştini au preferat 
mai degrabă să moară decât săşi compromită 
credinţa. Unii istorici estimează că numărul 
celor care au plătit cu moartea pentru credinţa 
lor a fost de mai bine de 50 milioane. Mulţi 
dintre cei care au murit au fost martirizaţi de 
către alţi aşa-zişi creştini care erau convinşi că 
împlinesc voia Lui Dumnezeu! 

În cele din urmă, adevărul Lui Dumnezeu a 
triumfat. Biblia, care mulţi ani a fost inchisă 
între pereţii mănăstirilor şi în cabinele 
catedralelor, a fost tradusă în limba poporului şi 
după inventarea tiparului, nenumărate 
exemplare au fost răspândite în întreaga lume. 
Adevărul Lui Dumnezeu încetase să mai fie 
ascuns. De acum începea să fie descoperit! 

Reformatori curajoşi, asemenea lui Huss şi 
Ieronim, care au proclamat cu îndrăzneală 
Cuvântul Lui Dumnezeu, au fost arşi pe rug. 
Alţii, asemenea lui Luther, Wycliffe şi Tyndale, 
au fost urmăriţi şi persecutaţi. Cu toate acestea, 
descoperirea Americii a oferit o nouă libertate şi 
un nou loc de refugiu pentru creştinii 
persecutaţi în Europa. Pe ţărmul naţiunii nou-
născute a fost aşezată temelia libertăţii religioase 
respectiv a libertăţii omeneşti. 

În cele din urmă, era compromisului şi a 
persecuţiei, prezisă în Apocalipsa 12, şi-a găsit 
sfârşitul în anul 1798. Această perioadă s-a 
încheiat în momentul în care conducerea ateistă 
a lui Napoleon l-a trimis pe Generalul Berthier 
să îl aresteze pe papă (februarie 1798) – exact la 
1260 ani după începerea persecuţiilor în anul 
538. 
 
 

Poporul Lui Dumnezeu în vremile 
sfărşitului 
 

Spre sfărşitul secolului al optsprăzecelea, la 
încheierea perioadei de timp profetizate, 
Dumnezeu încă mai avea un grup de credincioşi 
care se ataşaseră de Biblie şi învăţăturile ei. 
Profeţia spusese dinainte că satana îşi va 
îndrepta furia asupra bisericii Lui Dumnezeu, 
asupra rămăşiţei, care rămasese după această 

perioadă profetică: „Şi balaurul, mâniat pe femeie, 
s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care 
păzesc poruncile Lui Dumnezeu, şi ţin mărturia Lui 
Isus Hristos.” (Apocalipsa 12:17). 

Cuvântul rămăşiţă înseamnă o ultimă parte 
rămasă dintr-o bucată mai mare de material 
textil. Tot aşa, “rămăşiţa” bisericii Lui 
Dumnezeu este o ultimă parte rămasă din acea 
biserică care există în timpul sfârşitului, chiar 
înainte de revenirea Domnului Isus pe pământ. 
Aşadar, traducerea literală a acestui verset ar fi 
următoarea: „Balaurul era mâniat ... şi s-a dus 
să facă război cu biserica zilelor sfârşitului.” 

satana este mâniat că poporul Lui 
Dumnezeu încă mai respectă adevărurile divine 
în aceste zile ale sfârşitului. Apostolul Ioan 
descrie două caracteristici prin care putem 
recunoaşte această biserică din ultimele zile: “Şi 
balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile Lui 
Dumnezeu, şi ţin mărturia Lui Isus Hristos.” 
(Apocalipsa 12:17). Această rămăşiţă este 
constituită din aceia care păzesc toate poruncile 
Lui Dumnezeu si care au mărturia Domnului 
Isus Hristos. 

Dar nu spun şi învaţă toate bisericile că 
creştinii trebuie să păzească poruncile Lui 
Dumnezeu? Nu chiar toate! Multe organisaţii 
religioase din zilele noastre le spun şi-şi învaţă 
credincioşii lor, într-un fel sau altul, să încalce 
unele dintre instrucţiunile Lui Dumnezeu. De 
exemplu, unele comunităţi sunt învăţate să se 
închine înaintea chipurilor cioplite. Altele ignoră 
sfinţenia numelui Lui Dumnezeu. Şi majoritatea 
lumii religioase a pierdut din vedere 
memorialul creaţiei descrisă în porunca a patra: 
“Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să 
lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău. Dar ziua a 
şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului.” 
(Exod 20:8-10). 

Rămăşiţa Lui Dumnezeu, sau biserica 
ultimelor zile, nu numai că păzeşte poruncile 
Lui Dumnezeu, dar profeţia spune de asemenea 
că credincioşii ei “ţin (în alte traduceri biblice 
spune că “au”) mărturia Lui Isus Hristos”. 
(Apocalipsa 12:17). 

Apocalipsa 19:10 ne spune că: “mărturia Lui 
Isus este duhul proorociei”. Biserica Lui 
Dumnezeu din ultimele zile va avea darurile 
duhului, inclusiv spiritul profeţiei (sau darul 
profeţiei). Cu o ocazie viitoare vom studia acest 
dar special într-o manieră mai detaliată. 
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Dumnezeu prezintă mai multe caracteristici 
pentru a ne ajuta în căutarea noastră după 
biserica Sa din ultimele zile. Poporul Lui va fi 
angajat în misiunea de a duce Evanghelia în 
toată lumea, deoarece Domnul Isus a încredinţat 
bisericii Sale însărcinarea: “Duceţi-vă şi faceţi 
ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele 
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i 
să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin.” (Matei 28:19-20). 

Porunca de a predica Evanghelia veşnică în 
toată lumea este simbolizată de către cei trei 
îngeri care zboară prin mijlocul cerului, vezi în 
Apocalipsa capitolul 14. Prima parte a acestei 
întreite solii accentuează două mari adevăruri 
care trebuie vestite fiecărui om: “Şi am văzut un 
alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o 
Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească 
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei 
seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod. El zicea cu 
glas tare: Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, 
căci a venit ceasul judecăţii Lui; şi închinaţi-vă Celui 
ce a făcut cerul şi pământul, marea şi izvoarele 
apelor!” (Apocalipsa 14:6-7). 

Aceasta este o avertizare adresată tuturor 
locuitorilor pământului din ultimele ceasuri ale 
istoriei, anunţând că a venit ziua judecăţii. Ea 
aminteşte de asemenea de marele memorial al 
puterii creatoare a Lui Dumnezeu, Sabatul zilei 
a şaptea. 

Cea de a doua parte a întreitei solii se află în 
versetul 8: “Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a 
zis: A căzut, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care 
a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei 
ei!” (Apocalipsa 14:8). Această solie îi cheamă pe 
adevăraţii credincioşi ai Lui Dumnezeu să se 
despartă de lumea religioasă confuză. Ei trebuie 
să fie atenţi pentru a evita apostazia religioasă 
contemporană. 

În cea de-a treia parte a profeţiei se află 
ultimul şi cel mai solemn apel: “Apoi a urmat un 
alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: Dacă se 
închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul 
ei pe frunte sau pe mână, va bea şi el din vinul 
mâniei Lui Dumnezeu ...” (Apocalipsa 14:9-10). 
Lumea trebuie să fie avertizată împotriva 
închinării la fiară şi înaintea icoanei ei, precum 
şi împotriva acceptării semnului ei. 

Domnul Isus a zis: “Mai am şi alte oi, care nu 
sunt din staulul acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc. 
Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un 
Pastor.” (Ioan 10:16). Dumnezeu are urmaşi 

credincioşi în toate bisericile, dar va veni un 
timp când va exista doar un singur staul, toţi 
vor fi într-o singură biserică adevărată. Domnul 
Isus a spus că oile lui vor fi chemate afară din 
acele staule care nu au respectat cu atenţie 
învăţăturile Cuvântului Lui Dumnezeu. 

Ioan descoperitorul a prezis timpul acela: 
“Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: Ieşiti 
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!” 
(Apocalipsa 18:4). Urmaşii credincioşi ai Lui 
Dumnezeu vor fi chemaţi afară din eroarea şi 
confuzia religioasă care caracterizează şi există 
în timpul sfârşitului. 

Cred că doriţi să vedeţi cum îi descrie Biblia 
pe cei care sunt chemaţi să iasă din confuzia 
religioasă care va exista chiar înainte de 
revenirea Domnului Isus. “Aici este răbdarea 
sfinţilor, care păzesc poruncile Lui Dumnezeu şi 
credinţa Lui Isus. Apoi m-am uitat, şi iată un nor 
alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un Fiu al 
omului; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o 
secere ascuţită.” (Apocalipsa 14:12, 14). 

Să revedem pe scurt câteva dintre 
caracteristicile distinctive al bisericii Lui 
Dumnezeu din ultimele zile, aşa cum sunt 
redate acestea în Biblie: 

- Biserica rămăşiţei Lui Dumnezeu avea să apară 
după o perioadă de persecuţie teribilă, care s-a 
încheiat în 1798. 

- Ei vor avea credinţa Domnului Isus, care îi 
motivează să păzească toate poruncile Lui 
Dumnezeu. 

- Ei vor proclama în întreaga lume soliile speciale 
de avertizare din Apocalipsă, ca să pregătească un 
popor pentru revenirea Domnului Isus. 

- Ei vor avea darurile Duhului Sfânt, inclusiv 
darul profeţiei. 

La prima vedere, toate bisericile pot arăta la 
fel, dar când studiem descrierea Lui Dumnezeu 
în Cuvântul Său Sfânt, cu privire la adevărata 
biserică, este destul de uşor să le distingem pe 
cele care nu deţin aceste caracteristici biblice. 
Probabil că aţi cercetat îndelung, căutând 
biserica Lui Dumnezeu din ultimele zile, în 
mijlocul confuziei lumii religioase 
contemporane. 

Eu cred că există o singură biserică 
adevărată. Este o biserică întemeiată pe Biblie, 
care crede în Domnul Hristos, păzeşte Sabatul şi 
constituie o mişcare mondială aşteptătoare a 
celei de a doua veniri. Din acest motiv sunt 
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adventist de ziua a şaptea. Această biserică 
întruneşte toate caracteristicile. 

După ce am studiat această profeţie 
remarcabilă, puteţi înţelege cu claritate că 
Dumnezeu are o solie specială şi un popor 
special care o vesteşte în întreaga lume. Dar nu 
este suficient să cunoşti aceste fapte biblice. 
Pentru a avea pacea şi fericirea care însoţesc o 
deplină umblare cu Domnul Isus Hristos, este 
necesar să luăm o decizie şi să respectăm 
adevărul aşa cum este el descoperit în cuvântul 
Lui Dumnezeu, deoarece Domnul Isus a spus: 
“Dacă stiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le 
faceţi.” (Ioan 13:17). Dumnezeu vă învită să luaţi 
una dintre cele mai importante hotărâri ale vieţii 
dumneavoastră. 

Sunteţi convinşi că aţi auzit Cuvântul Lui 
Dumnezeu predicat în această serie de 
prezentări? Credeţi că aţi auzit adevărul Lui 

Dumnezeu proclamat în aceste prelegeri? 
Credeţi că Duhul Sfânt este Cel care v-a 
impresionat inima? Când auzim cuvântul Lui 
Dumnezeu, când ascultăm adevărul Lui 
Dumnezeu, Duhul Sfânt ne inspiră să luăm o 
decizie. Acum este timpul pentru această 
decizie. 

Aţi dori să spuneţi: “Da, Doamne, accept 
cuvântul Tău. Da, Isuse, vreau să urmez adevărul 
Tău. Cedez în faţa apelurilor Duhului Sfânt. Te voi 
urma de acum şi până la capăt. Aleg să merg pe calea 
adevărului.” 

Dacă aceasta este hotărârea dumneavoastră, 
vă învit să vă ridicaţi în picioare chiar acum, în 
timp ce ne rugăm. 

 
Amin 

 


