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Prefaþã
Drum cu prioritate
Ca o magistralã care coboarã din cer, înfãºurând pãmântul, dupã care se întoarce pe altã rutã
la cer, aºa descoperã aceastã carte, cunoscutã în prezent sub numele de „Daruri
spirituale“ volumul I, drumul vieþii cerului ºi al pãmântului în cea mai dramaticã dezbatere a
iubirii lui Dumnezeu.
Într-un fel cartea este un rezumat de forþã a douã cãrþi cunoscute: „Tragedia veacurilor“ ºi
„Hristos, Lumina lumii“, dar o parafrazare impresionantã care îþi clarificã într-un timp scurt
motivul, strategia ºi scopul Marii Lupte dintre luminã ºi întuneric, dintre Dumnezeu ºi Satana.
Sunt cinci fanioane ale cãrþii care semnalizezã cinci perioade, caracterizate printr-o dinamicã
divinã de mari proporþii ºi care sistematizeazã înþelegerea procedeelor lui Dumnezeu.
Capitolele 1-3 surprind criza moralã din Univers ºi de pe pãmânt în începuturile lor ºi
prefigurarea Planului de Mântuire, care descoperã antidotul virusului pãcatului prin iniþiativa
substitutivã a Fiului lui Dumnezeu.
Capitolele 4-11 focalizeazã preþul pe care Planul de Mântuire l-a prevãzut, prin viaþa,
moartea ºi învierea Mântuitorului. Ýsus devine reþeta prescrisã de Dumnezeu Tatãl ºi oferitã
astãzi oricui prin Duhul Sfânt.
Capitolele 12-16 descriu forþa Planului de Mântuire, care cucereºte prin misiunea bisericii
primare milioane de suflete care au gãzduit întunericul pãgânismului în inimile lor, din neºtiinþã.
Capitolele 17-26 identificã de data aceasta forþa incisivã a puterilor întunericului, care
umbreºte prin apostazie, pe o perioadã mare, sufletele a milioane de oameni, dar totodatã ºi
momentele reabilitãrii Planului de Salvare prin dubla reformaþiune, al lui Luther ºi Miller.
În final, capitolele 27-41 sunt o irumpere profeticã cu accentul pe finalizarea Planului de
Mântuire pe pãmânt ºi în cer în cea mai dramaticã descriere, dominând cu vestea cea bunã a
revenirii Mântuitorului.
Pentru cititorul grãbit ºi intersectat de aspectele existenþiale, într-o imagine a nevoii lui
sufleteºti, aceastã carte, cu o expresie lapidarã ce descrie marile teme ale proiectului divin
pentru om, este ca un izvor care îl însoþeºte într-o zonã aridã ºi-i înnoieºte puterile vieþii.
În a doua imagine privind semnificaþia cãrþii, din paginile pline de vigoare ºi bine ilustrate,
nu poate fi decât o deschidere a unui drum cu prioritate care se deschide în faþã cãtre o destinaþie
mai mult decât fericitã.
Studiul acestei cãrþi ne va aduce bucuria de a ne apropia de viaþa Mântuitorului descoperit în
oferta planului ceresc, în care dragostea este magistrala cãlãtoriei noastre spre cer.
George Uba
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Ellen Gould White (1827-1915)
(Schiþã biograficã)
Ellen White s-a nãscut în Gorham, Main (S.U.A) ºi a fost o credinciosã metodistã pânã la vârsta de 17 ani.
A fost datã afarã din bisericã datoritã faptului cã ea credea în revenirea lui Hristos în 1843 ºi vorbea despre
acest eveniment apropiat. Dumnezeu i-a dat viziuni ºi o solie de dus lumii, dupã ce alte douã persoane au
respins aceastã povarã de la Dumnezeu. A scris multe articole ºi cãrþi, îndreptând atenþia oamenilor spre
Biblie, aducând mângâiere ºi cãlãuzire, dând îndemnuri, mustrând pãcatul ºi chemând oamenii la pocãinþã.
Dupã ce a primit luminã pentru solia despre sãnãtate, ea a devenit o puternicã susþinãtoare a reformei sanitare,
chemând la o dietã asemãnãtoare cu cea originarã din Grãdina Eden, la abstinenþã de la tot ceea ce este
dãunãtor ºi la temperanþã în toate lucrurile.
Ellen White nu ºi-a asumat niciodatã titlul de ‘profet’, dar nici nu a obiectat atunci câd alþii au numit-o
astfel. Însã când era întrebatã, ea rãspundea cã este un ‘sol’ al lui Dumnezeu, arãtând cã lucrarea ei a cuprins
multe domenii de activitate, incluzând religia, evanghelizarea, profeþiile, viaþa de familie, relaþiile sociale,
educaþia, sãnãtatea ºi nutriþia. Aceasta a însemnat mai mult decât ceea ce se considerã de obicei cã face un
profet, ºi anume sã vorbeascã oamenilor sub inspiraþie divinã despre evenimente viitoare.
„La Lege ºi la mãrturie! Cãci dacã nu vor vorbi aºa, nu vor mai rãsãri zorile pentru poporul acesta.“ De-a
lungul timpului ºi îndeosebi acum la începutul secolului XXI mulþi au pretins ºi pretind a fi profeþi, prezicând
multe lucruri ciudate. Cum putem fi noi siguri cã cineva este cu adevãrat ceea ce pretinde, ºi anume o persoanã
care primeºte Cuvinte de la Dumnezeu. Cu siguranþã acelaºi Dumnezeu care a dat Cuvintele Sale oamenilor
din trecut ºi ele au fost scrise devenind cãrþile Bibliei, nu se va contrazice pe Sine! Ýsus a prorocit direct despre
aceasta, ºtiind cã profeþiile vor fi un mare test pentru cei care vor trãi în timpul ultimelor zile: „Se vor scula
mulþi proroci mincinoºi ºi vor înºela pe mulþi.“ (Matei 24,11) Pentru a accentua acest lucru, Dumnezeu i-a dat
lui Ýoan aceste cuvinte: „Preaiubiþilor, sã nu daþi crezare oricãrui duh; ci sã cercetaþi duhurile, dacã sunt de la
Dumnezeu; cãci în lume au ieºit mulþi proroci mincinoºi.“ (1 Ýoan 4,1) Majoritatea creºtinilor au fost împotriva
celor care au afirmat cã au descoperiri de la Dumnezeu. Aceºtia citeazã textul din Apocalipsa 22,18-19, pentru
a-ºi susþine punctul de vedere: „Mãrturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta cã, dacã va
adãuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adãuga urgiile scrise în cartea aceasta. ªi, dacã scoate cineva ceva
din cuvintele cãrþii acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieþii ºi din cetatea sfântã,
scrise în cartea aceasta.“ Dar oare acest text vrea sã spunã cã dupã Ýoan nu vor mai fi profeþi de la Dumnezeu?
Dacã este aºa, atunci de ce ne-ar avertiza Ýsus sã ne ferim de „profeþi falºi“? De ce Duhul Sfânt ne spune prin
Ýoan sã cercetãm duhurile? Nu ar fi mai simplu dacã am ºti cã trebuie sã-i ignorãm pe toþi cei care dupã Ýoan
pretind cã au cuvinte de la Dumnezeu? Dar acesta nu este planul lui Dumnezeu. El descoperã adevãruri noi
atunci când este nevoie ºi Îºi face cunoscutã voia. Ýar cei cu inima curatã vor cerceta sã vadã dacã profeþia este
adevãratã, ºi dacã este, o vor primi cu bucurie ºi o vor urma. Cu siguranþã cã ºi lui Satana i se va permite sã
lucreze; dacã nu ar fi aºa, atunci el L-ar acuza pe Dumnezeu cã este nedrept.
Prin Pavel, Duhul Sfânt ne pune câteva întrebãri foarte importante: „Oare toþi sunt apostoli? Toþi sunt
proroci? Toþi sunt învãþãtori? Toþi sunt fãcãtori de minuni? Toþi au darul tãmãduirilor? Toþi vorbesc în alte
limbi? Toþi tãlmãcesc?“ (1 Corinteni 12,29-30) Apoi în versetele urmãtoare ne spune cã ne va arãta „o cale
nespus mai bunã“, declarând cã darurile nu ne sunt de niciun folos dacã nu avem dragoste. În capitolul 14, el
merge un pas mai departe spunându-ne: „Urmãriþi dragostea. Umblaþi ºi dupã
darurile duhovniceºti, dar mai ales sã prorociþi.“ (1 Corinteni 14,1) „Astfel
deci fraþilor, râvniþi dupã prorocire, fãrã sã împiedicaþi vorbirea în alte
limbi.“ (1 Corinteni 14,39) „Nu stingeþi Duhul. Nu dispreþuiþi prorociile. Ci
cercetaþi toate lucrurile ºi pãstraþi ce este bun.“ (1 Tesaloniceni 5,19-21)
Ellen White nu face excepþie de la aceasta. Luaþi aceastã carte ºi
comparaþi-o cu Sfânta Scripturã, pentru a vedea dacã trece testul. Sã ne
rugãm bunului nostru Tatã Ceresc ºi El ne va cãlãuzi prin Duhul Sãu cel
Sfânt în tot adevãrul.
Cãrþile scrise de Ellen White au fost traduse în multe limbi, „Calea
cãtre Hristos“ fiind printre cele mai cunoscute dintre ele. Dar ea considera
aceastã carte, „Marea luptã”, drept cea mai importantã carte a sa, fiind de un
mare ajutor pentru cei care se pregãtesc pentru cea de-a doua venire a lui Ýsus
Hristos. Aceastã carte a fost publicatã pentru prima datã de soþul ei, James
White, la Battle Creek, Michigan în 1858 avânt titlul „Marea luptã dintre
Hristos ºi îngerii Sãi ºi Satana ºi îngerii lui“.
James ºi Ellen White (1864)
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Ýntroducere
Ellen White a primit viziunea despre Marea luptã în primãvara anului 1858 în Lovett’s
Grove, Ohio, S.U.A. Ea scrie despre acest eveniment: „În aceastã viziune de la Lovett’s Grove,
s-a repetat cea mai mare parte a temei Marii lupte pe care o vãzusem cu zece ani înainte, ºi mi sa arãtat cã trebuia sã o scriu, cã voi avea de luptat cu puterile întunericului, pentru cã Satana va
face eforturi puternice pentru a mã împiedica, dar îngerii lui Dumnezeu nu mã vor pãrãsi în
aceastã luptã, ºi cã trebuia sã mã încred în Dumnezeu.“ („Daruri spirituale“, vol. II, pag. 270)
Douã zile mai târziu, Satana a încercat sã o omoare pentru a o împiedica sã prezinte altora ceea
ce îi fusese arãtat. Însã, susþinutã de Dumnezeu în îndeplinirea lucrãrii încredinþate ei, a scris o
descriere a scenelor care-i fuseserã prezentate, astfel cã în vara anului 1858 a fost publicatã de
James White cartea „Marea luptã dintre Hristos ºi îngerii Sãi ºi Satana ºi îngerii lui“. Unele
porþiuni, fuseserã deja publicate în broºurile „Un cuvânt cãtre turma micã“ (1847), „Experienþe
creºtine ºi viziuni“ (1851) ºi „Supliment“ (1854).
În aceastã carte, Ellen White foloseºte foarte des expresii precum „Domnul mi-a arãtat...“,
„Am vãzut...“, „Mi-a fost arãtat...“, „Apoi am fost dusã în timpul când...“, „Atenþia mi-a fost
îndreptatã spre...“, „Îngerul care mã însoþea mi-a spus...“, „Am fost dusã mai departe...“, „Am
fost dusã înapoi...“. Arthur White, nepotul sorei White, scrie într-unul din articolele sale cã
acestea sunt expresii care fac clarã sursa informaþiei pe care autoarea o prezintã, ºi cum
informaþia a ajuns la ea. Aceste expresii sunt indicii pentru viziuni scenice, sora White fiind
purtatã înapoi sau înainte de-a lungul istoriei, pentru a vedea anumite evenimente, fiind însoþitã
de un înger care o ajuta sã înþeleagã ceea ce vedea. (Vezi „Adventist Review“, 12 iulie 1979, pag.
4-7.)
Mai târziu sora White a dezvoltat acestã temã a „Marii lupte“, fiind publicate alte ediþii:
„Marea luptã dintre Hristos ºi Satana, de la distrugerea Ýerusalimului pânã la sfârºitul
luptei“ (1884), „Marea luptã dintre Hristos ºi Satana, în timpul dispensaþiei creºtine“ (1888) ºi
„Marea luptã dintre Hristos ºi Satana“ (1911). De asemenea au fost scrise alte patru cãrþi care
fac parte din ciclul Conflictul veacurilor, fiecare dintre ele prezentând în detaliu diferite perioade
istorice: „Patriarhi ºi profeþi“, „Profeþi ºi regi“, „Hristos, Lumina lumii“ ºi „Istoria faptelor
apostolilor“. Aºa cum am amintit, cartea de faþã a fost publicatã pentru prima datã în anul 1858
cu titlul „Marea luptã dintre Hristos ºi îngerii Sãi ºi Satana ºi îngerii lui“, fiind însã în prezent
mai bine cunoscutã sub titlul „Daruri sprituale“, volumul I.
Cred cã este important ca cei din biserica adventistã sã aibã acces la acestã carte aºa cum a
apãrut ea prima datã ºi purtând titlul originar, fiindcã este important sã conºtientizãm faptul cã ne
aflãm în mijlocul unui conflict cosmic, ºi cã prin alegerile noastre zilnice ne aflãm în una din
cele douã tabere aflate în aceastã luptã. Este important pentru fiecare dintre noi cei care facem
parte din Biserica ce Îl aºteaptã pe Mântuitorul ei sã revinã, sã ºtim cã vom trece prin vremea
strâmtorãrii, dar cã biruinþa a fost deja câºtigatã la cruce. Satana nu mai poate lupta în mod direct
împotriva Domnului Ýsus, dar îºi continuã lupta îndrepâtndu-se „ca un leu care rãcneºte”
împotriva urmaºilor Sãi. Însã atâta timp cât rãmânem ancoraþi de Stânca Mântuirii noastre, vom
ieºi ºi noi biruitori! Cartea a fost scrisã într-un limbaj simplu ºi aceasta a fost ºi dorinþa mea
atunci când am tradus-o: sã poatã fi înþeleasã atât de cei învãþaþi cât ºi de cei mai puþin învãþaþi,
de cei tineri cât ºi de cei în vârstã. Cartea ne prezintã originea pãcatului, minunatul plan al
mântuirii, originea ºi istoria miºcãrii advente, evenimentele care ne stau în faþã ºi finalul acestei
lupte cosmice.
Marian-Titu Gogoi
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Capitolul 1

Cãderea lui Satana
Domnul mi-a arãtat cã Satana era odatã un înger onorat în cer, urmãtorul dupã Ýsus
Hristos. Faþa lui era blândã, exprimând fericirea ca ºi la ceilalþi îngeri. Fruntea lui era înaltã ºi
latã, arãtând o mare inteligenþã. Înfãþiºarea sa era perfectã. El avea o comportare nobilã,
maiestoasã. ªi am vãzut cã atunci când Dumnezeu a zis Fiului Sãu „sã facem om dupã chipul
Nostru“, Satana a fost invidios pe Ýsus. El dorea sã i se cearã sfatul în ceea ce priveºte facerea
omului. S-a umplut de invidie, gelozie ºi urã. Dorea sã fie cel mai mare în cer, urmãtorul dupã
Dumnezeu, ºi sã primeascã cele mai mari onoruri. Pânã atunci tot cerul fusese în ordine, armonie
ºi supunere perfectã faþã de stãpânirea lui Dumnezeu.
Era cel mai mare pãcat sã te rãzvrãteºti împotriva ordinii ºi voinþei lui Dumnezeu. Tot
cerul pãrea în agitaþie. Îngerii au fost aranjaþi în companii având în fruntea lor câte un înger care
îi comanda. Toþi îngerii erau agitaþi. Satana aducea insinuãri împotriva stãpânirii lui Dumnezeu,
dorind sã se înalþe pe sine ºi nevrând sã se supunã autoritãþii lui Ýsus. Unii dintre îngeri
simpatizau cu Satana în rãzvrãtirea sa, iar alþii susþineau cu putere onoarea ºi înþelepciunea lui
Dumnezeu în a-Ý da autoritate Fiului Sãu. ªi a fost ceartã între îngeri. Satana ºi cei influenþaþi de
el care luptau sã reformeze stãpânirea lui Dumnezeu, doreau sã cerceteze înþelepciunea Sa de
nepãtruns pentru a afla intenþia Sa în a-L înãlþa pe Ýsus ºi a-Ý oferi o astfel de putere ºi autoritate
nelimitate. Ei s-au rãzvrãtit împotriva autoritãþii Fiului lui Dumnezeu, ºi toþi îngerii au fost
chemaþi sã aparã în faþa Tatãlui, pentru a se decide cazurile lor. ªi s-a hotãrât cã Satana trebuie
izgonit din cer, ºi toþi îngerii care se uniserã cu Satana în rãzvrãtire, trebuie sã fie alungaþi
împreunã cu el. Atunci a fost rãzboi în cer. Îngerii erau angajaþi în luptã. Satana dorea sã-L
învingã pe Fiul lui Dumnezeu ºi pe cei care erau supuºi voinþei Sale. Dar îngerii buni ºi
credincioºi au învins ºi Satana împreunã cu cei care l-au urmat au fost alungaþi din cer.
Dupã ce Satana a fost dat afarã din cer împreunã cu cei care au cãzut cu el, ºi-a dat seama
cã pierduse pentru totdeauna toatã puritatea ºi slava cerului. Atunci i-a pãrut rãu ºi a dorit sã fie
reprimit în cer. El era dispus sã îºi ia locul care i se cuvenea sau orice alt loc care i-ar fi fost
atribuit. Dar nu, cerul nu trebuia pus în pericol. Tot cerul ar fi fost distrus dacã el era primit
înapoi, pentru cã pãcatul îºi avea originea în el ºi seminþele rãzvrãtirii erau în el. Satana obþinuse
adepþi, cei care simpatizaserã cu el în rãzvrãtirea lui. El ºi cei care l-au urmat s-au cãit, au plâns
ºi au implorat sã fie reprimiþi în favoarea lui Dumnezeu. Dar nu, pãcatul lor, ura, invidia ºi
gelozia lor fuseserã aºa de mari încât Dumnezeu nu putea sã le ºteargã. Trebuia sã rãmânã pentru
a primi pedeapsa finalã.
Când Satana a devenit pe deplin conºtient cã nu era nicio posibilitate sã fie readus în
favoarea lui Dumnezeu, atunci rãutatea ºi ura lui au început sã se manifeste. El s-a sfãtuit cu
îngerii lui ºi a fost fãcut un plan pentru a continua sã lucreze împotriva stãpânirii lui Dumnezeu.
Când Adam ºi Eva au fost puºi în grãdina frumoasã, Satana fãcea planuri sã-i distrugã. A þinut
sfat cu îngerii lui rãi. Era cu neputinþã ca acest cuplu fericit sã fie lipsit de fericirea sa dacã
asculta de Dumnezeu. Satana nu putea sã-ºi exercite puterea asupra lor decât în cazul în care ei
mai întâi nu ascultau de Dumnezeu ºi pierdeau favoarea Sa. Satana ºi îngerii lui trebuiau sã
inventeze un asemenea plan care sã-i ducã la neascultare astfel încât sã atragã asupra lor privirea
dezaprobatoare a lui Dumnezeu ºi sã fie aduºi sub influenþa mai directã a lui Satana ºi a îngerilor
sãi. S-a hotãrât cã Satana trebuia sã ia o altã formã ºi sã-ºi arate interesul pentru om. El trebuia sã
aducã insinuãri împotriva faptului cã Dumnezeu e vrednic de crezare, sã creeze îndoialã dacã
Dumnezeu chiar a vrut sã spunã ceea ce a zis, apoi sã le trezeascã curiozitatea, ºi sã-i facã sã se
amestece în planurile de nepãtruns ale lui Dumnezeu, fapt de care Satana se fãcuse vinovat, ºi sã
se gândeascã care a fost motivul restricþiei Sale în ceea ce priveºte pomul cunoaºterii.
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Capitolul 2

Cãderea omului
Am vãzut cã îngerii sfinþi vizitau des grãdina ºi le dãdeau instrucþiuni lui Adam ºi Evei
cu privire la munca lor, ºi de asemenea îi învãþau despre revolta lui Satana ºi cãderea lui. Îngerii
i-au avertizat cu privire la Satana ºi i-au prevenit sã nu se separe unul de altul în lucrul lor pentru
cã ar fi putut sã vinã în contact cu acest vrãjmaº cãzut. Îngerii le-au cerut sã urmeze îndeaproape
îndrumãrile pe care Dumnezeu li le-a dat, pentru cã doar în ascultare deplinã erau în siguranþã. ªi
dacã erau ascultãtori, acest duºman cãzut nu putea sã aibã nicio putere asupra lor.
Satana ºi-a început lucrarea cu Eva, ca sã o conducã la neascultare. Ea a greºit prima datã
prin faptul cã s-a îndepãrtat de soþul ei, apoi, prin faptul cã a zãbovit în apropierea pomului
interzis, ºi dupã aceea din cauzã cã a ascultat de vocea ispititorului, ºi chiar a cutezat sã se
îndoiascã de ceea ce spusese Dumnezeu: „În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreºit.“ Ea
s-a gândit: „Poate nu este chiar aºa cum a zis Dumnezeu.“ S-a încumetat sã nu asculte. Ea ºi-a
întins mâna, a luat un fruct ºi a mâncat. Era plãcut de privit ºi bun la gust. Ea a fost invidioasã cã
Dumnezeu le interzisese ceea ce era cu adevãrat pentru binele lor. Ea i-a dat fructul soþului sãu,
prin aceasta ispitindu-l. Ý-a relatat lui Adam tot ceea ce ºarpele spusese ºi ºi-a exprimat uimirea
cã el avea puterea vorbirii.
Am vãzut cã tristeþea i-a umbrit faþa lui Adam. Pãrea înfricoºat ºi uimit. O luptã pãrea cã
se dã în mintea lui. A simþit cã acesta era sigur vrãjmaºul despre care fuseserã avertizaþi, ºi cã
soþia sa trebuia sã moarã. Trebuia sã fie despãrþiþi. Ýubirea sa pentru Eva era mare, ºi în
descurajare deplinã s-a hotãrât sã împãrtãºeascã soarta ei. A apucat fructul ºi l-a mâncat repede.
Atunci Satana a tresãltat de bucurie. El se rãzvrãtise în cer ºi avusese simpatizanþi care îl iubeau
ºi l-au urmat în rãzvrãtirea lui. El cãzuse ºi îi fãcuse ºi pe alþii sã cadã împreunã cu el. ªi acum o
ispitise pe femeie sã se îndoiascã de Dumnezeu, sã aibã întrebãri referitoare la înþelepciunea Lui
ºi sã caute sã pãtrundã planurile Sale atotînþelepte. Satana ºtia cã femeia nu va cãdea singurã.
Adam, prin dragostea sa pentru Eva, nu a ascultat porunca lui Dumnezeu ºi a cãzut cu ea.
Vestea despre cãderea omului s-a rãspândit în întreg cerul. Orice harpã a amuþit. Îngerii
ºi-au luat coroanele de pe cap de tristeþe. Tot cerul era în agitaþie. A fost þinut sfat pentru a se
decide ce trebuie sã se facã cu perechea vinovatã. Îngerii se temeau cã ei îºi vor întinde mâna ºi
vor mânca din pomul vieþii ºi vor fi pãcãtoºi nemuritori. Dar Dumnezeu a spus cã îi va alunga
din grãdinã pe cei care încãlcaserã legea. Îngeri au fost trimiºi imediat sã pãzeascã drumul spre
pomul vieþii. Fusese planul calculat al lui Satana ca Adam ºi Eva sã nu asculte de Dumnezeu,
sã-ºi atragã privirea Sa dezaprobatoare, ºi apoi sã-i conducã sã ia din pomul vieþii astfel încât sã
trãiascã veºnic în pãcat ºi neascultare, ºi astfel pãcatul sã fie fãcut nepieritor. Dar îngeri sfinþi au
fost trimiºi sã-i izgoneascã din grãdinã, în timp ce o altã companie de îngeri a fost însãrcinatã sã
pãzeascã drumul spre pomul vieþii. Fiecare dintre aceºti îngeri puternici pãrea sã aibã în mâna lui
dreaptã ceva care semãna cu o sabie strãlucitoare.
Atunci Satana a triumfat. ªi pe alþii îi fãcuse sã sufere prin cãderea sa. El fusese alungat
din cer, iar ei din Paradis.

Capitolul 3

Planul mântuirii
Întristarea a umplut cerul când s-a înþeles cã omul era pierdut, ºi cã lumea pe care
Dumnezeu o crease avea sã fie umplutã cu fiinþe muritoare condamnate la suferinþã, boalã ºi
moarte ºi cã nu era nicio cale de scãpare pentru cel vinovat. Întreaga familie a lui Adam trebuia
sã moarã. L-am vãzut pe iubitul Ýsus ºi am observat o expresie de compasiune ºi întristare pe faþa
Sa. Curând L-am vãzut apropiindu-se de lumina deosebit de strãlucitoare care-L învãluia pe

7

Tatãl. Îngerul care mã însoþea mi-a spus: „Are o conversaþie îndeaproape cu Tatãl
Sãu.“ Neliniºtea îngerilor pãrea sã fie intensã în timp ce Ýsus vorbea cu Tatãl Sãu. De trei ori El a
fost învãluit de lumina strãlucitoare din jurul Tatãlui, ºi a treia oarã când a venit de la Tatãl, Ý s-a
putut vedea înfãþiºarea. Faþa Sa era calmã, fãrã niciun pic de dezorientare ºi grijã, ºi rãspândea
bunãtate ºi gingãºie, care nu pot fi exprimate în cuvinte. El a fãcut apoi cunoscut oastei îngerilor
cã se crease o cale de scãpare pentru omul pierdut. Le-a spus cã intervenise la Tatãl Sãu,
oferindu-Se sã-ªi dea propria Sa viaþa ca preþ de rãscumpãrare, luând sentinþa de moarte asupra
Sa, ca prin El omul sã poatã gãsi iertare. Ca prin meritele sângelui Sãu ºi ascultare de Legea lui
Dumnezeu, oamenii sã poatã avea favoarea lui Dumnezeu, sã fie aduºi în frumoasa grãdinã, ºi sã
mãnânce din rodul pomului vieþii.
La început îngerii nu au putut sã se bucure cãci Comandantul lor nu a ascuns nimic faþã
de ei, ci le-a înfãþiºat planul mântuirii. Ýsus le-a spus cã urma sã stea între mânia Tatãlui Sãu ºi
omul vinovat, sã îndure fãrãdelegea ºi batjocura, ºi cã doar puþini Îl vor primi ca pe Fiul lui
Dumnezeu. Aproape toþi Îl vor urî ºi respinge. El urma sã-ªi lase toatã slava în cer, sã aparã pe
pãmânt ca om, sã se umileascã ca om, sã cunoascã din proprie experienþã diferitele ispite cu care
omul avea sã fie asaltat, pentru a ºti cum sã-i ajute pe cei care aveau sã fie ispitiþi. ªi cã în cele
din urmã, dupã ce misiunea Sa ca Învãþãtor avea sã fie îndeplinitã, El urma sã fie dat în mâinile
oamenilor ºi sã îndure aproape orice fel de cruzime ºi suferinþã pe care Satana ºi îngerii lui
puteau sã le sugereze oamenilor rãi sã le aplice. El urma sã moarã de moartea cea mai
chinuitoare, atârnat între cer ºi pãmânt ca un pãcãtos vinovat. Urma sã îndure ore de agonie
îngrozitoare la care nici chiar îngerii nu puteau sã se uite, ci aveau sã-ºi acopere feþele ca sã nu
vadã acea scenã. Nu numai chinul trupesc urma sã-l îndure, ci ºi chinul sufletesc cu care nu s-ar
putea compara nicio suferinþã trupeascã. Povara pãcatelor întregii lumi urma sã fie asupra Sa. El
le-a spus cã urma sã moarã, apoi sã învie în a treia zi ºi sã se înalþe la Tatãl Sãu pentru a mijloci
pentru omul îndãrãtnic ºi vinovat.
Îngerii s-au prosternat înaintea Lui. Ei ºi-au oferit vieþile lor. Ýsus le-a spus cã prin
moartea Sa îi va salva pe mulþi, ºi cã viaþa unui înger nu putea plãti datoria. Doar viaþa Sa putea
sã fie acceptatã de Tatãl Sãu ca preþ de rãscumpãrare pentru om.
Ýsus le-a spus de asemenea cã vor avea ºi ei o parte de fãcut: sã fie cu El, ºi în diferite
ocazii sã-L întãreascã. El va lua natura decãzutã a omului ºi puterea Sa nu va fi nici cel puþin
egalã cu a lor. Ýar ei vor fi martorii umilirii ºi suferinþelor Sale mari. ªi atunci când vor vedea
suferinþele Sale ºi ura oamenilor împotriva Sa, se vor simþi cuprinºi de cele mai profunde emoþii
ºi datoritã iubirii lor pentru El, vor dori sã-L scape ºi sã-L elibereze de ucigaºii Lui. Dar ei nu
trebuiau sã se amestece pentru a împiedica nimic din ceea ce vor vedea. Ei vor avea însã o parte
de fãcut la învierea Sa. Le-a spus cã planul mântuirii fusese stabilit ºi cã Tatãl Sãu acceptase
planul.
Cu o tristeþe sfântã, Ýsus i-a mângâiat ºi i-a încurajat pe îngeri, informându-i cã dupã toate
acestea, cei pe care-i va rãscumpãra vor fi cu El, locuind cu El pentru totdeauna. ªi cã prin
moartea Sa îi va rãscumpãra pe mulþi, ºi îl va nimici pe cel ce avea puterea morþii. ªi Tatãl Sãu Îi
va da împãrãþia ºi mãreþia împãrãþiei de sub tot cerul, ºi El o va stãpâni în veci de veci. Satana ºi
pãcãtoºii vor fi nimiciþi ºi astfel nu vor mai tulbura niciodatã cerul sau noul pãmânt curãþit. Ýsus
i-a cerut oastei cereºti sã se împace cu planul pe care Tatãl Sãu îl acceptase, ºi sã se bucure cã
prin moartea Sa omul cãzut putea fi ridicat din nou sã obþinã favoarea lui Dumnezeu ºi sã se
bucure de cer.
Atunci o bucurie, o bucurie de nedescris a umplut cerul. ªi oastea cereascã a cântat o
cântare de laudã ºi închinare. ªi-au atins harpele ºi au cântat într-un ton mai înalt de cum o
fãcuserã pânã atunci, pentru marea îndurare ºi bunãvoinþa lui Dumnezeu în a-L da pe Fiul Lui
preaiubit sã moarã pentru un neam de rãzvrãtiþi. Laudã ºi închinare au fost aduse pentru
tãgãduirea de Sine ºi jertfa lui Ýsus, pentru cã El acceptase sã pãrãseascã sânul Tatãlui Sãu,
alegând o viaþã de suferinþã ºi durere, ºi sã moarã de o moarte ruºinoasã pentru a da viaþã altora.
Îngerul a spus: „Crezi cã Tatãl L-a dat Fiul Sãu preaiubit fãrã nicio luptã?“ „Nu, nu. A
fost o luptã chiar pentru Dumnezeul cerurilor dacã sã-l lase pe omul vinovat sã piarã, sau sã Îl
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dea pe Fiul Sãu preaiubit sã moarã pentru el.“ Îngerii erau atât de interesaþi pentru salvarea
omului cã se puteau gãsi printre ei unii care ar fi renunþat la slava lor ºi ºi-ar fi dat viaþa pentru
omul care avea sã moarã. „Dar“, a spus îngerul care mã însoþea, „aceasta nu ar fi ajutat la nimic.
Fãrãdelegea era aºa de mare cã viaþa unui înger nu ar fi putut sã plãteascã greºeala. Nimic ci doar
moartea ºi mijlocirea Fiului Sãu puteau sã plãteascã greºeala, ºi sã-l salveze pe omul pierdut de
la durere ºi suferinþã fãrã speranþã.“
Dar îngerilor le-a fost atribuitã lucrarea de a urca ºi coborî cu balsam întãritor din slavã
pentru a-L alina pe Fiul lui Dumnezeu în suferinþele Sale, ºi a-Ý sluji. De asemenea, lucrarea lor
va fi sã-i apere ºi sã-i fereascã pe cei care se aflau sub har de îngerii rãi ºi de întunericul aruncat
continuu în jurul lor de cãtre Satana. Am vãzut cã era imposibil pentru Dumnezeu sã modifice
sau sã schimbe Legea Sa pentru a-l salva pe omul pierdut ºi care urma sã moarã; de aceea a
permis ca Fiul Sãu preaiubit sã moarã pentru încãlcarea legii de cãtre om.
Satana s-a bucurat din nou cu îngerii sãi pentru cã a putut prin provocarea cãderii omului
sã-L dea jos pe Fiul lui Dumnezeu de pe poziþia Sa înaltã. El le-a spus îngerilor sãi cã atunci
când Ýsus va lua natura omului decãzut, va putea sã-L învingã ºi sã împiedice împlinirea planului
de mântuire.
Mi-a fost arãtat atunci Satana aºa cum fusese, un înger fericit ºi înãlþat. Apoi mi-a fost
arãtat cum este acum. Încã are o înfãþiºare regeascã. Trãsãturile feþei sale încã sunt nobile pentru
cã este un înger cãzut. Dar expresia chipului sãu este plinã de neliniºte, îngrijorare, nemulþumire,
rãutate, urã, gânduri rãutãcioase, înºelãciune ºi orice alt rãu. Acea frunte care odatã era aºa de
nobilã am observat-o în mod special. Fruntea lui începea de la ochi sã se tragã înapoi. Am vãzut
cã se înjosise atât de mult timp încât orice calitate bunã se diminuase, ºi orice trãsãturã rea se
dezvoltase. Ochii lui erau vicleni, ºireþi, ºi arãtau o putere de pãtrundere profundã. Statura lui era
robustã dar carnea îi atârna pe mâini ºi pe faþã. Când l-am contemplat, bãrbia i se odihnea în
mâna stângã. Pãrea sã fie într-o meditare profundã. Pe faþa lui era un surâs care m-a fãcut sã mã
cutremur: era atât de plin de rãutate ºi viclenie satanicã. Acesta este surâsul pe care-l schiþeazã
exact înainte de a fi sigur de victima sa, ºi când o prinde în laþ, acest zâmbet devine oribil.

Capitolul 4

Prima venire a lui Hristos
Apoi am fost dusã în timpul când Ýsus urma sã ia natura umanã asupra Sa, sã se
umileascã ca om, ºi sã îndure ispitele lui Satana.
Naºterea Sa a fost fãrã mãreþie lumeascã. A fost nãscut într-un staul ºi aºezat într-o iesle.
ªi totuºi naºterea Sa a fost onoratã cu mult mai mult decât a oricãruia dintre fiii oamenilor. Îngeri
din cer i-au înºtiinþat pe pãstori despre venirea lui Ýsus, în timp ce lumina ºi slava de la
Dumnezeu au însoþit mãrturia lor. Oastea cereascã ºi-a atins harpele ºi Ý-au dat slavã lui
Dumnezeu. Ei au vestit într-un mod triumfãtor venirea Fiului lui Dumnezeu într-o lume cãzutã
pentru a îndeplini lucrarea de rãscumpãrare ºi pentru ca prin moartea Sa sã aducã omului pace,
fericire ºi viaþã veºnicã. Dumnezeu a onorat venirea Fiului Sãu. Îngerii Ý s-au închinat.
Îngerii lui Dumnezeu planau deasupra locului unde a avut loc botezul Sãu, ºi Duhul Sfânt
a coborât sub forma unui porumbel ºi S-a aºezat peste El; ºi în timp ce lumea stãtea atât de
uimitã ºi cu ochii aþintiþi asupra Lui, glasul Tatãlui a fost auzit din cer spunând: „Tu eºti Fiul
Meu preaiubit: în Tine îmi gãsesc toatã plãcerea Mea!“
Ýoan nu era sigur cã era Mântuitorul cel care a venit sã fie botezat de el în Ýordan. Dar
Dumnezeu îi promisese un semn prin care sã-L recunoascã pe Mielul lui Dumnezeu. Acel semn
a fost dat atunci când Porumbelul ceresc s-a aºezat pe Ýsus ºi slava lui Dumnezeu a strãlucit în
jurul Lui. Ýoan ºi-a întins mâna arãtând spre Ýsus ºi a strigat cu voce tare: „Ýatã Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii!“
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Ýoan ºi-a înºtiinþat ucenicii cã Ýsus era Mesia cel fãgãduit, Mântuitorul lumii. Când
lucrarea sa era pe sfârºite, el ºi-a învãþat ucenicii sã priveascã la Ýsus ºi sã-L urmeze ca pe Marele
Învãþãtor. Viaþa lui Ýoan a fost fãrã bucurii, ºi plinã de durere ºi lepãdare de sine. El a vestit
prima venire a lui Hristos, dar nu i s-a permis sã ia parte la minunile Sale ºi sã se bucure de
puterea manifestatã de El. El ºtia cã atunci când Ýsus Se va institui pe Sine Însuºi ca Învãþãtor, el
trebuia sã moarã. Vocea lui s-a auzit rar în afara pustiei. Viaþa sa a fost singuraticã. Nu s-a alipit
de cei din familia tatãlui sãu pentru a se bucura de compania lor, ci i-a pãrãsit pentru a-ºi
îndeplini misiunea. Mulþimi de oameni au pãrãsit oraºele agitate ºi satele ºi s-au adunat în pustie
pentru a asculta cuvintele acestui minunat ºi neobiºnuit proroc. Ýoan a pus securea la rãdãcina
copacului. El a mustrat pãcatul fãrã a se teme de consecinþe ºi a pregãtit calea pentru Mielul lui
Dumnezeu.
Ýrod a fost miºcat atunci când a auzit mãrturia puternicã ºi directã a lui Ýoan. Cu un
profund interes el a întrebat ce trebuia sã facã pentru a deveni ucenicul sãu. Ýoan era înºtiinþat de
faptul cã Ýrod era pregãtit sã se cãsãtoreascã cu soþia fratelui sãu, cu toate cã soþul ei încã trãia, ºi
i-a spus cu credincioºie cã aceasta nu era legitim. Dar Ýrod nu era dispus sã facã niciun sacrificiu.
El s-a cãsãtorit cu soþia fratelui sãu, ºi, sub influenþa ei, l-a prins pe Ýoan ºi l-a pus în temniþã.
Dar Ýrod intenþiona sã-i dea drumul. În timp ce era închis, Ýoan a auzit prin ucenicii lui despre
lucrãrile pe care Ýsus le fãcea cu putere. El nu putea sã-Ý asculte cuvintele pline de har, dar
ucenicii lui l-au informat ºi mângâiat cu ceea ce ei auziserã. Curând Ýoan a fost decapitat prin
influenþa soþiei lui Ýrod. Am vãzut cã cel mai mic ucenic care L-a urmat pe Ýsus, luând parte la
minunile Sale ºi auzind cuvintele de mângâiere care veneau de pe buzele Lui, a fost mai mare
decât Ýoan Botezãtorul. Asta înseamnã cã el a fost mai înãlþat ºi onorat ºi a avut mai multe
bucurii în viaþa lui.
Ýoan a venit în duhul ºi puterea lui Ýlie pentru a vesti prima venire a lui Ýsus. Atenþia mi-a
fost îndreptatã spre zilele din urmã ºi am vãzut cã Ýoan îi reprezintã pe cei care vor merge înainte
în duhul ºi puterea lui Ýlie pentru a vesti ziua mâniei ºi a doua venire a lui Ýsus.
Dupã botezul lui Ýsus în Ýordan, El a fost dus de Duhul în pustie pentru a fi ispitit de
diavol. Duhul Sfânt Îl pregãtise pentru acea scenã neobiºnuitã de ispite cumplite. Patruzeci de
zile a fost ispitit de diavol ºi în acele zile nu a mâncat nimic. Totul în jurul lui Ýsus era neplãcut,
un loc de la care firea omeneascã ar fi fost fãcutã sã dea înapoi. El era cu fiarele sãlbatice ºi cu
diavolul într-un loc pustiu ºi singuratic. Am vãzut cã Fiul lui Dumnezeu era palid ºi slãbit din
cauza postului ºi suferinþei. Dar drumul Sãu era trasat iar El trebuia sã împlineascã lucrarea pe
care venise sã o facã.
Satana a profitat de suferinþele Fiului lui Dumnezeu, ºi s-a pregãtit sã-L atace cu diferite
ispite, sperând sã obþinã biruinþa asupra Lui, pentru cã Se umilise pe Sine ca om. Satana a venit
cu aceastã ispitã: „Dacã eºti Fiul lui Dumnezeu, porunceºte pietrei acesteia sã se facã pâine.“ El
L-a ispitit pe Ýsus sã se coboare la nivelul lui ºi sã-i dovedeascã cã era Mesia, folosind puterea Sa
divinã. Ýsus i-a rãspuns cu blândeþe: „Este scris: «omul nu va trãi numai cu pâine, ci cu orice
cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu».“
Satana cãuta o disputã cu Ýsus în ceea ce privea faptul cã era Fiul lui Dumnezeu. El a
fãcut aluzie la starea Lui de slãbiciune ºi suferinþã, afirmând cu îngâmfare cã era mai puternic
decât Ýsus. Dar cuvântul spus din cer „Tu eºti Fiul Meu preaiubit: în Tine îmi gãsesc toatã
plãcerea Mea“ a fost suficient pentru a-L susþine pe Ýsus în toate suferinþele Sale. Am vãzut cã în
toatã misiunea Lui, El nu avea nimic de fãcut ca sã-l convingã pe Satana de puterea Sa ºi de
faptul cã era Mântuitorul lumii; Satana avea dovezi suficiente în ceea ce privea poziþia Sa
înãlþatã ºi autoritatea Sa. Faptul cã nu fusese dispus sã se supunã autoritãþii lui Ýsus îl alungase
din cer.
Satana, pentru a-ºi arãta puterea, L-a dus pe Ýsus în Ýerusalim, ºi L-a aºezat pe straºina
acoperiºului templului, ºi L-a ispitit din nou, spunându-Ý cã dacã era Fiul lui Dumnezeu, atunci
sã-i dovedeascã acesta aruncându-Se de pe înãlþimea ameþitoare pe care Îl pusese. Satana a venit
cu cuvintele inspirate: „Cãci este scris: «El va porunci îngerilor Lui sã Te pãzeascã, ºi ei Te vor
lua pe mâini, ca nu cumva sã te loveºti cu piciorul de vreo piatrã.»“ Rãspunzând, Ýsus i-a zis:
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„S-a spus: «Sã nu ispiteºti pe Domnul, Dumnezeu tãu.»“ Satana dorea sã-L facã pe Ýsus sã se
încreadã în mila Tatãlui Sãu, ºi sã-ªi riºte viaþa înainte de a-ªi îndeplini misiunea. Sperase cã
planul mântuirii va da greº. Dar am vãzut cã planul fusese întocmit prea temeinic pentru a putea
fi distrus sau împiedicat în felul acesta de Satana.
Am vãzut cã Hristos a fost exemplu pentru toþi creºtinii atunci când sunt ispitiþi sau când
drepturile lor sunt contestate. Ei ar trebui sã suporte totul cu rãbdare. Ei n-ar trebui sã simtã cã au
dreptul sã-L cheme pe Dumnezeu sã-ªi arate puterea pentru ca ei sã poatã obþine biruinþa asupra
vrãjmaºilor lor, decât dacã se are în vedere ceva deosebit prin care Dumnezeu poate fi în mod
direct onorat ºi slãvit. Am vãzut ca dacã Ýsus S-ar fi aruncat de pe straºina acoperiºului, nu Ý-ar fi
dat slavã Tatãlui Sãu; pentru cã nimeni în afara lui Satana ºi a îngerilor lui Dumnezeu nu ar fi
fost martorii acestei fapte. ªi aceasta L-ar fi ispitit pe Domnul sã-ªi arate puterea în faþa
vrãjmaºului Sãu cel mai înverºunat. Ar fi însemnat ca Ýsus sã se coboare la nivelul celui pe care
venise sã-l învingã.
Diavolul L-a suit pe un munte înalt, i-a arãtat într-o clipã toate împãrãþiile pãmântului, ºi
Ý-a zis: „Þie Îþi voi da toatã stãpânirea ºi slava acestor împãrãþii; cãci mie îmi este datã, ºi o dau
oricui voiesc. Dacã dar, Te vei închina înaintea mea, toatã va fi a Ta.“ Drept rãspuns, Ýsus i-a zis:
„Înapoia Mea, Satano! Este scris: «Sã te închini Domnului, Dumnezeului tãu, ºi numai Lui sã-Ý
slujeºti.»“
Aici Satana Ý-a arãtat lui Ýsus împãrãþiile lumii. Ele Ý-au fost prezentate în cea mai
atrãgãtoare luminã. El Ý le-a oferit lui Ýsus dacã i Se închina lui acolo. Ý-a spus lui Ýsus cã ar
renunþa la pretenþiile lui de posesiune asupra pãmântului. Satana ºtia cã puterea sa trebuia sã fie
limitatã ºi în cele din urmã luatã, dacã planul mântuirii urma sã fie dus la capãt. ªtia cã dacã Ýsus
va muri sã-l rãscumpere pe om, puterea lui va înceta dupã o perioadã de timp iar el va fi nimicit.
De aceea era planul sãu chibzuit sã împiedice, dacã era posibil, îndeplinirea marii lucrãri care
fusese începutã de Fiul lui Dumnezeu. Dacã planul rãscumpãrãrii omului ar fi dat greº, el ºi-ar fi
pãstrat împãrãþia pe care o pretindea atunci. ªi dacã avea sã reuºeascã, îi plãcea sã creadã cã ar fi
domnit în opoziþie cu Dumnezeul cerului.
Satana a tresãltat de bucurie când Ýsus a pãrãsit cerul ºi ªi-a lãsat puterea ºi slava acolo.
El credea cã Fiul lui Dumnezeu fusese dat în puterea sa. Ýspitirea fusese primitã atât de uºor de
perechea sfântã din Eden, încât el spera cã ar putea cu viclenia lui satanicã ºi cu puterea sa sã-L
învingã chiar ºi pe Fiul lui Dumnezeu, ºi astfel sã-ºi salveze viaþa ºi împãrãþia. Dacã L-ar fi putut
ispiti pe Ýsus sã se îndepãrteze de voinþa Tatãlui Sãu, atunci scopul lui ar fi fost atins. Ýsus i-a
poruncit lui Satana sã se ducã înapoia Lui. El avea sã se închine doar Tatãlui Sãu. Urma sã vinã
timpul când Ýsus avea sã rãscumpere stãpânirile lui Satana prin propria Sa viaþã, ºi, dupã o
vreme, totul în cer ºi pe pãmânt avea sã se supunã Lui. Satana a pretins împãrãþiile pãmântului ca
fiind ale lui ºi a insinuat faþã de Ýsus cã toatã suferinþa Sa putea fi evitatã. El nu avea nevoie sã
moarã pentru a obþine împãrãþiile acestei lumi. Ci putea sã aibã toate stãpânirile pãmântului ºi
slava de a împãrãþi peste ele, dacã i Se închina lui. Ýsus a fost neclintit. El a ales viaþa de suferinþã
ºi moartea înfricoºãtoare, ºi, urmând calea stabilitã de Tatãl Sãu, sã devinã astfel un moºtenitor
legal al împãrãþiilor pãmântului, ºi sã Îi fie date în mâinile Sale ca o stãpânire veºnicã. Satana de
asemenea va fi dat în mâinile Sale sã fie nimicit prin moarte, pentru a nu-L mai necãji niciodatã
pe Ýsus sau pe sfinþii în slavã.

Capitolul 5

Lucrarea lui Hristos
Dupã ce Satana ºi-a terminat ispitele, a plecat de la Ýsus pentru o vreme, ºi îngeri Ý-au
pregãtit de mâncare în pustie ºi L-au întãrit, iar binecuvântarea Tatãlui Sãu s-a aºezat peste El.
Satana nu reuºise în ispitele sale cele mai cumplite, dar aºtepta timpul lucrãrii lui Ýsus când în
diferite împrejurãri avea sã-ºi încerce viclenia împotriva Lui. El încã spera sã-L învingã,
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întãrâtându-i pe cei care nu-L vor primi pe Ýsus, sã-L urascã ºi sã caute sã-L omoare. Satana s-a
sfãtuit în mod special cu îngerii lui. Ei erau dezamãgiþi ºi înfuriaþi cã nu reuºiserã nimic
împotriva Fiului lui Dumnezeu. Ei au hotãrât cã trebuie sã fie mai vicleni ºi sã-ºi foloseascã
puterea la maximum pentru a inspira necredinþã în minþile celor din propriul Sãu popor în ceea
ce privea faptul cã El era Mântuitorul lumii, ºi în felul acesta sã-L descurajeze pe Ýsus în
misiunea Sa. Nu conta cât de exacþi ar fi fost iudeii în ceremoniile ºi sacrificiile lor; dacã puteau
sã le þinã ochii orbiþi faþã de profeþii, ºi sã-i facã sã creadã cã era un puternic împãrat lumesc cel
care urma sã împlineascã aceste profeþii, atunci le-ar fi þinut minþile pe mai departe aþintite spre
un Mesia care urma sã vinã.
Mi-a fost arãtat atunci cã Satana ºi îngerii lui erau foarte ocupaþi în timpul lucrãrii lui
Hristos, inspirând oamenilor necredinþã, urã ºi dispreþ. Deseori când Ýsus le spunea vreun adevãr
tãios reproºându-le pãcatele, ei se umpleau de mânie. Satana ºi îngerii lui îi îndemna sã-Ý ia viaþa
Fiului lui Dumnezeu. Odatã au luat pietre sã arunce în El, dar îngeri L-au protejat ºi L-au dus
departe de mulþimea înfuriatã într-un loc sigur. Din nou, atunci când adevãrul clar a ieºit de pe
buzele Sale sfinte, mulþimea L-a prins ºi L-a dus pe marginea unui munte, având de gând sã-L
arunce jos. Între ei s-a iscat o ceartã cu privire la ce ar fi trebuit sã facã cu El, ºi atunci îngerii
L-au ascuns iarãºi de vederea mulþimii, ºi El, trecând prin mijlocul lor, S-a dus.
Satana încã spera cã marele plan al mântuirii va eºua. El ºi-a exercitat toatã puterea
pentru a împietri inimile tuturor oamenilor ºi a le amãrî sentimentele faþã de Ýsus. El spera cã
numãrul celor care Îl vor primi ca pe Fiul lui Dumnezeu va fi aºa de mic, încât Ýsus va considera
suferinþele ºi jertfa Sa prea mari ca sã le facã pentru un grup aºa de mic. Dar am vãzut cã dacã ar
fi fost doar doi cei care L-ar fi primit pe Ýsus ca pe Fiul lui Dumnezeu, crezând în El pentru
mântuirea sufletelor lor, El ar fi dus la îndeplinire planul.
Ýsus ªi-a început lucrarea rupând puterea pe care Satana o avea asupra celor suferinzi. El
i-a vindecat pe cei care sufereau datoritã puterii sale rele. Ý-a fãcut pe cei bolnavi iarãºi sãnãtoºi,
i-a vindecat pe cei paralizaþi, fãcându-i sã sarã de bucuria pe care o aveau în inimã ºi sã-Ý dea
slavã lui Dumnezeu. Le-a redat vederea celor orbi, fãcându-i iarãºi sãnãtoºi prin puterea Sa pe
cei care fuseserã infirmi ºi þinuþi legaþi mulþi ani prin puterea neîndurãtoare a lui Satana. Pe cei
slabi, pe cei tremurânzi, pe cei descurajaþi, Ýsus i-a mângâiat prin cuvinte pline de har. Ý-a readus
pe morþi la viaþã, ºi ei L-au slãvit pe Dumnezeu pentru manifestarea mãreaþã a puterii Sale. A
lucrat cu putere pentru toþi cei ce au crezut în El. ªi pe cei slabi ºi suferinzi pe care Satana îi
þinea triumfãtor, Ýsus i-a smuls din strânsoarea lui, ºi le-a adus prin puterea Sa sãnãtate trupeascã,
ºi mare bucurie ºi fericire.
Viaþa lui Hristos a fost plinã de binefacere, compasiune ºi iubire. El era întotdeauna gata
sã asculte ºi sã aline suferinþele celor care veneau la El. Mulþimi purtau în propriile lor trupuri
dovezile puterii Sale divine. ªi totuºi, mulþi dintre ei, curând dupã ce lucrarea era împlinitã, se
ruºinau de umilul însã marele Învãþãtor. Întrucât conducãtorii nu credeau în El, ei nu erau dispuºi
sã sufere împreunã cu Ýsus. El a fost un Om al durerii ºi obiºnuit cu suferinþa. Dar puþini au putut
suporta sã fie conduºi de viaþa Sa caracterizatã prin cumpãtare ºi lepãdare de sine. Ei doreau sã
se bucure de onorurile pe care lumea le oferã. Mulþi L-au urmat pe Fiul lui Dumnezeu, ºi au
ascultat învãþãturile Sale, bucurându-se de cuvintele atât de pline de har care ieºeau de pe buzele
Lui. Cuvintele Sale erau pline de însemnãtate, ºi totuºi atât de clare cã ºi cel mai slab putea sã le
înþeleagã.
Satana ºi îngerii lui erau ocupaþi. Ei orbeau ochii ºi întunecau capacitatea de înþelegere a
iudeilor. Satana îi întãrâta pe mai marii poporului ºi pe conducãtori sã-Ý ia viaþa lui Ýsus. Ei au
trimis slujitori sã-L aducã pe Ýsus la ei. Dar când aceºtia s-au apropiat de locul unde El se afla, au
fost foarte uimiþi. Ei L-au vãzut pe Ýsus plin de simpatie ºi compasiune atunci când vedea
nenorocirea oamenilor. L-au vãzut vorbind cu iubire ºi blândeþe încurajându-i pe cei slabi ºi
asupriþi. L-au auzit de asemenea cum, cu o voce plinã de autoritate, a mustrat puterea lui Satana
ºi a poruncit celor þinuþi captivi de el, sã fie liberi. Au ascultat cuvintele pline de înþelepciune
care ieºeau de pe buzele Sale, ºi au fost captivaþi. Ei nu au putut sã punã mâna pe El. S-au întors
la preoþi ºi la bãtrâni fãrã Ýsus. Aceºtia i-au întrebat pe slujitori: „De ce nu L-aþi adus?“ ªi ei au
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relatat minunile la care fuseserã martori, ºi cuvintele sfinte pline de înþelepciune, iubire ºi
cunoºtinþã pe care le auziserã. Ei ºi-au încheiat relatarea spunând: „Niciodatã n-a vorbit vreun
om ca omul acesta.“ Preoþii cei mai de seamã i-au acuzat cã au fost ºi ei amãgiþi. ªi unii s-au
ruºinat cã nu-L aduseserã. Preoþii cei mai de seamã au întrebat în batjocurã dacã vreunul dintre
conducãtorii poporului crezuse în El. Am vãzut cã mulþi dintre dregãtori ºi bãtrâni credeau în
Ýsus. Dar Satana îi împiedica sã recunoascã acest lucru. Ei se temeau de mustrarea oamenilor mai
mult decât se temeau de Dumnezeu.
Pânã atunci viclenia ºi ura lui Satana nu distrusese planul mântuirii. Timpul pentru
împlinirea scopului pentru care Ýsus venise în lume se apropia. Satana ºi îngerii lui s-au sfãtuit
împreunã, ºi au hotãrât sã inspire propriul popor al lui Hristos sã strige cu înfocare dupã sângele
Sãu, ºi sã inventeze fapte pline de cruzime ºi batjocurã pe care sã le îngrãmãdeascã asupra Lui.
El spera cã Ýsus va fi ofensat cã era tratat astfel, ºi nu-ªi va pãstra umilinþa ºi blândeþea.
În timp ce Satana îºi fãcea planurile, Ýsus le destãinuia cu grijã ucenicilor Sãi suferinþele
prin care trebuia sã treacã. El urma sã fie rãstignit ºi va învia a treia zi. Dar înþelegerea lor pãrea
greoaie. Ei nu puteau sã priceapã ceea ce El le spunea.

Capitolul 6

Schimbarea la faþã
Am vãzut cã credinþa ucenicilor a fost foarte mult întãritã cu ocazia schimbãrii la faþã.
Dumnezeu a ales sã le dea urmaºilor lui Ýsus o puternicã dovadã cã El era Mesia cel fãgãduit,
astfel încât în întristarea lor amarã ºi în dezamãgire sã nu-ºi piardã pe deplin încrederea. În
momentul schimbãrii la faþã Domnul i-a trimis pe Moise ºi pe Ýlie sã vorbeascã cu Ýsus despre
suferinþele ºi moartea Sa. În loc sã aleagã îngeri care sã stea de vorbã cu Fiul Sãu, Dumnezeu i-a
ales pe cei care aveau experienþã în încercãrile de pe pãmânt. Câtorva dintre urmaºii Sãi li s-a
permis sã fie cu El ºi sã priveascã faþa Sa luminatã de slavã divinã, sã vadã hainele Sale albe ºi
strãlucitoare ºi sã audã vocea lui Dumnezeu spunând în maiestate înfricoºãtoare: „Acesta este
Fiul Meu preaiubit, de El sã ascultaþi.“
Ýlie umblase cu Dumnezeu. Lucrarea lui nu fusese plãcutã. Prin el Dumnezeu
condamnase pãcatul. El a fost un proroc al lui Dumnezeu, ºi a trebuit sã fugã din loc în loc ca
sã-ºi scape viaþa. El a fost vânat ca fiarele sãlbatice pentru a fi omorât. Dumnezeu l-a luat pe Ýlie.
Îngeri l-au dus în slavã ºi biruinþã la cer.
Moise fusese un om foarte mult onorat de Dumnezeu. El a fost mai mare decât oricine
trãise înaintea lui. El a avut privilegiul sã vorbeascã cu Dumnezeu faþã-n faþã, la fel cum un om
vorbeºte cu un prieten. Lui i s-a permis sã vadã lumina strãlucitoare ºi slava minunatã care-L
învãluie pe Tatãl. Prin Moise Domnul i-a eliberat pe copiii lui Ýsrael din robia Egiptului. Moise a
fost mijlocitor pentru copiii lui Ýsrael. El a stat de multe ori între ei ºi mânia lui Dumnezeu. Când
mânia lui Dumnezeu se aprinsese foarte mult împotriva lui Ýsrael din cauza necredinþei lor,
cârtirilor ºi pãcatelor lor grave, dragostea lui Moise pentru ei a fost pusã la încercare. Dumnezeu
i-a promis cã dacã va lãsa pe Ýsrael sã plece ºi sã fie nimicit, va face din el un popor puternic.
Moise ºi-a arãtat dragostea pentru Ýsrael prin rugãmintea sa sincerã. În strâmtorarea sa el s-a
rugat lui Dumnezeu sã se întoarcã din mânia Lui aprinsã ºi sã ierte pe Ýsrael, sau sã-i ºteargã lui
numele din cartea Sa.
Când Ýsrael a cârtit împotriva lui Dumnezeu ºi împotriva lui Moise pentru cã nu puteau sã
gãseascã apã, l-au acuzat cã i-a scos [din Egipt] pentru a-i omorî pe ei ºi pe copiii lor. Dumnezeu
a auzit cârtirile lor ºi i-a poruncit lui Moise sã loveascã stânca astfel încât copiii lui Ýsrael sã aibã
apã. Moise a lovit stânca cu mânie ºi a luat slava asupra sa. Continua neascultare ºi cârtire a
copiilor lui Ýsrael i-au provocat lui Moise cea mai profundã mâhnire, ºi pentru moment a uitat cât
de mult îi suportase Dumnezeu, ºi cã nu erau împotriva lui Moise cârtirile lor, ci împotriva lui

13

Dumnezeu. S-a gândit doar la el însuºi, cât de mult era nedreptãþit, ºi cât de puþinã recunoºtinþã îi
arãtau în schimb pentru marea lui iubire faþã de ei.
Când Moise a lovit stânca, el a omis sã-L onoreze pe Dumnezeu, ºi sã-L preamãreascã în
faþa copiilor lui Ýsrael pentru ca ei sã-Ý dea slavã lui Dumnezeu. ªi Domnului nu Ý-a plãcut de
Moise ºi i-a spus cã nu va intra în þara fãgãduitã. A fost planul lui Dumnezeu sã-i punã deseori
pe copiii lui Ýsrael la încercare aducându-i în locuri de strâmtoare, iar apoi în marea lor nevoie sã
Îºi arate marea Sa putere ca sã rãmânã în amintirea lor iar ei sã-Ý dea slavã.
Când Moise a coborât de pe munte cu cele douã table de piatrã, ºi l-a vãzut pe Ýsrael
închinându-se viþelului de aur, mânia lui s-a aprins foarte tare ºi a aruncat jos tablele de piatrã,
spãrgându-le. Am vãzut cã Moise nu a pãcãtuit prin aceasta. Se mâniase pentru Dumnezeu, gelos
pentru slava Sa. Dar când el a cedat simþãmintelor fireºti ale inimii ºi a luat slava asupra sa, care
Ý se cuvenea lui Dumnezeu, el a pãcãtuit, ºi pentru acel pãcat Dumnezeu nu i-a îngãduit sã intre
în þara fãgãduitã.
Satana încercase sã gãseascã ceva prin care sã-l acuze pe Moise în faþa îngerilor. Satana a
triumfat pentru cã-l fãcuse sã fie neplãcut înaintea lui Dumnezeu, ºi s-a bucurat ºi a spus
îngerilor cã atunci când Mântuitorul lumii avea sã vinã pentru a-l rãscumpãra pe om, el va putea
sã-L învingã. Prin acest pãcat Moise a intrat sub puterea lui Satana – stãpânirea morþii. Dacã el ar
fi rãmas statornic ºi nu ar fi pãcãtuit prin luarea slavei asupra sa, Dumnezeu l-ar fi dus în þara
fãgãduitã, ºi apoi l-ar fi luat la cer fãrã a vedea moartea.
Am vãzut cã Moise a trecut prin moarte, dar Mihail a coborât ºi i-a dat viaþã înainte ca el
sã vadã putrezirea. Satana i-a revendicat trupul ca fiind al sãu, dar Mihail l-a înviat pe Moise ºi
l-a luat la cer. Diavolul a încercat sã-i reþinã trupul ºi a protestat amar împotriva lui Dumnezeu,
acuzându-L cã e nedrept fiindcã îi ia prada. Dar Mihail nu l-a mustrat pe diavol cu toate cã prin
ispita ºi puterea acestuia cãzuse slujitorul lui Dumnezeu. Hristos l-a trimis cu blândeþe la Tatãl
Sãu spunând: „Domnul sã te mustre!“
Ýsus le-a spus ucenicilor Sãi cã erau unii din cei ce se aflau cu El care nu vor gusta
moartea pânã nu vor vedea împãrãþia lui Dumnezeu venind cu putere. În momentul schimbãrii la
faþã, aceastã fãgãduinþã s-a împlinit. Înfãþiºarea chipului lui Ýsus s-a schimbat, ºi lumina ca
soarele. Hainele Lui erau albe ºi strãlucitoare. Moise era de faþã, reprezentând pe cei ce vor fi
înviaþi din morþi la a doua venire a lui Ýsus. Ýar Ýlie, care a fost luat la cer fãrã sã vadã moartea, îi
reprezenta pe cei care vor fi schimbaþi în nemurire la a doua venire a lui Hristos, ºi fãrã sã vadã
moartea vor fi luaþi la cer. Ucenicii priveau cu fricã ºi uimire splendoarea maiestãþii lui Ýsus ºi
norul care-i acoperea, ºi au auzit vocea lui Dumnezeu spunând în mãreþie înfricoºãtoare: „Acesta
este Fiul Meu preaiubit, de El sã ascultaþi.“

Capitolul 7

Trãdarea lui Hristos
Am fost dusã apoi în timpul când Ýsus a mâncat cina de Paºte împreunã cu ucenicii Sãi.
Satana îl amãgise pe Ýuda ºi îl fãcuse sã creadã cã era unul dintre adevãraþii ucenici ai lui Hristos.
Dar inima lui fusese întotdeauna lumeascã. El vãzuse minunile lui Ýsus, fusese cu El în lucrarea
Sa ºi recunoscuse prin dovezile copleºitoare cã El era Mesia; dar era închis în sine ºi lacom. El
iubea banii. S-a plâns cu mânie de mirul scump turnat pe Ýsus. Maria Îl iubea pe Domnul ei. El îi
iertase pãcatele care erau multe, ºi îl înviase din morþi pe fratele ei mult iubit, ºi ea simþea cã
nimic nu era prea scump pentru a fi oferit lui Ýsus. Cu cât mirul era mai scump ºi mai preþios, cu
atât mai mult putea Maria sã-ºi exprime recunoºtinþa faþã de Mântuitorul sãu, dãruindu-Ý-l. Ýuda,
ca o scuzã pentru lãcomia sa, a spus cã mirul putea sã fi fost vândut iar banii daþi sãracilor. Dar
aceasta nu pentru cã îi pãsa de sãraci; cãci el era egoist, ºi de multe ori îºi însuºea în folosul
personal ceea ce era încredinþat în grija lui pentru a fi dat sãracilor. Ýuda nu se preocupa de
confortul ºi nevoile lui Ýsus, ºi pentru a-ºi scuza lãcomia, se referea deseori la cei sãraci. ªi
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aceastã faptã de dãrnicie din partea Mariei a fost o mustrare foarte asprã faþã de înclinaþia lui spre
lãcomie.
Calea era pregãtitã pentru ca ispita lui Satana sã fie uºor primitã în inima lui Ýuda. Ýudeii
Îl urau pe Ýsus; dar mulþimi de oameni se îngrãmãdeau sã asculte cuvintele Sale pline de
înþelepciune ºi sã fie martori la minunile Sale. Aceasta a îndepãrtat atenþia oamenilor de la
preoþii cei mai de seamã ºi bãtrâni, pentru cã lumea era miºcatã de cel mai profund interes, ºi Îl
urma pe Ýsus cu ardoare, ascultând îndrumãrile acestui Învãþãtor minunat. Mulþi dintre
conducãtorii înalþi credeau în Ýsus, dar se temeau sã mãrturiseascã acest lucru, temându-se cã ar
fi fost daþi afarã din sinagogã. Preoþii ºi bãtrânii au hotãrât cã ceva trebuia sã fie fãcut pentru a
îndepãrta atenþia poporului de la Ýsus. Ei se temeau cã toþi oamenii vor crede în El. Nu mai
puteau sã vadã nicio siguranþã pentru ei înºiºi. Trebuia ori sã-ºi piardã poziþia, ori sã-L omoare
pe Ýsus. ªi dupã ce L-ar fi omorât pe Ýsus, ar fi continuat sã rãmânã aceia care erau monumente
vii ale puterii Sale. Ýsus îl înviase pe Lazãr din morþi. ªi ei se temeau cã dacã L-ar fi omorât pe
Ýsus, Lazãr ar fi dat mãrturie despre marea Lui putere. Oamenii se îngrãmãdeau sã-l vadã pe cel
ce fusese înviat din morþi ºi conducãtorii poporului au hotãrât sã-l omoare ºi pe Lazãr ºi sã punã
capãt agitaþiei. Apoi ei aveau sã întoarcã oamenii la tradiþiile ºi învãþãturile omeneºti, pentru a da
zecime din izmã ºi din rutã, ºi sã aibã iarãºi influenþã asupra lor. Ei s-au înþeles sã-L prindã pe
Ýsus când era singur; pentru cã dacã ar fi încercat sã-L prindã în mijlocul mulþimii, când minþile
oamenilor erau interesate de El, ar fi fost uciºi cu pietre.
Ýuda ºtia cât de dornici erau ei sã-L prindã pe Ýsus, ºi s-a oferit sã-L trãdeze preoþilor cei
mai de seamã ºi bãtrânilor pentru câteva monede de argint. Ýubirea de bani l-a fãcut sã accepte
sã-L dea pe Domnul lui în mâinile celor mai înverºunaþi duºmani ai Sãi. Satana lucra în mod
direct prin Ýuda, ºi în mijlocul scenei emoþionante a ultimei cine, el fãcea planuri cum sã-L
trãdeze pe Ýsus. Cu tristeþe Ýsus le-a spus ucenicilor Sãi cã toþi dintre ei vor gãsi în El o pricinã de
poticnire în acea noapte. Dar Petru a declarat cu tãrie cã chiar dacã toþi vor gãsi în El o pricinã de
poticnire, el nu o va face. Ýsus i-a spus lui Petru: „Satana v-a cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar eu
M-am rugat pentru tine, ca sã nu se piardã credinþa ta; ºi, dupã ce te vei întoarce la Dumnezeu, sã
întãreºti pe fraþii tãi.“
Apoi L-am vãzut pe Ýsus în grãdinã cu ucenicii Sãi. Foarte întristat El le-a zis sã vegheze
ºi sã se roage ca sã nu cadã în ispitã. Ýsus ºtia cã le va fi pusã la încercare credinþa, iar speranþele
lor spulberate, ºi cã vor avea nevoie de toatã puterea pe care o puteau obþine prin veghere atentã
ºi rugãciune fierbinte. Cu strigãte puternice ºi plângând, Ýsus S-a rugat: „Tatã, dacã este cu
putinþã, depãrteazã de la Mine paharul acesta! Totuºi nu cum voiesc Eu, ci cum voieºti Tu!“ Fiul
lui Dumnezeu se ruga în agonie. Picãturi mari de sudoare ca de sânge Ý-au apãrut pe faþã ºi au
cãzut pe pãmânt. Îngeri planau în aer peste acel loc fiind martori la acea scenã, însã doar unul a
fost însãrcinat sã se ducã ºi sã-L întãreascã pe Fiul lui Dumnezeu în agonia Sa. Îngerii din cer
ºi-au aruncat la o parte coroanele ºi harpele ºi cu cel mai profund interes Îl priveau tãcuþi pe Ýsus.
Nu era bucurie în cer. Ei voiau sã-L înconjoare pe Fiul lui Dumnezeu, dar îngerii care îi comanda
nu le-a dat voie, ca nu cumva, atunci când vor vedea trãdarea Sa, sã-L elibereze; cãci planul
fusese trasat ºi trebuia îndeplinit.
Dupã ce Ýsus S-a rugat, a venit sã-ºi vadã ucenicii. Ei dormeau. El nu a avut parte de
mângâiere ºi rugãciuni în acea orã înfricoºãtoare nici cel puþin din partea ucenicilor Sãi. Petru
care a fost atât de zelos cu puþin timp înainte, dormea profund. Ýsus i-a reamintit declaraþiile lui
hotãrâte ºi i-a zis: „Ce, un ceas n-aþi putut sã vegheaþi împreunã cu mine?“ De trei ori Fiul lui
Dumnezeu Se rugase în agonie, când Ýuda s-a apropiat cu ceata lui de oameni. El s-a apropiat de
Ýsus, pentru a-L saluta ca de obicei. Ceata L-a înconjurat pe Ýsus; dar acolo El ºi-a arãtat puterea
divinã când a spus: „Pe cine cãutaþi?“ „Eu sunt!“ Ei s-au dat înapoi ºi au cãzut la pãmânt. Ýsus
le-a pus aceastã întrebare pentru ca sã fie martorii puterii Sale ºi sã aibã dovada cã ar fi putut sã
se elibereze din mâinile lor dacã ar fi vrut.
Ucenicii au început sã aibã speranþã când au vãzut mulþimea cu ciomege ºi sãbii cãzând
aºa de repede la pãmânt. Când ei s-au ridicat ºi L-au înconjurat iarãºi pe Fiul lui Dumnezeu,
Petru a scos sabia ºi a tãiat unuia o ureche. Ýsus i-a poruncit sã-ºi bage sabia la loc ºi i-a spus:
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„Crezi cã n-aº putea sã rog pe Tatãl Meu, care Mi-ar pune îndatã la îndemânã mai mult de
douãsprezece legiuni de îngeri?“ Am vãzut cã atunci când aceste cuvinte au fost rostite, feþele
îngerilor s-au înviorat. Ei doreau atunci ºi acolo sã-L înconjoare pe Comandantul lor, ºi sã
împrãºtie acea gloatã înfuriatã. Dar tristeþea s-a aºezat iarãºi peste ei când Ýsus a adãugat: „Dar
cum se vor împlini Scripturile care zic cã aºa trebuie sã se întâmple?“ Ýnimile ucenicilor s-au
umplut iarãºi de disperare ºi dezamãgire amarã atunci când Ýsus le-a îngãduit sã-L ia.
Ucenicii se temeau pentru propriile lor vieþi, ºi au fugit care încotro iar Ýsus a fost lãsat
singur. O ce triumf a fost atunci pentru Satana! ªi ce tristeþe ºi mâhnire pentru îngerii lui
Dumnezeu! Multe companii de îngeri sfinþi, fiecare dintre ele având în frunte câte un înger înalt
care îi comanda, au fost trimise sã fie martore la aceastã scenã. Ei trebuiau sã înregistreze fiecare
faptã, fiecare insultã ºi cruzime la care avea sã fie supus Fiul lui Dumnezeu, ºi sã noteze fiecare
spasm de durere pe care Ýsus avea sã-l îndure. Pentru cã aceeaºi oameni vor trebui sã revadã totul
în caractere vii.

Capitolul 8

Judecarea lui Hristos
Când îngerii au pãrãsit cerul, întristaþi ºi-au pus la o parte coroanele strãlucitoare. Ei nu le
puteau purta în timp ce comandantul lor suferea ºi urma sã poarte o coroanã de spini. Satana ºi
îngerii lui erau ocupaþi în acea salã de judecatã strãduindu-se sã distrugã orice sentiment uman ºi
de simpatie. Însãºi atmosfera era grea ºi contaminatã de influenþa lor. Preoþii cei mai de seamã ºi
bãtrânii erau inspiraþi de ei sã-L maltrateze ºi insulte pe Ýsus, în forma cea mai grea de suportat
de firea omneascã. Satana spera cã astfel de insulte ºi suferinþe vor provoca vreo nemulþumire
sau cârtire din partea Fiului lui Dumnezeu; sau cã El Îºi va manifesta puterea divinã ºi Se va
elibera din mâinile acelei mulþimi, ºi în felul acesta planul mântuirii în cele din urmã va eºua.
Petru L-a urmat pe Domnul lui dupã trãdarea Sa. El era îngrijorat sã vadã ce se va face cu
Ýsus. ªi când a fost acuzat cã este unul dintre ucenicii Sãi, el s-a lepãdat de El. Se temea pentru
viaþa lui ºi când a fost acuzat cã este unul dintre ei, el a spus cã nu-l cunoºtea pe acel Om.
Ucenicii erau cunoscuþi pentru vorbirea lor curatã, ºi Petru, ca sã-i inducã în eroare ºi sã-i
convingã cã el nu era unul dintre ucenicii lui Hristos, s-a lepãdat de El a treia oarã cu blesteme ºi
jurâminte. Ýsus, care era la o oarecare depãrtare de Petru, ªi-a întors privirea întristatã ºi
mustrãtoare spre el. Atunci el ºi-a amintit cuvintele pe care i le spusese Ýsus în camera de sus, ºi
de asemenea afirmaþia sa categoricã: „Chiar dacã toþi ar gãsi în Tine o pricinã de poticnire, eu
niciodatã nu voi gãsi în Tine o pricinã de poticnire.“ El s-a lepãdat de Domnul sãu chiar
blestemându-se ºi jurând. Dar acea privire a lui Ýsus l-a înmuiat pe Petru imediat ºi l-a salvat. El
a plâns cu amar ºi i-a pãrut rãu de marele sãu pãcat, ºi s-a întors la Dumnezeu, iar apoi a fost
pregãtit sã-i întãreascã pe fraþii sãi.
Mulþimea striga dupã sângele lui Ýsus. L-au biciuit cu cruzime, L-au îmbrãcat cu o hainã
împãrãteascã veche de purpurã ºi Ý-au pus pe capul Sãu sfânt o coroanã de spini. Ý-au pus o
trestie în mânã ºi se plecau în batjocurã în faþa Lui ºi Îl salutau zicând: „Plecãciune, Împãratul
iudeilor!“ Apoi Ý-au luat trestia din mânã ºi L-au lovit cu ea în cap, fãcând ca spinii sã-Ý intre în
tâmple ºi sângele picurând sã-Ý curgã pe faþã ºi pe barbã.
A fost greu pentru îngeri sã îndure aceastã priveliºte. Ei L-ar fi eliberat pe Ýsus din
mâinile mulþimii, dar îngerii care îi comandau le-au interzis acest lucru, ºi le-au spus cã un mare
preþ de rãscumpãrare trebuia sã fie plãtit pentru om; dar va fi complet ºi va cauza moartea celui
care avea puterea morþii. Ýsus ºtia cã îngerii erau de faþã la scena umilirii Sale. Am vãzut cã cel
mai slab înger putea sã facã acea mulþime sã cadã neputincioasã la pãmânt, ºi sã-L scape pe Ýsus.
El ºtia cã dacã Ý-ar fi cerut Tatãlui Sãu, îngerii L-ar fi eliberat imediat. Dar era necesar ca El sã
îndure multe din partea oamenilor rãi, pentru a duce la îndeplinire planul mântuirii.
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Ýsus a stat supus ºi umil în faþa mulþimii înfuriate, în timp ce ei Îl maltratau în modul cel
mai josnic. L-au scuipat în faþã – acea faþã de care într-o zi vor dori sã se ascundã, care va da
luminã cetãþii lui Dumnezeu ºi va strãluci mai puternic decât soarele. Dar Ýsus nu a aruncat nicio
privire plinã de mânie asupra celor care Îl maltratau. El ªi-a ridicat mâna cu blândeþe ºi S-a ºters.
Ý-au acoperit capul cu o hainã veche; L-au legat la ochi iar apoi Îl loveau peste faþã ºi strigau:
„Proroceºte, cine Te-a lovit?“ Era agitaþie printre îngeri. Ei L-ar fi scãpat imediat; dar îngerul
care-i comanda i-a reþinut.
Ucenicii prinseserã curaj sã intre unde era Ýsus, ºi sã asiste la judecarea Lui. Ei se
aºteptau ca El sã-ªi arate puterea divinã ºi sã Se elibereze din mâinile duºmanilor Sãi ºi sã-i
pedepseascã pentru cruzimea arãtatã faþã de El. Speranþele lor creºteau ºi se nãruiau în funcþie de
desfãºurarea evenimentelor. Uneori se îndoiau, ºi se temeau cã fuseserã înºelaþi. Dar vocea
auzitã pe muntele schimbãrii la faþã, ºi slava la care fuseserã martori acolo i-au întãrit în
convingerea cã El era Fiul lui Dumnezeu. ªi-au readus aminte scenele emoþionante la care
fuseserã martori, minunile pe care Îl vãzuserã pe Ýsus fãcându-le când i-a vindecat pe cei bolnavi,
le-a deschis ochii celor orbi, le-a desfundat urechile celor surzi, a mustrat ºi scos afarã demoni,
i-a readus pe cei morþi la viaþã, pânã acolo cã a mustrat chiar ºi vântul ºi el Ý s-a supus. Ei nu
puteau sã creadã cã El va muri. Sperau cã totuºi se va scula cu putere ºi cu vocea Sa poruncitoare
va risipi mulþimea însetatã de sânge, aºa cum fãcuse atunci când a intrat în templu ºi i-a scos
afarã pe cei care fãcuserã din casa lui Dumnezeu un loc de negustorie, ºi când ei au fugit
dinaintea Lui ca ºi când îi urmãrea o companie de ostaºi înarmaþi. Ucenicii sperau cã Ýsus Îºi va
manifesta puterea, ºi îi va convinge pe toþi cã El era Împãratul lui Ýsrael.
Ýuda a fost cuprins de remuºcare amarã ºi ruºine pentru fapta sa neloialã de a-L trãda pe
Ýsus. ªi când a vãzut insultele pe care Ýsus le suferea, a fost copleºit. Îl iubise pe Ýsus, dar ºi mai
mult iubea banii. El nu crezuse cã Ýsus Se va lãsa prins de gloata condusã de el. Se gândea cã
Ýsus va face vreo minune ºi se va elibera din mâna lor. Dar când a vãzut mulþimea înfuriatã în
sala de judecatã, însetând dupã sângele Sãu, ºi-a simþit profund vinovãþia. ªi în timp ce mulþi Îl
acuzau în mod vehement pe Ýsus, Ýuda s-a avântat prin mulþime, mãrturisind cã pãcãtuise trãdând
sânge nevinovat. Le-a oferit banii înapoi ºi i-a rugat sã-Ý dea drumul lui Ýsus, declarând cã era pe
deplin nevinovat. Supãrarea ºi confuzia i-a amuþit pentru scurt timp pe preoþi. Ei nu doreau ca
lumea sã ºtie cã îl angajaserã pe unul dintre ucenicii declaraþi ai lui Ýsus sã-L trãdeze ºi sã-L dea
în mâinile lor. Voiau sã ascundã faptul cã Îl urmãriserã pe Ýsus ca pe un hoþ ºi cã Îl prinseserã în
secret. Dar mãrturisirea lui Ýuda, înfãþiºarea sa abãtutã ºi vinovatã, i-a dat pe faþã pe preoþi
înaintea mulþimii, arãtând cã ura era ceea ce îi determinase sã-L prindã pe Ýsus. Când Ýuda a
declarat cu voce tare cã Ýsus era nevinovat, preoþii au rãspuns: „Ce ne pasã nouã? Treaba ta.“ Ei
Îl aveau pe Ýsus în puterea lor ºi erau hotãrâþi sã nu-L scape. Ýuda, copleºit de durere, a aruncat
banii pe care acum îi dispreþuia la picioarele celor care-l angajaserã, ºi chinuit sufleteºte ºi
îngrozit de crima sa, s-a dus ºi s-a spânzurat.
Ýsus avea mulþi simpatizanþi în acea adunare, ºi faptul cã nu rãspundea nimic la multele
întrebãri care Ý se puneau a uimit mulþimea. La toate insultele ºi la batjocurã nici cel puþin o
încruntãturã, nicio expresie de neliniºte nu erau pe faþa Sa. Era demn ºi stãpân pe Sine.
Înfãþiºarea Sa era perfectã ºi nobilã. Cei de faþã se uitau la El cu uimire. Ei au comparat
înfãþiºarea Sa perfectã, purtarea Sa fermã ºi demnã cu a acelora care erau la judecatã împotriva
Lui ºi ºi-au spus unii altora cã El pãrea un rege cãruia i se încredinþeazã un regat mai mult decât
oricare dintre conducãtorii poporului. Nu avea nicio trãsãturã cã ar fi fost un criminal. Ochii Sãi
erau blânzi, clari ºi nedescurajaþi, iar fruntea Sa era latã ºi înaltã. Fiecare trãsãturã a feþei Sale era
puternic marcatã de bunãvoinþã ºi principii nobile. Rãbdarea ºi abþinerea Sa erau atât de diferite
de ale oamenilor încât mulþi tremurau. Chiar ºi Ýrod ºi Pilat au fost foarte tulburaþi de purtarea
Lui nobilã ºi divinã.
Pilat a fost de la început convins cã Ýsus nu era un om obiºnuit, ci un om cu un caracter
deosebit. El credea cã era pe deplin nevinovat. Îngerii care erau martori la întreaga scenã au
observat convingerea lui Pilat, ºi au remarcat simpatia ºi compasiunea lui pentru Ýsus. ªi pentru
a-l salva de la implicarea în fapta îngrozitoare de a-L da pe Ýsus sã fie rãstignit, un înger a fost
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trimis la soþia lui Pilat care a informat-o printr-un vis cã Cel în a cãrui judecatã era implicat Pilat
era Fiul lui Dumnezeu, ºi cã El era o victimã nevinovatã. Ea a trimis imediat sã-i spunã lui Pilat
cã suferise mult în vis din pricina lui Ýsus, ºi l-a avertizat sã nu aibã nimic de a face cu acel Om
sfânt. Solul care ducea scrisoarea ºi-a fãcut loc cu grabã prin mulþime ºi i-a înmânat-o lui Pilat.
Când a citit-o, acesta s-a cutremurat ºi s-a fãcut palid. El s-a hotãrât imediat sã nu aibã nimic de a
face cu aceastã situaþie, ºi cã dacã ei voiau sã aibã sângele lui Ýsus, el nu-ºi va oferi influenþa sa
pentru aceasta, ci se va strãdui sã-L elibereze.
Când Pilat a auzit cã Ýrod era în Ýerusalim, s-a bucurat ºi a sperat sã scape din aceastã
situaþie neplãcutã, ºi sã nu aibã nimic de a face cu condamnarea lui Ýsus. El L-a trimis pe Ýsus
împreunã cu cei care-L acuzau la Ýrod. Ýrod era împietrit. Faptul cã îl omorâse pe Ýoan lãsase o
patã pe conºtiinþa sa de care nu se putea elibera, ºi când a auzit de Ýsus ºi de minunile fãcute de
El a crezut cã era Ýoan care înviase din morþi. S-a înspãimântat ºi a tremurat pentru cã avea o
conºtiinþã vinovatã. Ýsus a fost dat în mâinile lui Ýrod de cãtre Pilat. Ýrod a considerat acest act ca
o recunoaºtere din partea lui Pilat a puterii, autoritãþii ºi competenþei sale de a judeca. Ei fuseserã
în trecut duºmani, dar atunci au devenit prieteni. Ýrod s-a bucurat sã-L vadã pe Ýsus, pentru cã se
aºtepta ca El sã facã vreo mare minune pentru satisfacþia sa. Însã lucrarea lui Ýsus nu era sã-i
satisfacã lui curiozitatea. Puterea Sa divinã ºi fãcãtoare de minuni trebuia sã fie exercitatã pentru
salvarea altora ºi nu în propriul Sãu folos.
Ýsus nu a rãspuns nimic la multele întrebãri pe care Ý le-a pus Ýrod; nici nu le-a acordat
atenþie duºmanilor Sãi care-L acuzau în mod vehement. Ýrod s-a înfuriat fiindcã Ýsus nu pãrea cã
se teme de puterea lui, ºi împreunã cu soldaþii lui au râs, ºi-au bãtut joc ºi L-au maltratat pe Fiul
lui Dumnezeu. Ýrod a fost uimit de înfãþiºarea nobilã ºi divinã a lui Ýsus când a fost maltratat în
mod ruºinos, ºi temându-se sã-L condamne, L-a trimis înapoi la Pilat.
Satana ºi îngerii lui îl ispiteau pe Pilat ºi încercau sã-l conducã la propria sa ruinã. Ei i-au
sugerat cã dacã nu lua parte la condamnarea lui Ýsus, aveau s-o facã alþii. Mulþimea era însetatã
dupã sângele Sãu, ºi dacã el nu-L dãdea pe Ýsus sã fie rãstignit, avea sã-ºi piardã puterea ºi
onoarea lumeascã, ºi sã fie denunþat ca unul care credea în impostor, aºa cum Îl numeau ei pe
Ýsus. Pilat, de teamã cã-ºi va pierde puterea ºi autoritatea, ºi-a dat consimþãmântul pentru
moartea lui Ýsus. ªi cu toate cã el a pus sângele lui Ýsus asupra celor care-L acuzau, ºi mulþimea a
acceptat strigând: „Sângele Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri“, totuºi Pilat nu a
fost nevinovat; el a fost vinovat de sângele lui Hristos. Din cauza propriului sãu interes egoist, ºi
din dragoste pentru onoare din partea marilor oameni ai lumii, el a dat la moarte un Om
nevinovat. Dacã Pilat ºi-ar fi urmat convingerea, atunci nu ar fi avut nimic de a face cu
condamnarea lui Ýsus.
Judecarea ºi condamnarea lui Ýsus au creat impresii profunde în mintea multora, impresii
care urmau sã aparã dupã învierea Sa. ªi mulþi aveau sã fie adãugaþi la bisericã, a cãror
experienþã ºi convingere au început în timpul judecãrii lui Ýsus.
Furia lui Satana a fost mare când a vãzut cã toatã cruzimea la care i-a condus pe preoþii
cei mai de seamã sã o arate faþã de Ýsus, nu a produs nici cel mai mic murmur din partea Lui. Am
vãzut cã, cu toate cã Ýsus a luat asupra Sa natura umanã, o putere ºi tãrie divinã L-a susþinut, ºi El
nu S-a depãrtat câtuºi de puþin de voia Tatãlui.

Capitolul 9

Rãstignirea lui Hristos
Fiul lui Dumnezeu a fost dat poporului pentru a fi rãstignit. Ei L-au luat pe Mântuitorul
drag. Ýsus era slãbit ºi fãrã putere datoritã durerii ºi suferinþelor cauzate de biciurile ºi loviturile
primite; totuºi Ý-au pus în spinare crucea grea pe care curând urmau sã-L pironeascã. Dar Ýsus a
leºinat sub povarã. De trei ori Ý-au pus în spinare crucea grea, ºi de trei ori a leºinat. Atunci au
pus mâna pe unul dintre cei care-L urmau, un bãrbat care nu îºi declarase în mod deschis
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credinþa în Hristos, dar care credea în El. Ý-au pus în spinare crucea ºi el a dus-o la locul
rãstignirii. Cete de îngeri erau adunate în aer deasupra acelui loc. Unii dintre ucenicii Sãi L-au
urmat la Calvar îndureraþi ºi plângând amar. ªi-au reamintit intrarea lui Ýsus triumfalã în
Ýerusalim ºi pe ei urmându-L strigând „Osana în cerurile prea înalte!“ ºi aºternându-ºi hainele pe
drum ºi presãrând ramuri frumoase de palmieri. Ei credeau cã El va lua împãrãþia ºi va domni
peste Ýsrael ca un domnitor al acestei lumi. Cât de mult se schimbase scena! Cum li se
spulberaserã aºteptãrile! Ei Îl urmau pe Ýsus; nu cu bucurie; nu cu inimi tresãltând ºi cu speranþe
de bucurie; ci cu inimi pline de teamã ºi disperare Îl urmau încet ºi triºti pe Cel ce fusese
dezonorat ºi umilit ºi care urma sã moarã.
Mama lui Ýsus era acolo. Ýnima ei era strãpunsã de o durere aºa cum doar o mamã
iubitoare poate sã o simtã. Ýnima ei rãnitã încã spera împreunã cu ucenicii cã Fiul ei va face vreo
mare minune ºi se va elibera de ucigaºii Sãi. Ea nu putea sã îndure gândul cã El va îngãdui sã fie
rãstignit. Dar pregãtirile au fost fãcute ºi L-au pus pe Ýsus pe cruce. Ciocanul ºi cuiele au fost
aduse. Ýnimile ucenicilor li s-au înmuiat. Mama lui Ýsus simþea o durere aproape dincolo de
limitele îndurãrii. ªi când L-au întins pe Ýsus pe cruce, ºi erau gata sã-Ý prindã mâinile cu cuiele
necruþãtoare de braþele de lemn, ucenicii au dus-o la o parte de la acea scenã, pentru ca ea sã nu
audã trosnetul cuielor când acestea pãtrundeau prin oasele ºi muºchii mâinilor ºi picioarelor Sale
slãbite. Ýsus nu a cârtit; dar gemea în agonie. Faþa Sa era palidã ºi picãturi mari de sudoare erau
pe fruntea Sa. Satana a tresãltat de bucurie în suferinþele prin care trecea Fiul lui Dumnezeu,
totuºi se temea cã împãrãþia lui era pierdutã ºi cã trebuia sã moarã.
Au ridicat crucea dupã ce Îl pironiserã pe Ýsus de ea, ºi cu mare putere au înfipt-o în locul
pregãtit pentru ea în pãmânt, sfâºiind carnea, ºi provocând cea mai intensã durere. Ý-au fãcut
moartea cât mai ruºinoasã posibil. Împreunã cu El au rãstignit doi tâlhari, câte unul de o parte ºi
de alta a lui Ýsus. Tâlharii fuseserã luaþi cu forþa, ºi dupã multã rezistenþã din partea lor, braþele
le-au fost întinse ºi bãtute în cuie de crucile lor. Dar Ýsus S-a supus umil. Nu a fost nevoie de
nimeni sã-Ý întindã cu forþa mâinile pe cruce. În timp ce tâlharii îi blestemau pe cei care-i
executau, Ýsus se ruga în agonie pentru vrãºmaºii Sãi: „Tatã, iartã-i, cãci nu ºtiu ce fac!“ Nu a
fost doar chinul fizic cel pe care Ýsus l-a îndurat, ci pãcatele întregii lumi erau asupra Lui.
În timp ce Ýsus atârna pe cruce, unii care treceau pe acolo îºi bãteau joc de El, dând din
cap, ca ºi când s-ar fi aplecat în faþa unui împãrat, ºi ziceau: „Tu, care strici Templul, ºi-l zideºti
la loc în trei zile, mântuieºte-Te pe Tine însuþi! Dacã eºti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoarã-Te de
pe cruce!“ Diavolul a folosit aceleaºi cuvinte faþã de Hristos în pustie: „Dacã eºti Fiul lui
Dumnezeu….“ Preoþii cei mai de seamã, bãtrânii ºi cãrturarii ziceau în bãtaie de joc: „Pe alþii i-a
mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacã este El Împãratul lui Ýsrael, sã Se pogoare acum de
pe cruce, ºi vom crede în El!“ Îngerii care planau deasupra scenei rãstignirii lui Hristos s-au
indignat atunci când conducãtorii poporului râdeau de El ºi ziceau: „Dacã este Fiul lui
Dumnezeu sã se scape singur.“ Ei doreau atunci sã vinã sã-L elibereze pe Ýsus ºi sã-L scape; dar
nu li s-a îngãduit sã facã aºa. Scopul misiunii Sale era aproape împlinit. Când Ýsus atârna pe
cruce în acele ore groaznice de agonie, El nu ªi-a uitat mama. Ea nu putea sã rãmânã departe de
scena plinã de suferinþã. Ultima învãþãturã a lui Ýsus a fost una de compasiune ºi omenie. S-a
uitat la mama Sa, a cãrei inimã era aproape sã se rupã de durere, ºi apoi la ucenicul Sãu mult
iubit, Ýoan. El a zis mamei Sale: „Femeie, iatã fiul tãu!“ Apoi i-a zis lui Ýoan: „Ýatã mama ta!“ ªi
din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasã.
Lui Ýsus Ý S-a fãcut sete în agonia Sa; dar ei Ý-au mai adãugat o altã insultã, dându-Ý sã
bea oþet cu fiere. Îngerii priviserã înfiorãtoarea scenã a rãstignirii Comandantului lor iubit, pânã
când nu au mai putut sã se uite ºi ºi-au acoperit feþele de la acea priveliºte. Soarele a refuzat sã se
uite asupra acelei scene îngrozitoare. Ýsus a strigat cu glas tare, care le-a umplut inima de spaimã
ucigaºilor Sãi: „S-a sfârºit!“ Atunci perdeaua Templului s-a rupt de sus pânã jos, pãmântul s-a
cutremurat ºi stâncile s-au despicat. Un mare întuneric era peste faþa pãmântului. Ultima speranþã
a ucenicilor pãrea sã fi fost spulberatã când Ýsus a murit. Mulþi dintre cei care-L urmau au fost
prezenþi la scena suferinþelor ºi morþii Sale, ºi paharul mâhnirii lor a fost plin.
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Atunci Satana nu a mai tresãltat de bucurie cum o fãcuse înainte. Sperase sã poatã
distruge planul mântuirii; dar acest plan fusese stabilit prea profund. ªi acum prin moartea lui
Ýsus, ºtia cã el însuºi trebuia în cele din urmã sã moarã, ºi împãrãþia lui sã fie luatã ºi datã lui
Ýsus. A þinut sfat cu îngerii lui. Nu reuºise nimic împotriva Fiului lui Dumnezeu, iar acum
trebuiau sã-ºi mãreascã eforturile, ºi cu viclenia ºi puterea lor sã se întoarcã spre cei care Îl
urmau pe Ýsus. Trebuiau sã-i împiedice pe câþi mai mulþi posibil de la a primi mântuirea
dobânditã pentru ei de Ýsus. Procedând astfel Satana încã putea continua sã lucreze împotriva
stãpânirii lui Dumnezeu. ªi era în propriul lui interes sã-i þinã departea de Ýsus pe toþi pe care
putea. Pentru cã pãcatele acelora care sunt rãscumpãraþi prin sângele lui Hristos, ºi biruiesc, la
sfârºit vor fi puse asupra iniþiatorului pãcatului, diavolul. ªi el va trebui sã le poarte pãcatele, în
timp ce aceia care nu acceptã mântuirea prin Ýsus îºi vor purta singuri pãcatele.
Viaþa lui Ýsus a fost fãrã mãreþie lumeascã sau expunere excesivã. Viaþa Sa umilã ºi cu
lepãdare de sine, a fost în mare contrast cu vieþile preoþilor ºi bãtrânilor, care iubeau comoditatea
ºi onoarea lumeascã. Viaþa strictã ºi sfântã a lui Ýsus era un reproº continuu pentru ei, din cauza
pãcatelor lor. Ei Îl dispreþuiau datoritã umilinþei, sfinþeniei ºi curãþiei Sale morale. Dar cei care
L-au dispreþuit aici, Îl vor vedea într-o zi în mãreþia cerului ºi în slava de neîntrecut a Tatãlui
Sãu. El a fost înconjurat de vrãjmaºi în sala de judecatã, care erau însetaþi dupã sângele Lui. Dar
cei împietriþi care au strigat „Sângele Lui sã fie asupra noastrãºi asupra copiilor noºtri“, Îl vor
vedea un Împãrat onorat. Toatã oastea cereascã Îl va însoþi pe drumul Sãu cu cântece de biruinþã,
mãreþie ºi putere, pentru Cel ce a fost junghiat dar trãieºte iarãºi ca un biruitor puternic. Oameni
sãraci, slabi ºi jalnici L-au scuipat în faþã pe Împãratul slavei în timp ce un strigãt de triumf
brutal s-a ridicat din gloatã în faþa insultei înjositoare. Au mutilat acea faþã cu lovituri ºi cruzime,
ceea ce a umplut tot cerul de uimire. Ei vor privi din nou acea faþã, strãlucitoare ca soarele la
amiazã, ºi vor cãuta sã fugã dinaintea ei. În locul strigãtului de triumf brutal, ei se vor tângui
îngroziþi din cauza Lui. Ýsus Îºi va arãta mâinile cu semnele rãstignirii Sale. Semnele acestei
cruzimi El le va purta pentru totdeauna. Fiecare cicatrice a cuielor va spune povestea
rãscumpãrãrii minunate a omului, ºi preþul scump care a fost plãtit. Aceeaºi oameni care Ý-au
strãpuns cu suliþa coasta Domnului vieþii, vor privi urma suliþei ºi vor deplânge cu suferinþã
profundã cã au luat parte la mutilarea trupului Sãu. Ucigaºii Sãi au fost foarte supãraþi de
inscripþia „Împãratul iudeilor“ pusã pe cruce deasupra capului Sãu. Dar atunci vor fi obligaþi
sã-L vadã în toatã slava ºi puterea Sa împãrãteascã. Ei vor vedea pe veºmântul Sãu ºi pe coapsa
Lui scris cu litere vii: „Împãratul împãraþilor ºi Domnul domnilor“. Ei au strigat la El în
batjocurã când atârna pe cruce: „Hristosul, Împãratul lui Ýsrael, sã Se pogoare de pe cruce, ca sã
vedem ºi sã credem!“ Ei Îl vor vedea atunci cu putere ºi autoritate împãrãteascã. Atunci nu vor
mai cere nicio dovadã a faptului cã este Împãratul lui Ýsrael, ci copleºiþi de simþãmântul
maiestãþii ºi slavei Sale foarte mari, ei vor fi constrânºi sã recunoascã: „Binecuvântat este Cel ce
vine în Numele Domnului!“
Cutremurarea pãmântului, desprinderea stâncilor, întunericul care a acoperit pãmântul, ºi
strigãtul tare, puternic al lui Ýsus „S-a sfârºit!“, atunci când ºi-a dat viaþa, i-a îngrijorat pe
duºmanii Lui, ºi i-a fãcut pe ucigaºii Lui sã tremure. Ucenicii s-au minunat de aceste manifestãri
fãrã asemãnare; dar toate speranþele lor erau zdrobite. Le era teamã cã iudeii vor cãuta sã-i
nimiceascã ºi pe ei. Ei se gândeau cã atâta urã manifestatã împotriva Fiului lui Dumnezeu nu se
va termina acolo. Ore de singurãtate au petrecut ucenicii întristaþi, plângând-ºi dezamãgirea. Ei
aºteptau ca El sã domneascã precum un domnitor al acestei lumi, dar speranþele lor au murit
împreunã cu Ýsus. Ei se îndoiau în întristarea ºi dezamãgirea lor dacã nu cumva fuseserã înºelaþi
de Ýsus. Mama Sa era umilitã, ºi chiar ºi credinþa ei oscila în faptul cã El era Mesia.
Dar cu toate cã ucenicii fuseserã dezamãgiþi în speranþele lor cu privire la Ýsus, ei încã Îl
iubeau, ºi respectau ºi se purtau cu cinste faþã de trupul Sãu, dar nu ºtiau cum sã-L obþinã. Ýosif
din Arimatea, un sfetnic cu vazã al soborului, avea influenþã ºi era unul dintre ucenicii adevãraþi
ai lui Ýsus. El s-a dus în secret dar cu curaj la Pilat ºi Ý-a cerut trupul. Nu a îndrãznit sã se ducã în
mod deschis; pentru cã ura iudeiilor era aºa de mare încât ucenicii se temeau cã ei se vor strãdui
sã împiedice ca trupul lui Ýsus sã aibã un loc de odihnã onorabil. Dar Pilat i-a îndeplinit cerinþa,
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ºi când ei au dat trupul lui Ýsus jos de pe cruce, întristarea lor li s-a reînnoit, ºi în durerea lor
profundã ei au deplâns speranþele lor nãruite. L-au înfãºurat pe Ýsus în fâºii de pânzã de in, ºi
Ýosif L-a pus în propriul sãu mormânt nou. Femeile care Îl urmaserã umile când El trãia au rãmas
aproape de El dupã moartea Sa, ºi nu au vrut sã-L pãrãsescã pãnã nu au vãzut trupul Sãu sfânt
pus în mormânt, ºi o piatrã grea prãvãlitã la uºã, ca nu cumva duºmanii Sãi sã încerce sã-Ý ia
trupul. Dar nu ar fi trebuit sã se teamã, cãci am vãzut oastea îngerilor supraveghind cu un interes
nespus locul de odihnã al lui Ýsus. Ei pãzeau mormântul, aºteptând în mod serios comanda sã-ºi
îndeplineascã partea în eliberarea Împãratului slavei din închisoarea Sa.
Ucigaºii lui Ýsus se temeau cã El putea totuºi sã învie ºi sã le scape. Ei i-au cerut lui Pilat
o strajã care sã pãzeascã mormântul pânã a treia zi. Pilat le-a dat soldaþi înarmaþi care sã
pãzeascã mormântul, pecetluind piatra de la intrare ca nu cumva ucenicii Lui sã-L fure, ºi sã
spunã cã înviase din morþi.

Capitolul 10

Învierea lui Hristos
Ucenicii s-au odihnit în Sabat, întristaþi de moartea Domnului lor, în timp ce Ýsus,
Împãratul slavei se odihnea în mormânt. Noaptea trecuse încet, ºi în timp ce încã era întuneric,
îngerii care planau deasupra mormântului ºtiau cã timpul eliberãrii Fiului preaiubit al lui
Dumnezeu, Comandantul lor iubit, aproape sosise. ªi în timp ce ei aºteptau cu cea mai profundã
emoþie ceasul biruinþei Sale, un înger puternic a venit zburând repede din cer. Faþa sa era ca
fulgerul ºi veºmintele sale albe ca zãpada. Lumina lui risipea întunericul din calea sa, ºi a fãcut
ca îngerii rãi care revendicau triumfãtori trupul lui Ýsus, sã fugã înspãimântaþi de strãlucirea ºi
slava lui. Unul din oastea îngerilor care fusese de faþã la scena umilirii lui Ýsus, ºi care veghea
locul Sãu sacru de odihnã, s-a alãturat îngerului din cer, ºi împreunã au venit jos la mormânt.
Pãmântul s-a zguduit ºi a trepidat când ei s-au apropiat, ºi a fost un mare cutremur de pãmânt.
Îngerul puternic a apucat piatra ºi a rostogolit-o repede la o parte de la intrarea în mormânt, ºi a
ºezut pe ea.
Strãjerii au fost cuprinºi de o fricã îngrozitoare. Unde era acum puterea lor sã reþinã
trupul lui Ýsus? Ei nu se gândeau la datoria lor sau cã ucenicii Îl vor fura. Ei au fost uimiþi ºi
înspãimântaþi atunci când lumina deosebit de puternicã a îngerilor se rãspândea peste tot în jurul
lor mai strãlucitoare decât soarele. Strãjerii romani au vãzut îngerii ºi au cãzut ca morþi la
pãmânt. Un înger a rostogolit piatra victorios, ºi cu o voce clarã ºi puternicã a strigat: „Tu Fiul
lui Dumnezeu! Tatãl Tãu Te cheamã! Vino afarã!“ Moartea nu a mai putut sã stãpâneascã peste
El. Ýsus a înviat din morþi. Celãlalt înger a intrat în mormânt, ºi când Ýsus a înviat biruitor, el Ý-a
desfãcut ºtergarul care fusese pus pe capul Sãu, ºi Ýsus a ieºit afarã ca un învingãtor victorios. Cu
respect solemn oastea îngerilor privea scena. ªi când Ýsus a ieºit din mormânt în mãreþie, acei
îngeri strãlucitori s-au plecat la pãmânt ºi Ý s-au închinat. Apoi L-au întâmpinat cu cântãri de
victorie ºi triumf, pentru cã moartea nu a mai putut sã-L þinã pe Captivul ei divin. Satana nu a
triumfat acum. Îngerii lui fugiserã din faþa luminii strãlucitoare ºi pãtrunzãtoare a îngerilor
cereºti. Ei s-au plâns amar împãratului lor cã prada le fusese luatã în mod violent ºi cã Cel pe
care ei Îl urau atât de mult înviase din morþi.
Satana ºi îngerii lui se bucuraserã pentru puþin timp de triumf fiindcã puterea lor peste
omul cãzut fãcuse ca Domnul vieþii sã fie pus în mormânt; dar scurt a fost triumful lor infernal.
Pentru cã atunci când Ýsus a ieºit afarã din închisoarea Sa ca un învingãtor mãreþ, Satana a ºtiut
cã dupã un timp el trebuie sã moarã, ºi cã împãrãþia sa trebuia sã fie datã Celui cãruia Ý se
cuvenea de drept. El s-a plâns ºi s-a înfuriat cã în ciuda tuturor eforturilor ºi puterii sale, Ýsus nu
fusese învins, ci deschisese o cale de salvare pentru om, ºi oricine dorea, putea sã meargã pe ea ºi
sã fie mântuit.
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Pentru scurt timp, Satana pãrea trist ºi arãta îngrijorat. El a þinut sfat cu îngerii lui pentru
a se gândi ce metode ar trebui sã foloseascã pe viitor pentru a lucra împotriva stãpânirii lui
Dumnezeu. Satana a spus: „Trebuie sã vã duceþi degrabã la preoþii cei mai de seamã ºi la bãtrâni.
Noi am reuºit sã-i amãgim, sã le orbim ochii ºi sã le împietrim inimile împotriva lui Ýsus. Ý-am
fãcut sã creadã cã a fost un impostor. Aceºti strãjeri romani vor duce vestea odioasã cã Hristos a
înviat. Ý-am fãcut pe preoþi ºi pe bãtrâni sã-L urascã pe Ýsus ºi sã-L omoare. Acum þineþi-le
înainte într-o luminã clarã faptul cã au fost ucigaºii Lui. Dacã se face cunoscut cã Ýsus a înviat, ei
vor fi uciºi cu pietre de popor, pentru cã au omorât un om nevinovat.“
Am vãzut cã strãjerii romani, când oastea îngerilor s-a întors la cer ºi lumina ºi slava au
trecut, s-au ridicat sã vadã dacã era prudent pentru ei sã se uite împrejur. S-au umplut de uimire
când au vãzut cã piatra cea mare fusese datã la o parte de la intrarea în mormânt, iar Ýsus înviase.
Ei s-au dus degrabã la preoþii cei mai de seamã ºi la bãtrâni cu vestea minunatã despre ceea ce
vãzuserã; ºi când acei ucigaºi au auzit relatarea uimitoare, feþele le-au pãlit. S-au îngrozit de ceea
ce fãcuserã. Apoi ºi-au dat seama cã dacã relatarea era corectã, erau pierduþi. Pentru scurt timp
au fost uluiþi, ºi s-au uitat unul la altul în tãcere, neºtiind ce sã facã sau ce sã spunã. Erau puºi
într-o situaþie în care nu puteau sã creadã, altfel ar fi fost spre condamnarea lor. S-au retras la o
parte ca sã se sfãtuiascã ce ar trebui sã facã. Au ajuns la concluzia cã dacã avea sã se
rãspândeascã pretutindeni vestea cã Ýsus înviase, ºi relatarea despre slava atât de uimitoare, încât
a fãcut ca strãjerii sã cadã ca morþi, ar ajunge la oameni, aceºtia s-ar înfuria cu siguraþã ºi i-ar
omorî. Au hotorât sã-i plãteascã pe ostaºi pentru a þine cele întâmplate în secret. Le-au oferit
mulþi bani, spunându-le: ,,Spuneþi aºa: Ucenicii Lui au venit noaptea, pe cînd dormeam noi, ºi
L-au furat.“ ªi când strãjerii i-au întrebat ce se va întâmpla cu ei pentru cã adormiserã în post,
preoþii ºi bãtrânii le-au spus cã îl vor îndupleca ei pe dregãtor ºi-i vor scãpa. De dragul banilor,
strãjerii romani ºi-au vândut onoarea, ºi au fost de acord sã urmeze sfatul preoþilor ºi bãtrânilor.
Când Ýsus, atunci când atârna pe cruce, a strigat „S-a sfârºit!“, stâncile s-au despicat,
pãmântul s-a cutremurat, ºi unele din morminte s-au deschis. Pentru cã atunci când Ýsus a înviat
din morþi, ºi a învins moartea ºi mormântul, atunci când a ieºit ca un învingãtor triumfãtor din
locul care-l þinea închis, în timp ce pãmântul se clãtina ºi se cutremura, ºi slava deosebit de mare
a cerului era adunatã în jurul lucului sfânt, ascultãtori la chemarea Sa, mulþi dintre morþii
neprihãniþi au venit afarã ca martori cã El înviase. Aceºti sfinþi favorizaþi ºi înviaþi, au ieºit afarã
în slavã. Ei erau câþiva aleºi ºi sfinþi, care trãiserã în fiecare secol de la creaþie, chiar pânã în
zilele lui Hristos. ªi în timp ce preoþii cei mai de seamã ºi fariseii cãutau sã ascundã învierea lui
Ýsus, Dumnezeu a ales sã aducã un grup din mormintele lor pentru a atesta cã Ýsus înviase, ºi
pentru a vesti slava Sa.
Cei care fuseserã înviaþi erau de staturã ºi înfãþiºare diferite. Am fost informatã cã
locuitorii pãmântului degeneraserã, pierzându-ºi puterea ºi frumuseþea. Satana are puterea bolii ºi
a morþii, ºi în fiecare epocã blestemul a fost tot mai vizibil, ºi puterea lui Satana a fost vãzutã tot
mai clar. Unii dintre cei înviaþi erau mai nobili la înfãþiºare ºi figurã decât alþii. Am fost
informatã cã cei care au trãit în zilele lui Noe ºi ale lui Avraam se asemãnau mai mult cu îngerii
la figurã, frumuseþe ºi putere. Dar fiecare generaþie devenise mai slabã, ºi mai vulnerabilã la boli,
ºi vieþile lor de duratã mai scurtã. Satana învãþase cum sã hãrþuiascã ºi sã slãbeascã rasa umanã.
Acei sfinþi care au ieºit afarã dupã învierea lui Ýsus s-au arãtat multora, spunându-le cã
jertfa pentru om fusese adusã, cã Ýsus, pe care iudeii Îl rãstigniserã, înviase din morþi; ºi au
adãugat: „Noi am fost înviaþi cu El.“ Ei au dat mãrturie cã prin marea Lui putere fuseserã
chemaþi afarã din mormintele lor. Cu toate cã relatãrile mincinoase se rãspândiserã, acest lucru
nu putuse fi ascuns de Satana, de îngerii lui sau de preoþii cei mai de seamã. Pentru cã aceast
grup sfânt de oameni, aduºi afarã din mormintele lor, rãspândeau vestea minunatã ºi aducãtoare
de bucurie. Ýsus Însuºi S-a arãtat ucenicilor Sãi întristaþi ºi cu inima zdrobitã, risipindu-le
temerile ºi aducându-le bucurie ºi bunã dispoziþie.
În timp ce vestea se rãspândea din cetate în cetate, ºi din sat în sat, iudeii la rândul lor se
temeau pentru vieþile lor, ºi ºi-au ascuns ura pe care o nutreau faþã de ucenici. Singura lor
nãdejde era sã rãspândeascã relatarea mincinoasã. ªi aceia care doreau ca acestã minciunã sã fie
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adevãratã, au crezut-o. Pilat s-a cutremurat. El a crezut mãrturia puternicã datã, cã Ýsus înviase
din morþi, cã pe mulþi alþii îi adusese împreunã cu El, ºi liniºtea l-a pãrãsit pentru totdeauna. De
dragul onoarei lumeºti, de teamã cã-ºi va pierde autoritatea ºi viaþa, el L-a dat la moarte pe Ýsus.
El era acum pe deplin convins cã nu fusese doar un om obiºnuit ºi nevinovat Cel de al cãrui
sânge era vinovat, ci era vinovat de sângele Fiului lui Dumnezeu. Jalnicã a fost viaþa lui Pilat,
jalnicã pânã la sfârºit. Disperarea ºi chinul sufletesc au zdrobit orice simþãmânt de speranþã ºi
bucurie. El a refuzat sã fie mângâiat, ºi a murit de cea mai jalnicã moarte.
Ýnima lui Ýrod se împietrise ºi mai mult, ºi când a auzit cã Ýsus înviase nu a fost prea
tulburat. El i-a luat viaþa lui Ýacov, ºi când a vãzut cã acest lucru le-a plãcut iudeilor, l-a prins ºi
pe Petru intenþionând sã-l omoare. Dar Dumnezeu avea pentru Petru o lucrare de fãcut, ºi l-a
trimis pe îngerul Sãu ºi l-a eliberat. Asupra lui Ýrod a venit judecata. Dumnezeu l-a lovit în vãzul
unei mari mulþimi în timp ce se înãlþa pe sine în faþa lor, ºi a murit de o moarte îngrozitoare.
Dimineaþa devreme înainte sã se lumineze, femeile sfinte au venit la mormânt, aducând
miresme pentru a unge trupul lui Ýsus, când iatã cã ele au gãsit piatra grea rostogolitã la o parte
de la intrarea în mormânt, ºi trupul lui Ýsus nu era acolo. Ýnimile li s-au întristat, ºi ele s-au temut
cã vrãjmaºii lor luaserã trupul. ªi, iatã cã li s-au arãtat doi îngeri îmbrãcaþi în alb; feþele le erau
luminoase ºi strãlucitoare. Ei au înþeles pentru ce veniserã femeile sfinte ºi le-au spus imediat cã
ele Îl cãutau pe Ýsus, dar El nu era acolo, înviase, ºi ele puteau sã priveascã locul unde El fusese
pus. Ei le-au zis sã se ducã sã le spunã ucenicilor Lui cã El va merge înaintea lor în Galilea. Dar
femeile erau înspãimântate ºi uimite. Ele au alergat repede la ucenici, care erau îndureraþi ºi nu
puteau fi mângâiaþi fiindcã Domnul lor fusese rãstignit. Ele le-au spus în grabã lucrurile pe care
le vãzuserã ºi auziserã. Ucenicii nu au putut sã creadã cã El înviase, dar, împreunã cu femeile
care aduseserã vestea, au alergat repede la mormânt ºi au vãzut cã într-adevãr Ýsus nu era acolo.
Acolo erau fâºiile de pânzã de in, dar ei nu puteau sã creadã vestea cea bunã cã Ýsus înviase din
morþi. S-au întors acasã uimiþi de lucrurile pe care le vãzuserã, ºi de vestea adusã de femei. Dar
Maria a ales sã mai zãboveascã în apropierea mormântului, gândindu-se la ceea ce vãzuse, ºi
chinuitã de gândul cã poate fusese înºelatã. Simþea cã o aºteptau noi încercãri. S-a întristat iarãºi
ºi a izbucnit într-un plâns amar. Ea s-a aplecat sã se uite iarãºi în mormânt, ºi a vãzut doi îngeri
îmbrãcaþi în alb. Înfãþiºarea lor era luminoasã ºi strãlucitoare. Unul stãtea la cap iar altul la
picioare unde Ýsus fusese culcat. Ei i-au vorbit blând, ºi au întrebat-o de ce plângea. Ea le-a
rãspuns: „Pentru cã au luat pe Domnul meu ºi nu ºtiu unde L-au pus.“
ªi când s-a întors cu faþa de la mormânt, L-a vãzut pe Ýsus stând lângã ea; dar nu a ºtiut
cã este El. Ýsus i-a vorbit blând Mariei, S-a interesat care era cauza întristãrii ei, ºi a întrebat-o pe
cine cãuta. Ea a crezut cã era grãdinarul, ºi l-a rugat ca, dacã Îl luase pe Domnul ei, sã-i spunã
unde Îl pusese, ºi ea o sã-L ia de acolo. Ýsus i-a vorbit cu propria lui voce cereascã, ºi i-a zis:
„Marie!“ Ea era obiºnuitã cu tonul acelei voci dragi, ºi Ý-a rãspuns îndatã: „Învãþãtorule!“ ªi de
bucurie ºi de veselie era sã-L îmbrãþiºeze; dar Ýsus S-a dat înapoi ºi a zis: „Nu mãþinea, cãci încã
nu M-am suit la Tatãl Meu. Ci, du-te la fraþii Mei, ºi spune-le cã Mã sui la Tatãl Meu ºi Tatãl
vostru, la Dumnezeul Meu ºi Dumnezeul vostru.“ Bucuroasã ea s-a dus degrabã la ucenici cu
vestea cea bunã. Ýsus s-a suit îndatã la Tatãl Sãu sã audã de pe buzele Lui cã a aceptat jertfa, ºi cã
El îndeplinise totul bine, ºi sã primeascã toatã puterea în cer ºi pe pãmânt de la Tatãl Sãu.
Îngerii L-au înconjurat ca un nor pe Fiul lui Dumnezeu, ºi le-au poruncit porþilor veºnice
sã se ridice ca sã intre Împãratul slavei. Am vãzut cã în timp ce Ýsus era cu acea oaste cereascã
strãlucitoare, ºi în prezenþa Tatãlui Sãu, ºi slava lui Dumnezeu Îl înconjura, El nu i-a uitat pe
ucenicii Sãi amãrâþi de pe pãmânt, ci a primit putere de la Tatãl Sãu, ca sã se întoarcã la ei, ºi în
timp ce e cu ei sã le dea putere. În aceaºi zi El S-a întors, ºi S-a arãtat ucenicilor Sãi. Le-a permis
atunci sã-L atingã, cãci se suise la Tatãl Sãu, ºi primise putere.
Dar de data aceasta Toma nu era de faþã. El nu a primit cu umilinþã relatarea ucenicilor, ci
cu hotãrâre ºi sigur pe sine a spus cã nu o sã creadã dacã nu va pune degetele lui în semnele
cuielor, ºi mâna lui în coasta Lui unde suliþa nemiloasã fusese înfiptã. Prin aeasta el a arãtat lipsã
de încredere în fraþii sãi. ªi dacã toþi ar cere aceeaºi dovadã, doar puþini L-ar primi pe Ýsus ºi ar
crede în învierea Sa. Dar a fost voia lui Dumnezeu ca relatarea ucenicilor sã meargã de la unul la
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altul, ºi mulþi sã o primeascã de pe buzele acelora care vãzuserã ºi auziserã. Dumnezeu nu a fost
mulþumit de o asemenea necredinþã. ªi când Ýsus S-a întâlnit din nou cu ucenicii Lui, Toma era
cu ei. În momentul în care L-a vãzut pe Ýsus, a crezut. Dar afirmase cã nu va fi mulþumit fãrã
dovada palpabilã adãugatã la cea vizualã, ºi Ýsus i-a dat dovada pe care ºi-o dorise. Toma a
strigat: „Domnul meu ºi Dumnezeul meu!“ Dar Ýsus l-a mustrat pe Toma pentru necredinþa lui.
El i-a zis: „Tomo, pentru cã M-ai vãzut, ai crezut. Ferice de ceice n-au vãzut, ºi au crezut.“
Astfel, am vãzut, cã cei care nu au avut nicio experienþã în prima ºi a doua solie
îngereascã trebuie sã le primeascã de la aceia care au avut experienþã ºi au urmat soliile. Precum
Ýsus a fost rãstignit, aºa am vãzut cã aceste solii fuseserã rãstignite. ªi precum ucenicii au
declarat cã nu era mântuire în niciun alt nume sub cer, dat oamenilor, tot aºa, ar trebui ca
slujitorii lui Dumnezeu cu credinþã ºi fãrã teamã sã declare cã aceia care îmbrãþiºeazã doar o
parte din adevãrurile legate de a treia solie, treuie sã îmbrãþiºeze cu bucurie prima, a doua ºi a
treia solie aºa cum Dumnezeu li le dãduse, sau nu vor avea nici parte, nici sorþ în lucrul acesta.
Mi-a fost arãtat cã în timp ce femeile sfinte duceau relatarea cã Ýsus înviase, strãjerii
romani rãspândeau minciuna care fusese pusã în gura lor de preoþii cei mai de seamã ºi de
bãtrâni, cã ucenicii au venit noaptea, în timp ce ei dormeau, ºi au furat trupul lui Ýsus. Satana
pusese aceastã minciunã în inima ºi gura preoþilor cei mai de seamã, ºi lumea a fost gata sã
primeascã cuvintele lor. Dar Dumnezeu fãcuse acest lucru sigur, ºi pusese acest eveniment
important, de care atârnã mântuirea, dincolo de orice îndoialã, ºi unde era imposibil pentru preoþi
ºi bãtrâni sã îl acopere. Martori fuseserã înviaþi din morþi pentru a da mãrturie despre învierea lui
Hristos.
Ýsus a rãmas cu ucenicii Sãi patruzeci de zile, aducând-le bucurie ºi veselie în inimã, ºi
fãcându-le cunoscut mai pe deplin realitãþile Împãrãþiei lui Dumnezeu. El i-a însãrcinat sã ducã
mãrturie despre lucrurile pe care le vãzuserã ºi auziserã, referitoare la suferinþele Sale, la moartea
ºi învierea Sa; cã El adusese o jertfã pentru pãcat, ca toþi care doresc, sã poatã veni la El ºi sã
gãseascã viaþã. Cu blândeþe plinã de credincioºie El le-a spus cã ei vor fi prigoniþi ºi chinuiþi; dar
ei vor gãsi alinare raportându-se la experienþa lor, ºi aducându-ºi aminte cuvintele pe care El li
le-a spus. Le-a spus cã El învinsese ispitele diavolului, ºi a pãstrat biruinþa prin încercãri ºi
suferinþã, cã Satana nu mai putea sã aibã nicio putere asupra Lui, dar îºi va îndrepta într-un mod
mai direct ispitele ºi puterea lui asupra lor, ºi asupra tuturor acelora care aveau sã creadã în
Numele Sãu. Le-a spus cã ei puteau sã învingã aºa cum învinsese El. Ýsus i-a înzestrat pe ucenicii
Sãi cu putere sã facã minuni, ºi le-a spus cã deºi oamenii rãi vor avea putere asupra trupurilor
lor, El va trimite în anumite împrejurãri îngerii Sãi ºi-i va elibera; cã viaþa nu le putea fi luatã
pânã ce misiunea lor nu avea sã fie împlinitã. ªi când mãrturia lor va fi terminatã, vieþile lor
puteau fi cerute pentru a sigila mãrturiile pe care ei le dãduserã. Urmaºii Sãi neliniºtiþi au ascultat
cu bucurie învãþãturile Lui. Se desfãtau cu nesaþ de fiecare cuvânt care ieºea de pe buzele Sale
sfinte. Atunci ei au ºtiut cu siguranþã cã El era Mântuitorul lumii. Fiecare cuvânt a pãtruns adânc
în inimile lor, ºi ei s-au întristat cã trebuia sã se despartã de Învãþãtorul lor ceresc ºi binecuvântat,
ºi cã dupã puþin timp nu vor mai auzi cuvinte mângâietoare ºi pline de har de pe buzele Sale. Dar
din nou inimile li s-au încãlzit de iubire ºi bucurie nespus de mare când Ýsus le-a spus cã El se va
duce ºi le va pregãti un loc, ºi va veni iarãºi, ºi-i va lua ca sã fie pentru totdeauna cu El. El le-a
spus cã le va trimite Mângâietorul, Duhul Sfânt, ca sã-i îndrume, sã-i binecuvinteze ºi sã-i
conducã în tot adevãrul; ºi ªi-a ridicat mâinile ºi i-a binecuvâtat.

Capitolul 11

Înãlþarea lui Hristos
Tot cerul aºtepta ceasul biruinþei când Ýsus urma sã se înalþe la Tatãl Sãu. Îngeri au venit
sã-L întâmpine pe Împãratul slavei, ºi pentru a-L însoþi triumfãtor la cer. Dupã ce Ýsus ªi-a
binecuvântat ucenicii, S-a despãrþit de ei, ºi a fost luat la cer. ªi în timp ce El deschidea calea
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cãtre cer, mulþimea captivilor care fuseserã treziþi la învierea Sa, Îl urma. O mulþime din oastea
cereascã îi asistau, în timp ce în cer un numãr incalculabil de îngeri aºteptau venirea Lui. În timp
ce ei se suiau cãtre cetatea sfântã, îngerii care-L însoþeau pe Ýsus au strigat: „Porþi, ridicaþi-vã
capetele; ridicaþi-vã, porþi veºnice, ca sã intre Împãratul slavei!“ Cu foarte mare bucurie îngerii
din cetate, care aºteptau venirea Sa, au strigat: „Cine este acest Împãrat al slavei?“ Îngerii
însoþitori au rãspuns triumfãtori: „Domnul cel tare ºi puternic, Domnul cel viteaz în lupte. Porþi,
ridicaþi-vã capetele; ridicaþi-le, porþi veºnice, ca sã intre Împãratul slavei!“ Din nou oastea
cereascã a strigat: „Cine este acest Împãrat al slavei?“ Îngerii însoþitori au rãspuns în acorduri
melodioase: „Domnul oºtirilor: El este Împãratul slavei!“ ªi convoiul ceresc a intrat în cetate.
Apoi toatã oastea cereascã L-a înconjurat pe Fiul lui Dumnezeu, Conducãtorul lor maiestos, ºi cu
cea mai mare adoraþie s-au plecat, aruncându-ºi coroanele strãlucitoare la picioarele Sale. Apoi
ºi-au atins harpele de aur, ºi în acorduri dulci, melodioase, au umplut tot cerul cu muzica lor
abundentã ºi cântãri pentru Mielul care a fost junghiat dar care trãieºte din nou în mãreþie ºi
slavã.
Apoi mi-au fost arãtaþi ucenicii în timp ce priveau cu tristeþe la cer ca sã prindã ultima
sclipire a Domnului lor care se înãlþa. Doi îngeri îmbrãcaþi în alb li s-au arãtat ºi le-au zis:
„Bãrbaþi Galileeni, de ce staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Ýsus, care S-a înãlþat la cer din mijlocul
vostru, va veni în acelaº fel cum L-aþi vãzut mergând la cer.“ Ucenicii, împreunã cu mama lui
Ýsus, au fost martori la înãlþarea Fiului lui Dumnezeu, ºi au petrecut acea noapte vorbind despre
faptele Sale minunate, ºi despre lucrurile ciudate ºi glorioase care se întâmplaserã într-un timp
atât de scurt.
Satana s-a sfãtuit cu îngerii lui, ºi cu o urã amarã împotriva stãpânirii lui Dumnezeu, le-a
spus cã atâta timp cât el îºi pãstra puterea ºi autoritatea pe pãmânt, eforturile lor trebuiau sã fie
de zece ori mai mari împotriva celor care Îl urmau pe Ýsus. Nu izbândiserã nimic împotriva lui
Ýsus; dar pe cei care-L urmau trebuia sã-i învingã dacã era cu putinþã, ºi sã-ºi continue lucrarea
de-a lungul fiecãrei generaþii, sã-i prindã în capcanã pe cei care vor crede în Ýsus, în învierea ºi
înãlþarea Sa. Satana le-a spus îngerilor lui cã Ýsus le dãduse ucenicilor Sãi putere sã-i scoatã
afarã, sã-i mustre, ºi sã-i vindece pe aceia pe care el îi fãcea sã sufere. Atunci îngerii lui Satana
au plecat ca niºte lei care rãcnesc, cãutând sã-i nimiceascã pe cei care Îl urmau pe Ýsus.

Capitolul 12

Ucenicii lui Hristos
Cu o mare putere ucenicii au propovãduit un Mântuitor rãstignit ºi înviat. Ei i-au vindecat
pe cei bolnavi, chiar ºi unul care fusese totdeauna olog a fost readus la o stare de sãnãtate
deplinã, ºi a intrat cu ei în templu, umblând ºi sãrind ºi lãudând pe Dumnezeu în vãzul tuturor
oamenilor. Vestea s-a rãspândit ºi lumea a început sã se îngrãmãdeascã în jurul ucenicilor. Mulþi
s-au adunat în grabã, foarte uimiþi ºi miraþi de vindecarea care fusese înfãptuitã.
Când Ýsus a murit, preoþii cei mai de seamã au crezut cã nu se vor mai face minuni printre
ei, cã agitaþia va pieri ºi cã lumea se va întoarce iarãºi la tradiþiile oamenilor. Dar, iatã! Chiar în
mijlocul lor, ucenicii fãceau minuni, ºi lumea s-a umplut de mirare ºi privea cu uimire la ei. Ýsus
fusese rãstignit, ºi ei se mirau de unde ucenicii primiserã aceastã putere. Când era în viaþã, ei
credeau cã El le dãdea putere ucenicilor Sãi; când Ýsus a murit ei se aºteptau ca aceste minuni sã
înceteze. Petru le-a înþeles nedumerirea, ºi le-a zis: „Bãrbaþi israeliþi, pentru ce vã miraþi de
lucrul acesta? De ce vã uitaþi cu ochii þintã la noi, ca ºi cum prin puterea noastrã sau prin
cucernicia noastrã am fi fãcut pe omul acesta sã umble? Dumnezeul lui Avraam, Ýsaac ºi Ýacov,
Dumnezeul pãrinþilor noºtri, a proslãvit pe Robul Sãu Ýsus, pe care voi L-aþi dat în mâna lui Pilat;
ºi v-aþi lepãdat de El înaintea lui, mãcar cã el era de pãrere sã-Ý dea drumul. Voi v-aþi lepãdat de
Cel Sfânt ºi Neprihãnit, ºi aþi cerut sã vi se dãruiascã un ucigaº. Aþi omorât pe Domnul vieþii, pe
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care Dumnezeu L-a înviat din morþi; noi suntem martori ai Lui.“ Petru le-a spus cã a fost
credinþa în Ýsus cea care a fãcut aceastã tãmãduire deplinã la un om care înainte era un infirm.
Preoþii cei mai de seamã ºi bãtrânii nu au putut suporta aceste cuvinte. Ei i-au prins pe
ucenici ºi i-au aruncat în temniþã. Dar mii fuseserã convertiþi, ºi credeau în învierea ºi înãlþarea
lui Hristos, prin auzirea unei singure cuvântãri a ucenicilor. Preoþii cei mai de seamã ºi bãtrânii
erau tulburaþi. Ei Îl uciseserã pe Ýsus pentru ca minþile oamenilor sã se întoarcã la ei; dar situaþia
era acum mai rea decât înainte. Ei erau acuzaþi pe faþã de ucenici ca fiind ucigaºii Fiului lui
Dumnezeu, ºi nu puteau prevedea pânã unde lucrurile se puteau intensifica sau cum ei înºiºi vor
fi priviþi de popor. Ý-ar fi dat cu bucurie pe ucenici la moarte, dar nu îndrãzneau de teamã cã ar fi
putut fi uciºi cu pietre de popor. Au trimis dupã ucenici, care au fost aduºi în faþa soborului.
Aceiaºi bãrbaþi care au cerut cu înfocare sângele Celui Neprihãnit erau acolo. Ei auziserã
tãgãduirea laºã a lui Petru, cu blesteme ºi jurãminte când a fost acuzat de a fi unul dintre ucenicii
Sãi. S-au gândit sã-l intimideze pe Petru; dar el era acum convertit. Aici i-a fost datã lui Petru o
ocazie sã-L înalþe pe Ýsus. El L-a tãgãduit odatã; dar a putut acum sã îndepãrteze pata acelei
tãgãduiri nechibzuite ºi laºe, ºi sã cinsteascã Numele pe care-L tãgãduise. Nicio teamã laºã nu
domnea în pieptul lui Petru atunci; ci cu îndrãznealã sfântã, ºi în puterea Duhului Sfânt, le-a spus
fãrã fricã: „Omul acesta se înfãþiºeazã înaintea voastrã pe deplin sãnãtos, în Numele lui Ýsus
Hristos din Nazaret, pe care voi L-aþi rãstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morþi. El
este «piatra lepãdatã de voi, zidarii, care a ajuns sã fie pusãîn capul unghiului». În nimeni altul
nu este mântuire: cãci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care trebuie sã fim
mântuiþi.“
Lumea era uimitã de îndrãzneala lui Petru ºi a lui Ýoan. Ei au priceput cã fuseserã cu Ýsus,
pentru cã purtarea lor nobilã ºi fãrã teamã se asemãna bine cu înfãþiºarea lui Ýsus atunci când era
persecutat de ucigaºii Sãi. Ýsus, printr-o singurã privire de milã ºi întristatre, l-a mustrat pe Petru
dupã ce acesta Îl tãgãduise, ºi acum când el Îl mãrturisea cu curaj pe Domnul sãu, Petru a fost
acceptat ºi binecuvântat. Ca semn al acceptrii lui Ýsus, el a fost umplut cu Duhul Sfânt.
Preoþii cei mai de seamã nu îndrãzneau sã-ºi manifeste ura pe care o simþeau faþã de
ucenici. Le-au poruncit doar sã iasã afarã din sobor, ºi s-au sfãtuit între ei ºi au zis: „Ce vom face
oamenilor acestora? Cãci este ºtiut de toþi locuitorii Ýerusalimului cã prin ei s-a fãcut o minune
vãditã pe care n-o putem tãgãdui.“ Se temeau cã aceastã lucrare bunã avea sã se rãspândeascã.
Dacã avea sã se rãspândeascã, ei ºi-ar fi pierdut puterea, ºi ar fi fost priviþi ca fiind ucigaºii lui
Ýsus. Tot ceea ce au îndrãznit sã facã a fost sã-i ameninþe, ºi sã le porunceascã sã nu mai
vorbeascã în Numele lui Ýsus ca sã nu moarã. Dar Petru a spus cu curaj cã nu puteau sã nu
vorbeascã despre ceea ce vãzuserã ºi auziserã.
Prin putera lui Ýsus ucenicii au continuat sã vindece pe fiecare dintre cei chinuiþi ºi cei
bolnavi care erau aduºi la ei. Preoþii cei mai de seamã ºi bãtrânii, ºi cei îndeaproape asociaþi cu
ei, erau alarmaþi. Sute de persoane se înrolau zilnic sub steagul unui Mântuitor rãstignit, înviat ºi
înãlþat. Ei i-au aruncat pe apostoli în temniþã, ºi sperau cã agitaþia se va potoli. Satana a triumfat,
ºi îngerii rãi au tresãltat de bucurie; dar îngerii lui Dumnezeu au fost trimiºi ºi au deschis uºile
temniþei, ºi, contrar poruncii mai marilor preoþi ºi bãtrânilor, le-a spus sã se ducã în templu, ºi sã
vesteascã toate cuvintele vieþii acesteia. Soborul s-a adunat ºi a trimis dupã întemniþaþi. Slujitorii
au deschis uºile temniþei; dar întemniþaþii pe care-i cãutau nu erau acolo. Ei s-au întors la preoþi
ºi la bãtrâni, ºi le-au spus: „Temniþa am gãsit-o încuiatã cu toatã grija, ºi pe pãzitori stând în
picioare la uºi; dar, când am deschis, n-am gãsit pe nimeni înãuntru.“ Apoi cineva a venit ºi le-a
spus: „Ýatã cã oamenii pe care i-aþi bãgat în temniþã stau în Templu ºi învaþã pe norod.“ Atunci
cãpitanul Templului a plecat cu slujitorii ºi i-au adus; dar nu cu sila, cãci se temeau sã nu fie
uciºi cu pietre de norod. Dupã ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. ªi marele preot i-a
întrebat astfel: „Nu v-am poruncit noi cu tot dinadinsul sã nu învãþaþi pe norod în Numele acesta?
ªi voi iatã cã aþi umplut Ýerusalimul cu învãþãtura voastrã ºi cãutaþi sã aruncaþi asupra noastrã
sângele acelui Om.“
Ei erau ipocriþi, ºi iubeau slava oamenilor mai mult decât Îl iubeau pe Dumnezeu. Ýnimile
le erau împietrite, ºi cele mai mari fapte sãvârºite de apostoli doar i-au înfuriat. Ei ºtiau cã dacã
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ucenicii Îl predicau pe Ýsus, rãstignirea, învierea ºi înãlþarea Sa, ar fi pus vina asupra lor, ºi i-ar fi
declarat pe ei drept ucigaºii Sãi. Nu mai erau atât de dispuºi sã primeascã sângele lui Ýsus ca
atunci când au strigat cu vehemenþã: „Sângele Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri.“
Apostolii au declarat cu curaj cã trebuiau sã asculte mai mult de Dumnezeu decât de
oameni. Petru a spus: „Dumnezeul pãrinþilor noºtri a înviat pe Ýsus pe care voi L-aþi omorât,
atârnându-L pe lemn. Pe acest Ýsus, Dumnezeu L-a înãlþat cu puterea Lui ºi L-a fãcut Domn ºi
Mântuitor, ca sã dea lui Ýsrael pocãinþa ºi iertarea pãcatelor. Noi suntem martori ai acestor
lucruri, ca ºi Duhul Sfânt pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultã de El.“ Atunci acei ucigaºi
s-au înfuriat. Doreau sã-ºi mânjeascã iarãºi mâinile cu sânge prin omorârea apostolilor. Ei
plãnuiau cum sã facã asta, când un înger de la Dumnezeu a fost trimis la Gamaliel sã-i miºte
inima ca sã-i sfãtuiascã pe mai marii preoþi ºi pe conducãtorii poporului. Gamaliel le-a spus: „Nu
mai necãjiþi pe oamenii aceºtia, ºi lãsaþi-i în pace! Dacã încercarea sau lucrarea aceasta este de la
oameni, se va nimici; dar dacã este de la Dumnezeu, n-o veþi putea nimici. Sã nu vã pomeniþi cã
luptaþi împotriva lui Dumnezeu.“ Îngerii rãi îi îndemnau pe preoþi ºi pe bãtrâni ca sã-i omoare pe
apostoli; dar Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Sãu sã împiedice acest lucru, ridicând o voce în
favoarea ucenicilor din propriile lor rânduri.
Lucrarea apostolilor nu era terminatã. Ei urmau sã fie aduºi înaintea împãraþilor, sã dea
mãrturie pentru numele lui Ýsus, ºi sã ateste lucrurile pe care le vãzuserã ºi auziserã. Dar înainte
ca marii preoþi ºi bãtrânii sã îi lase sã plece, i-au bãtut, ºi le-au poruncit sã nu mai vorbeascã în
Numele lui Ýsus. Ei au plecat dinaintea soborului lãudându-L pe Dumnezeu cã au fost consideraþi
vrednici sã sufere pentru Numele Lui drag. Ei ºi-au continuat misiunea, predicând în templu ºi în
fiecare casã unde erau invitaþi. Cuvântul lui Dumnezeu creºtea ºi se înmulþea. Satana îi
determinase pe marii preoþi ºi pe bãtrâni sã-i plãteascã pe strãjerii romani sã mintã cã ucenicii
L-au furat pe Ýsus în timp ce ei dormeau. Prin aceastã minciunã ei sperau sã ascundã faptele. Dar
iatã apãrând peste tot în jurul lor dovezi puternice ale învierii lui Ýsus. Ucenicii declarau acest
lucru cu curaj ºi dãdeau mãrturie despre lucrurile pe care le vãzuserã ºi auziserã, ºi în Numele lui
Ýsus fãceau mari minuni. Ei au pus cu curaj sângele lui Ýsus asupra acelora care au fost atât de
dispuºi sã-l primeascã, atunci când li s-a permis sã aibã putere asupra Fiului lui Dumnezeu.
Am vãzut cã îngerii lui Dumnezeu au fost însãrcinaþi sã aibã în mod deosebit grijã ºi sã
protejeze adevãrurile sacre ºi importante care urmau sã serveascã precum o ancorã care sã îi
susþinã pe ucenicii lui Hristos în orice generaþie.
Duhul Sfânt S-a aºezat în mod special peste apostoli care fuseserã martorii rãstignirii,
învierii ºi înãlþãrii lui Ýsus – adevãruri importante care aveau sã fie speranþa lui Ýsrael. Toþi
trebuiau sã priveascã la Mântuitorul lumii ca fiind singura lor speranþã, ºi sã meargã pe calea pe
care Ýsus a deschis-o prin jertfa propriei Sale vieþi, ºi sã pãzeascã Legea lui Dumnezeu ºi sã
trãiascã. Am vãzut înþelepciunea ºi bunãtatea lui Ýsus în faptul cã dãduse putere ucenicilor sã
ducã mai departe aceeaºi lucrare care îi fãcuse pe iudei sã Îl urascã ºi sã-L omoare. Lor li s-a dat
putere peste lucrãrile lui Satana. Ei au sãvârºit semne ºi minuni în Numele lui Ýsus, care fusese
dispreþuit, ºi omorât prin mâna celor fãrãdelege. O aureolã de slavã ºi luminã a acoperit timpul
morþii ºi învierii lui Ýsus, fãcând nepieritoare faptele sfinte cã el era Mântuitorul lumii.

Capitolul 13

Moartea lui ªtefan
Ucenicii se înmulþeau foarte mult în Ýerusalim. Cuvântul lui Dumnezeu se rãspândea, ºi
mulþi dintre preoþi veneau la credinþã. ªtefan, plin de credinþã, fãcea mari minuni ºi semne mari
printre oameni. Mulþi erau mâniaþi pentru cã preoþii se întorceau de la tradiþiile lor ºi de la jertfe
ºi daruri, ºi Îl acceptau pe Ýsus ca mare jertfã. ªtefan, cu putere de sus, îi mustra pe preoþi ºi pe
bãtrâni, ºi Îl înãlþa pe Ýsus înaintea lor. Ei nu puteau sã facã faþã înþelepciunii ºi puterii cu care
vorbea el, ºi când ºi-au dat seama cã nu puteau reuºi nimic împotriva lui, ei au plãtit oameni care
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sã jure minþind cã îl auziserã spunând cuvinte de hulã împotriva lui Moise ºi împotriva lui
Dumnezeu. Ei au întãrâtat poporul, ºi l-au luat pe ªtefan, ºi, prin martori mincinoºi, l-au acuzat
cã a vorbit împotriva Templului ºi a Legii. Ei au declarat cã îl auziserã spunând cã acest Ýsus din
Nazaret va distruge obiceiurile pe care li le-a dat Moise.
Toþi cei care au stat la judecatã împotriva lui ªtefan au vãzut lumina slavei lui Dumnezeu
pe faþa lui. Faþa lui strãlucea ca faþa unui înger. El s-a ridicat plin de credinþã ºi de Duhul Sfânt,
ºi, începând de la proroci, i-a dus la venirea lui Ýsus, rãstignirea Sa, învierea ºi înãlþarea Sa, ºi
le-a arãtat cã Domnul nu locuia în temple fãcute de mâini omeneºti. Ei se închinau templului.
Orice s-ar fi spus împotriva templului îi umplea de o mai mare mânie decât dacã s-ar fi spus
împotriva lui Dumnezeu. Duhul lui ªtefan a fost miºcat de o mânie cereascã atunci când a strigat
împotriva lor cã erau rãi ºi netãiaþi împrejur în inimã. „Voi totdeauna vã împotriviþi Duhului
Sfânt.“ Ei pãzeau rânduieli exterioare, în timp ce inimile le erau stricate, ºi pline de rãu aducãtor
de moarte. ªtefan le-a amintit cruzimea pãrinþilor lor care i-au prigonit pe proroci, spunând:
„Ý-aþi omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea Celui Neprihãnit, pe care L-aþi vândut acum
ºi L-aþi omorât.“
Preoþii cei mai de seamã ºi conducãtorii s-au înfuriat când adevãrul clar ºi tãios a fost
spus, ºi s-au nãpustit asupra lui ªtefan. Lumina cerului a strãlucit peste el ºi privind þintã spre
cer, i s-a dat o viziune a slavei lui Dumnezeu, ºi îngeri au planat în jurul lui. El a strigat: „Ýatã,
vãd cerurile deschise, ºi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.“ Lumea nu a
vrut sã-l asculte. Ei au strigat cu glas tare ºi ºi-au astupat urechile ºi s-au nãpustit într-un gând
asupra lui; ºi, scoþându-l afarã din cetate, l-au ucis cu pietre. ªi ªtefan a îngenuncheat ºi a strigat
cu glas tare: „Doamne, nu le þine în seamã pãcatul acesta!“
Am vãzut cã ªtefan a fost un om puternic al lui Dumnezeu, ridicat în mod special pentru
a ocupa un loc important în bisericã. Satana a tresãltat de bucurie când el a fost ucis cu pietre;
pentru cã ºtia cã ucenicii îi vor simþi foarte mult lipsa. Dar triumful lui Satana a fost scurt; pentru
cã în acel grup era cineva, martor la moartea lui ªtefan, cãruia Ýsus urma sã i Se descopere. Cu
toate cã el nu a luat parte la aruncarea cu pietre în ªtefan, totuºi el ºi-a dat consimþãmântul la
moartea lui. Saul era zelos în prigonirea celor din biserica lui Dumnezeu, urmãrindu-i,
prinzându-i în casele lor, ºi dându-i în mâinile celor ce voiau sã-i omoare. Satana îl folosea pe
Saul cu eficacitate. Dar Dumnezeu poate sã rupã puterea diavolului, ºi sã-i elibereze pe aceia
care sunt înrobiþi de el. Saul era un om învâþat, ºi Satana îi folosea cu succes aptitudinile pentru a
ajuta sã ducã mai departe rãzvrãtirea lui împotriva Fiului lui Dumnezeu, ºi împotriva acelora care
credeau în El. Dar Ýsus l-a ales pe Saul ca pe un vas ales ca sã Îi vesteascã Numele, sã-i
întãreascã pe ucenici în lucrarea lor, ºi mai mult decât doar sã ia locul lui ªtefan. Saul era foarte
mult respectat de iudei. Zelul ºi învãþãtura lui le plãceau, ºi îi înspãimânta pe mulþi dintre
ucenici.

Capitolul 14

Convertirea lui Saul
În timp ce Saul se ducea la Damasc cu scrisori de împuternicire sã prindã bãrbaþii sau
femeile care Îl vesteau pe Ýsus, ºi sã-i aducã legaþi la Ýerusalim, îngerii rãi tresãltau de bucurie în
jurul lui. Dar pe când cãlãtorea, deodatã o luminã din cer a strãlucit în jurul lui, care i-a fãcut pe
îngerii rãi sã fugã, iar pe Saul sã cadã imediat la pãmânt. El a auzit un glas care-i zicea: „Saule,
Saule, pentru ce Mã prigoneºti?“ Saul a întrebat: „Cine eºti Tu, Doamne?“ ªi Domnul a zis: „Eu
sunt Ýsus pe care-L prigoneºti. Þi-ar fi greu sã arunci înapoi cu piciorul într-un
þepuº.“ Tremurând ºi uimit, Saul a zis: „Doamne, ce vrei sã fac?“ „Scoalã-te“, i-a zis Domnul,
„intrã în cetate, ºi þi se va spune ce trebuie sã faci.“
Oamenii care erau cu el au rãmas încremeniþi, auzind glasul, dar nevãzând pe nimeni.
Când lumina a trecut ºi Saul s-a ridicat de la pãmânt, ºi ºi-a deschis ochii, nu vedea pe nimeni.
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Slava luminii din cer îl orbise. L-au luat de mânã ºi l-au dus în Damasc, ºi trei zile a fost fãrã
vedere; ºi n-a mâncat, nici n-a bãut. ªi Domnul l-a trimis apoi pe îngerul Sãu tocmai la unul
dintre bãrbaþii pe care Saul spera sã-i prindã, ºi i-a descoperit într-o viziune cã trebuia sã se ducã
pe uliþa care se chema Dreaptã ºi sã caute în casa lui Ýuda pe unul zis Saul, un om din Tars. „Cãci
iatã, el se roagã; ºi a vãzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el ºi punându-ºi
mâinile peste el, ca sã-ºi capete iarãºi vederea.“
Anania s-a temut cã era ceva greºit în treaba aceasta, ºi a început sã-Ý povesteascã
Domnului ce auzise despre Saul. Dar Domnul i-a zis lui Anania: „Du-te, cãci el este un vas pe
care l-am ales, ca sã ducã Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împãraþilor ºi înaintea fiilor
lui Ýsrael; ºi îi voi arãta tot ce trebuie sã sufere pentru Numele Meu.“ Anania a urmat îndrumãrile
Domnului, ºi a intrat în casã, ºi punându-ºi mâinile peste el, a spus: „Frate Saule, Domnul Ýsus,
care þi S-a arãtat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca sã capeþi vederea ºi sã te umpli de
Duhul Sfânt.“
Îndatã Saul ºi-a recãpãtat vederea, ºi s-a sculat, ºi a fost botezat. ªi apoi predica în
sinagogi cã Ýsus era Fiul lui Dumnezeu. Toþi cei care-l auzeau rãmâneau uimiþi, ºi se întrebau:
„Nu este el acela care fãcea prãpãd în Ýerusalim printre cei ce chemau Numele acesta? ªi n-a
venit el aici ca sã-i ducã legaþi înaintea preoþilor celor mai de seamã?“ Dar Saul se întãrea tot mai
mult ºi îi nedumerea pe iudei. Erau iarãºi în încurcãturã. Saul îºi spunea experienþa în puterea
Duhului Sfânt. Toþi erau la cunoºtinþã cu împotrivirea lui Saul faþã de Ýsus, ºi zelul lui în a-i
urmãri ºi a-i da la moarte pe toþi cei care credeau în Numele Sãu. Convertirea lui miraculoasã i-a
convins pe mulþi cã Ýsus era Fiul lui Dumnezeu. Saul îºi povestea experienþa, cã în timp ce-i
prigonea pânã la moarte, legându-i ºi aruncându-i în temniþã atât pe bãrbaþi cât ºi pe femei, pe
când cãlãtorea spre Damasc, deodatã o luminã mare din cer a strãlucit în jurul lui, ºi Ýsus i S-a
descoperit ºi l-a învãþat cã El era Fiul lui Dumnezeu. În timp ce Pavel Îl propovãduia cu curaj pe
Ýsus, ducea cu sine o influenþã puternicã. El cunoºtea Scripturile, ºi dupã convertirea lui o luminã
divinã a strãlucit peste profeþiile referitoare la Ýsus, care l-a fãcut în stare sã prezinte clar ºi cu
curaj adevãrul ºi sã corecteze orice interpretare greºitã a Scripturilor. Cu Duhul lui Dumnezeu
aºezet asupra lui, el putea într-un mod clar ºi convingãtor sã îºi poarte ascultãtorii de-a lungul
profeþiilor pânã în timpul primei veniri a lui Hristos, ºi sã le arate cã Scripturile fuseserã
împlinite în ceea ce priveºte suferinþele, moartea ºi învierea lui Hristos.

Capitolul 15

Iudeii au hotãrât sã-l omoare pe Pavel
Preoþii cei mai de seamã ºi conducãtorii s-au umplut de urã împotriva lui Pavel, când au
vãzut efectul relatãrii experienþei sale. Ei au vãzut cã el Îl propovãduia cu curaj pe Ýsus, ºi
sãvârºea minuni în Numele Lui, ºi cã mulþimi de oameni îl ascultau, ºi se întorceau de la
tradiþiile lor, ºi se uitau la ei ca fiind ucigaºii Fiului lui Dumnezeu. Mânia lor s-a aprins, ºi ei s-au
adunat sã se sfãtuiascã ce era cel mai bine de fãcut pentru a reprima agitaþia. Ei au cãzut de acord
cã singura cale sigurã pentru ei era sã-l omoare pe Pavel. Dar Dumnezeu a ºtiut intenþia lor, ºi
îngeri au fost însãrcinaþi sã-l protejeze, ca el sã poatã trãi pentru a-ºi îndeplini misiunea, ºi sã
sufere pentru Numele lui Ýsus.
Pavel a fost informat cã iudeii cãutau sã-i ia viaþa. Satana i-a condus pe iudeii
necredincioºi sã pãzeascã porþile Damascului zi ºi noapte, ca atunci când Pavel avea sã treacã pe
poartã, ei sã poatã imediat sã-l omoare. Dar ucenicii l-au lãsat jos pe zid într-un coº. Aici iudeii
au fost fãcuþi de ruºine pentru eºecul lor, ºi obiectivul lui Satana a fost zãdãrnicit. ªi Pavel s-a
dus la Ýerusalim sã se alãture ucenicilor; dar toþi se temeau de el. Ei nu puteau sã creadã cã el era
ucenic. Ýudeii din Damasc cãutaserã sã-i ia viaþa, ºi proprii lui fraþi nu voiau sã-l primeascã; dar
Barnaba l-a luat, ºi l-a dus la apostoli, ºi le-a istorisit cum el Îl vãzuse pe Domnul pe drum, ºi cã
predicase cu curaj în Damasc în Numele lui Ýsus.
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Dar Satana îi întãrâta pe iudei sã îl omoare pe Pavel, ºi Ýsus i-a spus sã pãrãseascã
Ýerusalimul. ªi când s-a dus în alte cetãþi predicându-L pe Ýsus, ºi fãcând minuni, mulþi erau
convertiþi. Când a fost vindecat un om care fusese întodeauna olog, oamenii care se închinau la
idoli au fost gata sã aducã jertfe ucenicilor. Pavel s-a mâhnit, ºi le-a spus cã ei erau doar oameni,
ºi cã trebuiau sã se închine lui Dumnezeu, care a fãcut cerul, pãmântul ºi marea, ºi tot ce este în
ele. Pavel L-a înãlþat pe Dumnezeu înaintea lor; dar abia a putut sã-i opreascã. Primele cunoºtinþe
de credinþã în Dumnezeul cel adevãrat, ºi despre închinarea ºi onoarea care Ý se cuvin, se
formaserã în mintea lor. ªi în timp ce îl ascultau pe Pavel, Satana îi împingea pe iudeii
necredincioºi din alte cetãþi sã meargã dupã Pavel pentru a nimici lucrarea cea bunã care se fãcea
prin el. Ýudeii au întãrâtat ºi aþîþat minþile acestor idolatri prin relatãri neadevãrate împotriva lui
Pavel. Uimirea ºi admiraþia poporului s-a schimbat acum în urã, ºi cei care cu puþin timp în urmã
erau gata sã se închine ucenicilor, au aruncat cu pietre în Pavel, ºi l-au târât afarã din cetate,
crezând cã era mort. Dar în timp ce ucenicii stãteau în jurul lui Pavel, plângându-l, spre bucuria
lor, el s-a sculat ºi a mers cu ei în cetate.
În timp ce Pavel Îl propovãduia pe Ýsus, o femeie posedatã de un duh de ghicire, s-a luat
dupã ei ºi striga: „Oamenii aceºtia sunt robii Dumnezeului celui Preaînalt ºi ei vã vestesc calea
mântuirii.“ Astfel ea i-a urmat pe ucenici multe zile. Dar Pavel s-a mâhnit, cãci aceste strigãte
dupã ei îndepãrta minþile oamenilor de la adevãr. Scopul lui Satana în a o conduce sã facã
aceasta a fost sã îi dezguste pe oameni, ºi sã distrugã influenþa ucenicilor. Dar lui Pavel i s-a
întãrâtat duhul în el, ºi s-a întors spre femeie ºi a zis duhului: „În Numele lui Ýsus Hristos îþi
poruncesc sã ieºi din ea.“ ªi duhul rãu a fost mustrat, ºi a pãrãsit-o.
Stãpânii ei erau mulþumiþi cã ea striga dupã ucenici; dar când duhul rãu a lãsat-o, ºi au
vãzut-o ca o umilã ucenicã a lui Hristos, s-au înfuriat. Ei strânseserã mulþi bani prin ghicitul ei,
iar acum nãdejdea câºtigului lor se spulberase. Obiectivul lui Satana a fost zãdãrnicit; dar
slujitorii lui au pus mâna pe Pavel ºi pe Sila ºi i-au târât în piaþã înaintea conducãtorilor, ºi a
dregãtorilor, zicând: „Aceºti oameni, care sunt iudei, tulburã cetatea noastrã.“ ªi mulþimea s-a
ridicat împotriva lor, ºi dregãtorii le-au smuls hainele de pe ei ºi au poruncit sã-i batã [cu nuiele].
Dupã ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniþã ºi au dat în grijã temnicerului sã-i
pãzeascã bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncã, i-a aruncat în temniþa
dinãuntru ºi le-a bãgat picioarele în butuci. Dar îngerii lui Dumnezeu i-au însoþit înãuntrul
pereþilor temniþei. Întemniþarea lor a vorbit spre slava lui Dumnezeu, ºi a arãtat oamenilor cã
Dumnezeu era în lucrare ºi cu servii Sãi aleºi, ºi cã pereþii temniþei au putut fi zguduiþi, ºi barele
puternice de fier au putut fi deschise cu uºurinþã de El.
La miezul nopþii Pavel ºi Sila se rugau ºi cântau cântãri de laudã lui Dumnezeu, ºi
deodatã s-a fãcut un mare cutremur de pãmânt, astfel cã s-au zguduit temeliile temniþei. ªi am
vãzut cã îndatã îngerul lui Dumnezeu a dezlegat legãturile fiecãruia. Temnicerul s-a deºteptat ºi
s-a înspãimântat când a vãzut uºile temniþei deschise. A crezut cã întemniþaþii scãpaserã ºi cã el
trebuia sã fie pedepsit cu moartea. Când era gata sã se omoare, Pavel a strigat cu glas tare: „Sã
nu-þi faci niciun rãu, cãci toþi suntem aici.“ Puterea lui Dumnezeu l-a convins pe temnicer. El a
cerut o luminã, a sãrit înãuntru ºi, tremurând de fricã, s-a aruncat la picioarele lui Pavel ºi ale lui
Sila; i-a scos afarã ºi le-a zis: „Domnilor, ce trebuie sã fac ca sã fiu mântuit?“ ªi ei i-au rãspuns:
„Crede în Domnul Ýsus, ºi vei fi mântuit tu ºi casa ta.“ Temnicerul ºi-a adunat apoi toatã casa, ºi
Pavel le-a predicat pe Ýsus. Ýnima temnicerului s-a unit cu aceºti fraþi, ºi le-a spãlat rãnile, ºi el ºi
toatã casa lui au fost botezþi în noaptea aceea. Apoi le-a pus masa ºi s-a bucurat, crezând în
Dumnezeu cu toatã casa lui.
Vestea minunatã s-a rãspândit pretutindeni despre puterea slavei lui Dumnezeu care
fusese arãtatã prin deschiderea uºilor temniþei ºi convertirea ºi botezarea temnicerului ºi a
familiei sale. Conducãtorii au auzit despre aceste lucruri ºi s-au înfricoºat, ºi au trimis la
temnicer, cerându-i sã le dea drumul lui Pavel ºi lui Sila. Dar Pavel nu a vrut sã pãrãseascã
temniþa pe ascuns. El le-a zis: „Dupã ce ne-au bãtut cu nuiele în faþa tuturor, fãrã sã fim judecaþi,
pe noi, care suntem romani, ne-au aruncat în temniþã, ºi acum ne scot afarã pe ascuns! Nu merge
aºa! Sã vinã ei singuri sã ne scoatã afarã!“ Pavel ºi Sila nu doreau ca manifestarea puterii lui
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Dumnezeu sã fie tãinuitã. Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregãtorilor. Aceºtia s-au
temut, când au auzit cã sunt romani. Dregãtorii au venit sã-i potoleascã, i-au scos afarã din
temniþã ºi i-au rugat sã pãrãseascã cetatea.

Capitolul 16

Pavel a vizitat Ierusalimul
La scurt timp dupã convertirea sa, Pavel a vizitat Ýerusalimul, ºi L-a propovãduit pe Ýsus
ºi minunea harului Sãu. El povestea convertirea sa miraculoasã, ceea ce i-a înfuriat pe preoþi ºi
pe conducãtori, ºi ei s-au gândit sã-i ia viaþa. Dar ca viaþa sã-i fie salvatã, Ýsus i-a apãrut din nou
într-o viziune în timp ce el se ruga, spunându-i: „Grãbeºte-te, ieºi iute din Ýerusalim, cãci nu vor
primi mãrturisirea ta despre Mine.“ Pavel s-a rugat stãruitor de Ýsus: „Doamne, ei ºtiu cã eu
bãgam în temniþã ºi bãteam prin sinagogi pe cei ce cred în Tine ºi cã, atunci când se vãrsa
sângele lui ªtefan, martorul Tãu, eram ºi eu de faþã, îmi uneam încuviinþarea mea cu a celorlalþi
ºi pãzeam hainele celor ce-l omorau.“ Pavel credea cã iudeii din Ýerusalim nu s-ar fi putut
împotrivi mãrturiei lui, ci cã ei vor considera cã marea schimbare din el s-a putut face doar prin
puterea lui Dumnezeu. Dar Ýsus i-a zis: „Du-te, cãci te voi trimite departe la neamuri.“
Cât a lipsit din Ýerusalim, Pavel a scris multe scrisori cãtre diferite locuri, relatând
experienþa sa, ºi dând o mãrturie puternicã. Dar unii s-au strãduit sã distrugã influenþa acelor
scrisori. Ei au trebuit sã admitã cã epistolele lui erau cu greutate ºi pline de putere, dar spuneau
cã atunci când era de faþã el însuºi, era moale, ºi vorbirea lui de dispreþuit.
Am vãzut cã Pavel a fost un om foarte învãþat, ºi înþelepciunea ºi purtarea lui îi încântau
pe ascultãtorii sãi. Oamenilor învãþaþi le plãceau cunoºtinþele lui, ºi mulþi dintre ei au crezut în
Ýsus. Când era înaintea împãraþilor ºi a unor grupuri mari de oameni, vorbea atât de convingãtor,
cã îi copleºea pe toþi dinaintea lui. Aceasta i-a înfuriat foarte mult pe preoþi ºi pe bãtrâni. Pavel
putea sã intre uºor într-un raþionament profund, ºi sã se ridice, ºi sã ducã lumea cu el, pe cele mai
înalte culmi ale gândirii, ºi sã-i aducã sã vadã cele mai profunde bogãþii ale harului lui
Dumnezeu, ºi sã le înfãþiºeze dragostea uimitoare a lui Hristos. Apoi cu simplitate el cobora la
înþelesul oamenilor de rând ºi în modul cel mai puternic povestea experienþa sa, care trezea în ei
dorinþa fierbinte de a fi ucenicii lui Hristos.
Domnul i-a descoperit lui Pavel cã trebuia din nou sã se suie la Ýerusalim; cã acolo va fi
legat ºi va suferi pentru Numele Sãu. ªi cu toate cã a fost întemniþat pentru o perioadã lungã de
timp, totuºi Domnul ªi-a dus mai departe lucrarea specialã prin el. Lanþurile lui Pavel aveau sã
fie mijlocul de rãspândire a cunoºtinþelor despre Hristos ºi astfel sã-L slãveascã pe Dumnezeu.
Când a fost trimis din cetate în cetate pentru judecarea sa, mãrturia lui despre Ýsus ºi incidentele
interesante ale convertirii sale erau relatate înaintea împãraþilor ºi dregãtorilor, ca ei sã nu fie
lãsaþi fãrã mãrturie cu privire la Ýsus. Mii au crezut în El ºi s-au bucurat în Numele Sãu. Am
vãzut cã intenþia specialã a lui Dumnezeu s-a împlinit în cãlãtoria lui Pavel pe apã: ca echipajul
corabiei sã poatã sã vadã puterea lui Dumnezeu prin Pavel, ºi ca pãgânii de asemena sã poatã
auzi Numele lui Ýsus, ºi mulþi sã fie convertiþi prin învãþãtura lui ºi fiind martori la minunile
sãvârºite de el. Împãraþi ºi dregãtori au fost captivaþi de raþionamentul sãu, ºi când, cu zel ºi cu
puterea Duhului Sfânt, el Îl predica pe Ýsus, ºi relata evenimentele interesante ale experienþei
sale, convingerea cã Ýsus era Fiul lui Dumnezeu punea stãpânire pe ei; ºi în timp ce unii se
minunau cu uimire când îl ascultau pe Pavel, unul a strigat: „Curând mã vei convinge sã mã fac
creºtin!“ Totuºi ei se gândeau cã vor reflecta cu vreo ocazie viitoare la ceea ce auziserã. Satana a
câºtigat avantaj din aceastã amânare, ºi când ei au neglijat ocazia favorabilã atunci când inimile
le erau înmuiate, ocazia a fost pierdutã pentru totdeauna. Ýnimile li s-au împietrit.
Mi-a fost arãtatã lucrarea lui Satana mai întâi prin orbirea ochilor iudeilor astfel încât sã
nu-L primeascã pe Ýsus ca Mântuitorul lor, ºi apoi în a-i conduce prin invidie datoritã minunilor
Sale, sã-Ý vrea viaþa. Satana a intrat în unul chiar dintre cei care-L urmau pe Ýsus, ºi l-a condus
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sã-L trãdeze în mâinile lor, ºi ei L-au rãstignit pe Domnul vieþii ºi al slavei. Dupã ce Ýsus a înviat
din morþi, iudeii au adãugat pãcat peste pãcat atunci când s-au gândit sã ascundã faptul învierii
prin plãtirea cu bani a strãjerilor romani ca sã declare un neadevãr. Dar învierea lui Ýsus fusese
fãcutã de douã ori sigurã prin învierea unei mulþimi de martori care au fost readuºi la viaþã
împreunã cu El. Ýsus li S-a arãtat ucenicilor Sãi, ºi la peste cinci sute deodatã, în timp ce aceia pe
care i-a adus cu el s-au arãtat multora declarând cã Ýsus înviase.
Satana îi fãcuse pe iudei sã se rãzvrãteascã împotriva lui Dumnezeu, prin refuzul lor de
a-L primi pe Fiul Sãu, ºi prin mânjirea mâinilor lor cu sângele cel mai preþios prin rãstignirea
Lui. Nu a contat cât de puternicã a fost dovada datã cã Ýsus era Fiul lui Dumnezeu,
Rãscumpãrãtorul lumii; ei Îl omorâserã ºi nu puteau sã primeascã nicio dovadã în favoarea Sa.
Singura lor nãdejde ºi consolare, la fel ca ale lui Satana dupã cãderea lui, era sã încerce sã
câºtige împotriva Fiului lui Dumnezeu. Ei ºi-au continuat rãzvrãtirea prin prigonirea ucenicilor
lui Hristos, ºi prin omorârea lor. Nimic nu suna aºa de aspru în urechile lor ca Numele lui Ýsus pe
care ei Îl rãstigniserã. ªi ei erau hotãrâþi sã nu asculte de nicio dovadã în favoarea Lui. Ca în
cazul lui ªtefan, când Duhul Sfânt a declarat prin el puternica dovadã cã El era Fiul lui
Dumnezeu, ei ºi-au astupat urechile ca sã nu fie convinºi. ªi în timp ce ªtefan era acoperit în
slava lui Dumnezeu, ei l-au omorât cu pietre. Stana îi þinea pe ucigaºii lui Ýsus bine în strânsoarea
sa. Prin fapte rele ei i se predaserã singuri ca supuºi de bunã voie, ºi prin ei el era la lucru ca sã
tulbure ºi sã necãjeascã pe cei care credeau în Hristos. El lucra prin iudei pentru a întãrâta
neamurile împotriva Numelui lui Ýsus, ºi împotriva acelora care-L urmau ºi credeau în Numele
Lui. Dar Dumnezeu ªi-a trimis îngerii ca sã-i întãreascã pe ucenici pentru lucrarea lor, ca ei sã
poatã da mãrturie despre lucrurile pe care le vãzuserã ºi auziserã, ºi la urmã în neclintirea lor,
sã-ºi sigileze mãrturia cu propriul sânge.
Satana s-a bucurat cã iudeii erau bine prinºi în laþul sãu. Ei încã îºi continuau
ceremoniile, jertfele ºi rânduielile nefolositoare. Când Ýsus atârna pe cruce ºi a strigat „S-a
sfârºit!“, perdeaua templului s-a rupt în douã, de sus pânã jos, pentru a face cunoscut cã
Dumnezeu nu se va mai întâlni cu preoþii în templu, ca sã le accepte jertfele ºi rânduielile; ºi de
asemenea pentru a arãta cã zidul de despãrþire dintre iudei ºi neamuri fusese dãrâmat. Ýsus Se
adusese jertfã pe Sine pentru ambele pãrþi, ºi dacã aveau sã fie mântuiþi, ambele pãrþi trebuiau sã
creadã în Ýsus ca singura jertfã pentru pãcat, ºi ca Mântuitor al lumii.
În timp ce Ýsus atârna pe cruce, când ostaºul Ý-a strãpuns coasta cu o suliþã, a ieºit sânge
ºi apã, în douã ºuvoaie separate, unul de sânge, celãlalt de apã limpede. Sângele era pentru a
spãla pãcatele acelora care vor crede în Numele Lui. Apa reprezenta apa vie care se obþine de la
Ýsus pentru a da viaþã credinciosului.

Capitolul 17

Marea apostazie
Am fost dusã mai departe în timpul când pãgânii idolatri i-au prigonit cu cruzime pe
creºtini ºi i-au omorât. Sângele a curs în ºuvoaie. Cei nobili, învãþaþi ºi oamenii simpli au fost
deopotrivã omorâþi fãrã milã. Familii înstãrite au fost aduse la sãrãcie pentru cã nu au vrut sã
renunþe la religia lor. Cu toatã prigonirea ºi suferinþele pe care acei creºtini le-au îndurat, ei nu au
vrut sã coboare standardul. Ei ºi-au pãstrat religia curatã. Am vãzut cã Satana a tresãltat de
bucurie ºi a triumfat în faþa suferinþelor poporului lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a privit cu mare
aprobare asupra martirilor Sãi credincioºi, ºi creºtinii care au trãit în acest timp înfricoºãtor au
fost foarte mult iubiþi de El; pentru cã ei au fost dispuºi sã sufere pentru El. Fiecare suferinþã
înduratã de ei a mãrit rãsplata lor în cer. Dar cu toate cã Satana se bucura fiindcã sfinþii sufereau,
totuºi nu era mulþumit. El voia controlul asupra minþii la fel ca asupra trupului. Suferinþele
îndurate de acei creºtini i-au adus mai aproape de Domnul, ºi i-a fãcut sã se iubeascã unii pe alþii,
ºi i-a determinat sã se teamã mai mult ca oricând sã greºeascã faþã de El. Satana dorea sã-i facã
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sã nu fie plãcuþi înaintea lui Dumnezeu; atunci ei ºi-ar fi pierdut puterea, curajul ºi fermitatea. Cu
toate cã mii erau omorâþi, totuºi se ridicau alþii pentru a le lua locul. Satana vedea cã îºi pierdea
supuºii, ºi cu toate cã ei sufereau prigonirea ºi moartea, totuºi ei erau siguri în Ýsus Hristos cã
sunt supuºii împãrãþiei Sale. ªi el ºi-a fãcut planurile pentru a lupta cu mai mare succes
împotriva stãpânirii lui Dumnezeu, ºi pentru a doborî biserica. El i-a condus pe acei pãgâni
idolatri sã îmbrãþiºeze o parte din credinþa creºtinã. Ei au mãrturisit credinþã în rãstignirea ºi
învierea lui Hristos, fãrã o schimbare a inimii, ºi au propus sã se uneascã cu cei care-L urmau pe
Ýsus. O ce pericol înfricoºãtor pentru bisericã! A fost un timp de chin sufletesc. Unii se gândeau
cã dacã aveau sã se coboare ºi sã se uneascã cu acei idolatri care îmbrãþiºaserã o parte din
credinþa creºtinã, ar fi fost mijlocul prin care sã-i converteascã. Satana cãuta sã corupã
învãþãturile Bibliei. În cele din urmã am vãzut cã standardul a fost coborât ºi pãgânii s-au unit cu
creºtinii. Ei fuseserã închinãtori la idoli, ºi cu toate cã pretindeau cã ereau creºtini, au adus
împreunã cu ei idolatria lor. Ei au schimbat doar obiectele închinãrii lor cu chipuri de sfinþi, ºi
chiar cu chipul lui Hristos ºi al Mariei, mama lui Ýsus. Creºtinii s-au unit treptat cu ei, ºi religia
creºtinã a fost coruptã, ºi biserica ºi-a pierdut curãþia ºi puterea. Unii au refuzat sã se uneascã cu
ei ºi ºi-au pãstrat curãþia, ºi s-au închinat doar lui Dumnezeu. Ei nu voiau sã se plece în faþa
niciunui chip a nimic de sus din cer sau de jos de pe pãmânt.
Satana a tresãltat de bucurie la cãderea atâtor de mulþi, ºi apoi a întãrâtat biserica
decãzutã sã îi forþeze pe cei care voiau sã-ºi pãstreze curãþia religiei lor, ori sã accepte
ceremoniile lor ºi închinarea la chipuri, ori sã-i omoare. Focul prigonirii a fost din nou aprins
împotriva adevãratei biserici a lui Ýsus Hristos, ºi milioane de oameni au fost uciºi fãrã milã.
Acest lucru mi-a fost prezentat în felul urmãtor. O mare companie de pãgâni idolatri
ducea un steag negru pe care erau formele soarelui, lunii ºi stelelor. Compania pãrea sã fie foarte
fioroasã ºi mâniatã. Mi-a fost arãtatã apoi o altã companie ducând un steag alb, curat, ºi pe el era
scris: „Curãþie ºi sfinþenie Domnului“. Feþele lor erau marcate de fermitate ºi resemnare
cereascã. Ý-am vãzut pe pãgânii idolatri apropiindu-se de ei, ºi a fost un mare mãcel. Creºtinii se
topeau înaintea lor; ºi totuºi compania creºtinilor a strâns ºi mai mult rândurile, ºi a þinut steagul
ºi mai ferm. În timp ce mulþi cãdeau, alþii se adunau în jurul steagului ºi le luau locul.
Am vãzut compania idolatrilor sfãtuindu-se împreunã. Ei eºuaserã în a-i face pe creºtini
sã cedeze, ºi s-au pus de acord cu un alt plan. Ý-am vãzut coborând steagul lor, ºi s-au apropiat de
acea companie de creºtini fermi, ºi le-au fãcut propuneri. La început propunerile lor au fost
respinse în mod categoric. Apoi am vãzut compania creºtinilor sfãtuindu-se împreunã. Unii au
spus cã ei voiau sã coboare steagul, sã accepte propunerile, ºi sã-ºi salveze vieþile, ºi în cele din
urmã puteau sã prindã iarãºi putere ca sã ridice steagul lor printre acei pãgâni idolatri. Dar unii
nu au vrut sã accepte acest plan, ci au ales cu fermitate mai degrabã sã moarã þinând steagul
decât sã îl coboare. Apoi am vãzut pe mulþi din acea companie creºtinã coborând steagul, ºi
unindu-se cu pãgânii; în timp ce cei fermi ºi neclintiþi au apucat steagul ºi l-au þinut iarãºi sus.
Am vãzut persoane pãrãsind continuu compania celor care duceau steagul curat, ºi alãturându-se
idolatrilor, ºi ei s-au unit împreunã sub steagul negru, ca sã-i prigoneascã pe cei care duceau
steagul alb, ºi mulþi au fost uciºi. Totuºi steagul alb era þinut sus, ºi persoane au fost ridicate sã se
adune în jurul lui.
Ýudeii care au declanºat primii furia pãgânilor împotriva lui Ýsus, nu aveau sã scape. În
sala de judecatã iudeii înfuriaþi au strigat atunci când Pilat ezita sã-L condamne pe Ýsus: „Sângele
Lui sã fie asupra noastrã ºi asupra copiilor noºtri.“ Neamul iudeilor a trãit împlinirea acestui
blestem îngrozitor pe care ei l-au cerut asupra propriilor lor capete. Pãgânii ºi acei aºa numiþi
creºtini erau deopotrivã duºmanii lor. Acei creºtini cu numele, în zelul lor pentru crucea lui
Hristos, pentru cã iudeii Îl rãstigniserã pe Ýsus, credeau cã cu cât mai multã suferinþã aduceau
asupra lor, cu atât mai mult puteau sã fie plãcuþi înaintea lui Dumnezeu. ªi mulþi dintre acei iudei
necredincioºi au fost uciºi, în timp ce alþii au fost duºi din loc în loc, ºi au fost pedepsiþi în
aproape orice fel.
Sângele lui Hristos ºi al ucenicilor pe care ei îi dãduserã la moarte, era asupra lor, ºi
judecãþi îngrozitoare au venit peste ei. Blestemul lui Dumnezeu i-a urmat, ºi ei au ajuns de
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pominã ºi o batjocurã pentru pãgâni ºi creºtini. Ei erau evitaþi, înjosiþi ºi detestaþi, ca ºi când
semnul lui Cain era asupra lor. Totuºi am vãzut cã Dumnezeu a pãstrat în mod uimitor acest
popor, ºi îi rãspândise pe pãmânt, ca sã fie priviþi ca unii asupra cãrora a venit în mod deosebit
blestemul lui Dumnezeu. Am vãzut cã Dumnezeu îi pãrãsise pe iudei ca naþiune; totuºi era o
parte din ei care vor fi fãcuþi în stare sã rupã vãlul de pe inimile lor. Unii vor vedea totuºi cã
profeþia a fost împlinitã în ceea ce-i priveºte, ºi Îl vor primi pe Ýsus ca pe Mântuitorul lumii, ºi
vor vedea marele pãcat al naþiunii lor în a-L respinge pe Ýsus, ºi a-L rãstigni. Persoane dintre
iudei vor fi convertite, dar ca naþiune ei sunt pentru totdeauna pãrãsiþi de Dumnezeu.

Capitolul 18

Taina fãrãdelegii
A fost întodeauna planul lui Satana sã întoarcã minþile oamenilor de la Ýsus spre oameni
ºi sã distrugã responsabilitatea individualã. Satana a eºuat în planul sãu atunci când L-a ispitit pe
Fiul lui Dumnezeu. El a avut mai mult succes atunci când a venit la omul cãzut. Învãþãtura
creºtinismului a fost coruptã. Papi ºi preoþi ºi-au permis sã-ºi ia o poziþie înaltã, ºi au învãþat
poporul sã priveascã la ei pentru a li se ierta pãcatele, în loc sã priveascã în mod personal la
Hristos. Biblia a fost þinutã departe de ei, pentru a se ascunde adevãrurile care i-ar fi condamnat.
Oamenii erau pe deplin înºelaþi. Ei erau învãþaþi cã papii ºi preoþii erau reprezentanþii lui
Hristos, când de fapt ei erau reprezentanþii lui Satana; ºi când se plecau înaintea lor, ei se
închinau lui Satana. Oamenii au cerut Biblia, dar preoþii considerau periculos sã-i lase sã aibã
Cuvântul lui Dumnezeu ca sã-L citeascã singuri, ca sã nu se lumineze, iar pãcatele lor sã fie date
pe faþã. Oamenii erau învãþaþi sã se uite la aceºti înºelãtori, ºi sã primeascã fiecare cuvânt de la
ei, ca din gura lui Dumnezeu. Ei aveau acea putere asupra minþii, pe care doar Dumnezeu ar
trebui sã o aibã. ªi dacã vreunii îndrãzneau sã-ºi urmeze propriile convingeri, aceeaºi urã pe care
Satana ºi iudeii au arãtat-o faþã de Ýsus s-ar fi aprins împotriva lor, ºi cei cu putere ar fi însetat
dupã sângele lor. Mi-a fost arãtat un timp când Satana a triumfat în mod deosebit. Mulþimi de
creºtini au fost uciºi într-un mod înfricoºãtor pentru cã voiau sã-ºi pãstreze religia curatã.
Biblia era urâtã, ºi s-au fãcut eforturi sã se cureþe pãmântul de Cuvântul preþios al lui
Dumnezeu. Citirea Bibliei a fost interzisã sub pedeapsa cu moartea, ºi toate exemplarele Cãrþii
Sfinte care au putut fi gãsite au fost arse. Dar am vãzut cã Dumnezeu a avut o grijã deosebitã de
Cuvântul Sãu. El l-a protejat. În diferite perioade de timp nu au existat decât foarte puþine
exemplare ale Bibliei, totuºi Dumnezeu nu a permis sã se piardã Cuvântul Sãu. ªi în zilele din
urmã, exemplarele Bibliei vor fi aºa de înmulþite, încât fiecare familie sã o poatã avea. Am vãzut
cã atunci când erau doar foarte puþine exemplare ale Bibliei, ea era preþioasã ºi aducãtoare de
mângâiere pentru urmaºii persecutaþi ai lui Ýsus. Era cititã în modul cel mai secret, ºi cei care
aveau acest înalt privilegiu, simþeau cã aveau o convorbire cu Dumnezeu, cu Fiul Sãu Ýsus, ºi cu
ucenicii Sãi. Dar acest privilegiu binecuvântat i-a costat pe mulþi dintre ei propria viaþã. Dacã
erau descoperiþi, ei erau luaþi de la citirea Cuvântului sacru ºi duºi la butucul cãlãului, pe rug sau
în temniþã pentru a muri de foame.
Satana nu a putut sã împiedice planul mântuirii. Ýsus a fost rãstignit ºi a înviat din nou a
treia zi. Satana le-a spus îngerilor lui cã va face chiar ºi rãstignirea ºi învierea sã vorbeascã în
avantajul sãu. El a fost de acord ca cei care mãrturiseau credinþã în Ýsus sã creadã cã legile care
reglementau sacrificiile iudaice ºi darurile au încetat la moartea lui Hristos, dacã putea sã-i
împingã mai departe, ºi sã-i facã sã creadã cã ºi Legea celor zece porunci a murit împreunã cu
Hristos.
Am vãzut cã mulþi s-au supus cu uºurinþã acestui plan al lui Satana. Tot cerul s-a umplut
de indignare când a vãzut Legea sfântã a lui Dumnezeu cãlcatã în picioare. Ýsus ºi toatã oastea
cereascã erau familiarizaþi cu natura Legii lui Dumnezeu; ei ºtiau cã El nu o va schimba sau
desfiinþa. Condiþia fãrã speranþã a omului a produs cea mai profundã întristare în cer, ºi L-a fãcut
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pe Ýsus sã se ofere sã moarã pentru cei care au cãlcat Legea sfântã a lui Dumnezeu. Dacã Legea
Sa putea sã fie desfiinþatã, omul ar fi putut sã fie mântuit fãrã moartea lui Ýsus. Moartea lui Ýsus
nu a distrus Legea Tatãlui Sãu; ci a proslãvit-o ºi a onorat-o, impunând ascultare faþã de toate
preceptele ei sfinte. Dacã biserica ar fi rãmas curatã ºi statornicã, Satana nu i-ar fi putut înºela ºi
conduce sã calce în picioare Legea lui Dumnezeu. În acest plan plin de încumetare, Satana atacã
direct împotriva temeliei stãpânirii lui Dumnezeu în cer ºi pe pãmânt. Dupã ce s-a rãzvrãtit,
pentru a se salva pe sine, el a dorit ca Dumnezeu sã-ªi schimbe Legea. Dar Dumnezeu i-a spus
lui Satana, în faþa întregii oºtiri cereºti, cã Legea Sa era de neschimbat. Satana ºtie cã dacã poate
sã-i facã pe alþii sã încalce Legea lui Dumnezeu, este sigur de ei, pentru cã orice cãlcãtor al Legii
Sale trebuie sã moarã.
Satana a hotãrât sã meargã chiar mai departe. El le-a spus îngerilor sãi cã unii vor fi atât
de plini de râvnã pentru Legea lui Dumnezeu cã nu vor putea sã fie prinºi în aceastã cursã; cã
cele zece porunci erau aºa de clare cã mulþi vor crede cã ele încã erau obligatorii. De aceea el
trebuia sã caute sã strice porunca a patra care Îl aratã pe Dumnezeul cel viu. El i-a condus pe
reprezentanþii sãi sã se încumete sã schimbe sabatul, ºi sã modifice singura poruncã dintre cele
zece care Îl aratã pe Dumnezeul cel adevãrat, Creatorul cerurilor ºi al pãmântului. Satana le-a
înfãþiºat învierea glorioasã a lui Ýsus, ºi le-a spus cã prin învierea Lui în prima zi a sãptãmânii, El
a schimbat sabatul din ziua a ºaptea în prima zi a sãptãmânii. Astefel Satana a folosit învierea
pentru a servi scopului sãu. El ºi îngerii lui s-au bucurat cã rãtãcirile pe care ei le pregãtiserã au
prins aºa de bine la aºa-ziºii prieteni ai lui Hristos. La ceea ce unii s-ar fi uitat cu groazã
religioasã, alþii aveau sã primeascã. Diferitele rãtãciri aveau sã fie primite ºi apãrate cu zel. Voia
lui Dumnezeu descoperitã clar în Cuvântul Sãu, a fost acoperitã cu rãtãciri ºi tradiþii, care au fost
învãþate ca fiind poruncile lui Dumnezeu. Dar cu toate cã aceastã amãgire strigãtoare la cer avea
sã fie rãbdatã ca sã fie continuatã de-a lungul timpului pânã la a doua apariþie a lui Ýsus, totuºi
de-a lungul întregului acest timp de rãtãcire ºi înºelãciune, Dumnezeu nu a fost lãsat fãrã niciun
martor. Au existat martori adevãraþi ºi credincioºi care au þinut toate poruncile lui Dumnezeu
de-a lungul întunericului ºi prigonirii bisericii.
Am vãzut cã îngerii au fost umpluþi de uimire când au vãzut suferinþele ºi moartea
Împãratului slavei. Dar am vãzut cã nu a fost de mirare pentru oastea îngerilor cã Domnul vieþii
ºi al slavei, care a umplut tot cerul cu bucurie ºi splendoare, avea sã rupã legãturile morþii, ºi a
ieºit ca un învingãtor triumfãtor din locul care-l þinea închis. ªi dacã vreunul dintre aceste
evenimente ar trebui comemorat printr-o zi de odihnã, acesta este rãstignirea. Dar, am vãzut cã
niciunul dintre aceste evenimente nu a fost desemnat sã schimbe sau sã desfiinþeze Legea lui
Dumnezeu; ci ele dau cea mai puternicã dovadã a neschimbãrii Sale.
Amândouã aceste evenimente importante au comemorãrile lor. Prin participarea la cina
Domnului, pâinea frântã ºi rodul viþei, noi arãtãm mai departe moartea Domnului pânã va veni
El. Prin þinerea acestei comemorãri, scenele suferinþelor ºi morþii Sale sunt aduse proaspete în
mintea noastrã. Învierea lui Hristos este comemoratã atunci când suntem îngropaþi cu El prin
botez, ºi înviem din mormântul de apã asemenea învierii Sale, pentru a trãi o viaþã nouã.
Mi-a fost arãtat cã Legea lui Dumnezeu va sta neclintitã pentru totdeauna, ºi va exista pe
noul pãmânt pentru toatã veºnicia. La creaþie, când temeliile pãmântului au fost puse, fii lui
Dumnezeu au privit cu admiraþie peste lucrarea Creatorului, ºi toatã oastea cereascã a strigat de
bucurie. Atunci a fost pusã temelia sabatului. La terminarea celor ºase zile de creaþie, Dumnezeu
S-a odihnit în ziua a ºaptea de toatã lucrarea Sa pe care o fãcuse. ªi El a binecuvântat ziua a
ºaptea ºi a sfinþit-o, pentru cã în ea S-a odihnit de toatã lucrarea Sa. Sabatul a fost instituit în
Eden înainte de cãdere, ºi a fost þinut de Adam ºi Eva, ºi de toatã oastea cereascã. Dumnezeu S-a
odihnit în ziua a ºaptea, ºi a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o. ªi am vãzut cã sabatul nu va fi niciodatã
desfiinþat, ci sfinþii rãscumpãraþi, ºi toatã oastea îngereascã, îl vor þine în cinstea marelui Creator
pentru toatã veºnicia.
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Capitolul 19

Moarte, nu viaþã veºnicã în chin
Satana ºi-a început amãgirea în Eden. El i-a spus Evei: „Hotãrât, cã nu veþi
muri.“ Aceasta a fost prima lecþie a lui Satana despre nemurirea sufletului. ªi a continuat acestã
amãgire de atunci pânã în prezent, ºi o va continua pânã când robia copiilor lui Dumnezeu se va
termina. Atenþia mi-a fost îndreptatã spre Adam ºi Eva în Eden. Ei au luat din pomul interzis, ºi
apoi sabia învãpãiatã a fost pusã în jurul pomului vieþii, ºi ei au fost alungaþi din grãdinã ca sã nu
ia din pomul vieþii ºi sã fie pãcãtoºi nemuritori. Pomul vieþii trebuia sã menþinã nemurirea. Am
auzit un înger întrebând: „Cine din familia lui Adam a trecut de sabia învãpãiatã, ºi a luat din
pomul vieþii?“ Am auzit un alt înger rãspunzând: „Niciunul din familia lui Adam nu a trecut de
sabia învãpãiatã ºi nu a luat din pom; de aceea nu existã niciun pãcãtos nemuritor.“ Sufletul care
pãcãtuieºte, acela va muri de o moarte veºnicã; o moarte care va dura pentru totdeauna, unde nu
va fi nicio speranþã de înviere; ºi apoi mânia lui Dumnezeu se va potoli.
A fost uimitor pentru mine cã Satana a putut sã reuºeascã atât de bine în a-l face pe om sã
creadã cã cuvintele lui Dumnezeu, „sufletul care pãcãtuieºte, acela va muri“, înseamnã cã
sufletul care pãcãtuieºte nu va muri, ci va trãi veºnic în chin. Îngerul a spus: „Viaþa este viaþã, fie
cã este în durere sau în fericire. Moartea este fãrã durere, fãrã bucurie, fãrã urã.“
Satana le-a spus îngerilor sãi sã facã un efort deosebit pentru a rãspândi amãgirea ºi
minciuna spusã pentru prima datã Evei în Eden: „Hotãrât, cã nu veþi muri.“ ªi când rãtãcirea a
fost primitã de oameni, ºi ei au crezut cã omul era nemuritor, Satana i-a condus ºi mai departe ca
sã creadã cã pãcãtosul va trãi în chin veºnic. Apoi calea a fost pregãtitã pentru ca Satana sã
lucreze prin reprezentanþii lui, ºi sã-L prezinte pe Dumnezeu înaintea oamenilor ca pe un tiran
rãzbunãtor: cã pe cei de care nu este mulþumit îi va arunca în iad ºi îi va face sã simtã pentru
totdeauna mânia Sa; ºi cã ei vor suferi un chin nespus de mare, în timp ce El Se va uita în jos la
ei cu satisfacþie, când ei se zbat în suferinþe îngrozitoare ºi flãcãri veºnice. Satana a ºtiut cã dacã
acestã rãtãcire va fi primitã, Dumnezeu va fi temut ºi urât de foarte mulþi, în loc sã fie iubit ºi
admirat; ºi cã mulþi vor fi fãcuþi sã creadã cã ameninþãrile din cuvântul lui Dumnezeu nu se vor
împlini literal; pentru cã ar fi împotriva caracterului Sãu de bunãvoinþã ºi iubire, sã arunce
fiinþele pe care le-a creat în chinuri veºnice. Satana i-a condus la altã extremã, sã treacã pe deplin
cu vederea dreptatea lui Dumnezeu ºi ameninþãrile din Cuvântul Sãu, ºi sã-L prezinte ca având
doar milã, ºi cã nimeni nu va pieri, ci toþi, atât sfinþi cât ºi pãcãtoºi, vor fi în cele din urmã
mântuiþi în Împãrãþia Sa. Ca urmare a rãtãcirii rãspândite despre nemurirea sufletului ºi a
chinului fãrã sfârºit, Satana profitã de o altã clasã de oameni ºi îi face sã priveascã Biblia ca pe o
carte neinspiratã. Ei gândesc cã ea învaþã multe lucruri bune, dar ei nu pot sã se încreadã în ea ºi
s-o iubeascã, pentru cã au fost învãþaþi cã ea susþine învãþãtura despre chinul veºnic.
Satana profitã de încã o altã clasã de oameni, ºi îi conduce ºi mai departe fãcându-i sã
nege existenþa lui Dumnezeu. Ei nu pot vedea nicio consecvenþã în caracterul Dumnezeului
Bibliei, dacã El va chinui o parte din familia umanã pentru toatã veºnicia în chinuri groaznice. ªi
ei neagã Biblia ºi pe Autorul ei, ºi privesc moartea ca pe un somn veºnic.
Apoi Satana conduce o altã clasã de oameni care sunt fricoºi ºi temãtori, sã comitã pãcat;
ºi dupã ce au pãcãtuit, le þine înainte faptul cã plata pãcatului nu este moartea, ci viaþa veºnicã în
chinuri îngrozitoare, care sã fie îndurate de-a lungul veacurilor fãrã sfârºit ale veºniciei. Satana
se foloseºte de ocazia favorabilã, ºi mãreºte înaintea minþilor lor slabe ororile unui iad fãrã
sfârºit, ºi pune stãpânire pe minþile lor, ºi ei îºi pierd raþiunea. Apoi Satana ºi îngerii lui tresaltã
de bucurie, ºi cei necredincioºi ºi ateiºti se alãturã aruncând insulte asupra creºtinismului. Ei
privesc aceste urmãri rele ale primirii ereziei rãspândite, ca un rezultat normal al credinþei în
Biblie ºi în Autorul ei.
Am vãzut cã oastea cereascã s-a umplut de indignare la aceastã lucrare plinã de
încumetare a lui Satana. Am întrebat de ce toate aceste amãgiri trebuia sã fie îngãduite sã-ºi
producã efectul asupra minþilor oamenilor, când îngerii lui Dumnezeu erau puternici, ºi dacã ar fi
fost însãrcinaþi, ar fi putut sã zdrobeascã cu uºurinþã puterea duºmanului. Apoi am vãzut cã
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Dumnezeu ºtia cã Satana va încerca orice modalitate pentru a-l distruge pe om; de aceea El a pus
ca sã fie scris Cuvântul Sãu, ºi a fãcut planurile Sale faþã de om atât de clare încât nici cel mai
slab nu trebuie sã greºeascã. Apoi, dupã ce a dat Cuvântul Sãu omului, El l-a pãstrat cu grijã,
astfel încât Satana ºi îngerii lui, prin orice agent sau reprezentant, sã nu poatã sã-l distrugã. În
timp ce alte cãrþi puteau fi distruse, aceastã carte sfântã avea sã fie nemuritoare. ªi aproape de
încheierea timpului, când amãgirile lui Satana aveau sã se înmulþeascã, exemplarele acestei Cãrþi
aveau sã fie aºa de multiplicate, încât toþi care doreau, sã poatã avea un exemplar al voii
descoperite a lui Dumnezeu pentru om, ºi, sã se poatã înarma împotriva amãgirilor ºi minunilor
mincinoase ale lui Satana.
Am vãzut cã Dumnezeu a protejat Biblia în mod deosebit, totuºi oameni învãþaþi, atunci
când erau puþine exemplare, au schimbat cuvintele în unele cazuri, gândind cã o fãceau mai
clarã, când de fapt ei denaturau ceea ce era clar, fãcând-o sã sprijine punctele lor de vedere
formate, conduse de tradiþii. Dar am vãzut cã Cuvântul lui Dumnezeu, ca un tot, este o înlãnþuire
perfectã, o porþiune a Scripturii explicând alta. Adevãraþii cãutãtori de adevãr nu trebuie sã se
înºele; cãci Cuvântul lui Dumnezeu nu numai cã este clar ºi simplu în vestirea cãii care duce la
viaþã, ci Duhul Sfânt este dat sã îndrume în înþelegerea cãii vieþii descoperitã în Cuvântul Sãu.
Am vãzut cã îngerii lui Dumnezeu nu aveau sã controleze niciodatã voinþa. Dumnezeu
pune înaintea omului viaþa ºi moartea. El poate sã aleagã singur. Mulþi doresc viaþa dar continuã
sã meargã pe calea largã pentru cã nu au ales viaþa.
Am vãzut mila ºi compasiunea lui Dumnezeu prin faptul cã L-a dat pe Fiul Sãu sã moarã
pentru omul vinovat. Aceia care nu vor alege sã primeascã mântuirea care a fost atât de scump
dobânditã pentru ei, trebuie sã fie pedepsiþi. Fiinþe pe care Dumnezeu le-a creat au ales sã se
rãzvrãteascã împotriva stãpânirii Sale; dar am vãzut cã Dumnezeu nu i-a închis în iad ca sã
îndure un chin fãrã sfârºit. Nu a putut sã-i ia la cer; pentru cã a-i aduce în compania celor curaþi
ºi sfinþi i-ar face pe deplin nefericiþi. Dumnezeu nu-i va lua la cer, dar nici nu-i va face sã sufere
veºnic. El îi va nimici complet, ºi îi va face sã fie ca ºi când nu fuseserã, ºi atunci dreptatea Sa va
fi satisfãcutã. El l-a fãcut pe om din þãrâna pãmântului, ºi cei neascultãtori ºi nesfinþi vor fi
mistuiþi de foc, ºi se vor întoarce iarãºi în þãrânã. Am vãzut cã bunãtatea ºi copasiunea lui
Dumnezeu în aceastã privinþã ar trebui sã-i facã pe toþi sã admire caracterul Sãu, ºi sã-L adore. ªi
dupã ce cei rãi vor fi distruºi de pe faþa pãmântul, toatã oastea cereascã va spune: „Amin!“
Satana s-a uitat cu foarte mare satisfacþie la acei care mãrturiseau Numele lui Hristos, ºi
se lipeau strâns de aceste amãgiri create de el. Lucrarea lui este sã mai creeze noi amãgiri.
Puterea lui creºte, ºi el devine mai viclean. El i-a fãcut pe reprezentanþii sãi, pe papi ºi pe preoþi,
sã se înalþe pe sine, ºi sã întãrâte lumea sã îi prigoneascã în mod crunt pe cei care Îl iubeau pe
Dumnezeu, ºi nu erau dispuºi sã-i accepte amãgirile, introduse prin ei. Satana i-a determinat pe
agenþii lui, sã-i nimiceascã pe urmaºii devotaþi ai lui Hristos. O ce suferinþe ºi agonie i-au fãcut
sã îndure pe cei preþioºi în faþa lui Dumnezeu! Îngerii au pãstrat un raport credincios despre toate
acestea. Dar Satana ºi îngerii lui rãi au tresãltat de bucurie, ºi le-au spus îngerilor care le slujeau
ºi îi întãreau pe acei sfinþi suferinzi, cã ei îi vor omorî astfel încât nu va mai rãmâne niciun
creºtin adevãrat pe pãmânt. Am vãzut cã biserica lui Dumnezeu era atunci curatã. Atunci nu era
niciun pericol ca oameni cu inimi stricate sã vinã în biserica lui Dumnezeu; cãci creºtinul
adevãrat, care îndrãznea sã-ºi mãrturiseascã credinþa, era în pericol sã fie tras pe roatã, ars pe rug,
ºi supus la orice torturã pe care Satana ºi îngerii lui rãi au putut s-o nãscoceascã, ºi s-o punã în
mintea omului.

Capitolul 20

Reforma
Dar cu toatã prigonirea ºi omorârea sfinþilor, totuºi martori vii au fost ridicaþi în orice
parte. Îngerii lui Dumnezeu fãceau lucrarea încredinþatã în grija lor. Ei cãutau în locurile cele
mai întunecate, ºi alegeau din întuneric, oameni care erau cu inima cinstitã. Ei erau cu toþii
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îngropaþi în rãtãcire, dar Dumnezeu i-a ales aºa cum a fãcut-o cu Saul, ca vase alese care sã ducã
adevãrul Sãu, ºi ºi-au ridicat vocile împotriva pãcatelor pretinsului Sãu popor. Îngerii lui
Dumnezeu i-au miºcat inima lui Martin Luther, a lui Melanchthon, ºi a altora în diferite locuri, sã
înseteze dupã mãrturia vie a Cuvântului lui Dumnezeu. Vrãjmaºul nãvãlise ca un potop de ape, ºi
steagul trebuia sã fie ridicat împotriva lui. Luther a fost ales sã þinã piept furtunii ºi sã se ridice
împotriva mâniei bisericii decãzute, ºi sã-i întãreascã pe cei câþiva care erau credincioºi
mãrturisirii lor sfinte de credinþã. El s-a temut întodeauna ca nu cumva sã greºeascã faþã de
Dumnezeu. El a încercat prin fapte sã obþinã favoarea lui Dumnezeu; dar nu a fost mulþumit pânã
când o licãrire de luminã din cer a alungat întunericul din mintea lui, ºi l-a condus sã se încreadã,
nu în fapte, ci în meritele sângelui lui Hristos; ºi sã vinã la Dumnezeu el însuºi, nu prin papi sau
duhovnici, ci doar prin Ýsus Hristos. O cât de preþios a fost pentru Luther sã înþeleagã acest lucru!
Aceastã luminã nouã ºi preþioasã care se ivise peste înþelegerea lui întunecatã ºi-i alungase
superstiþia, el a preþuit-o mai mult decât pe cea mai valoroasã comoarã pãmânteascã. Cuvântul
lui Dumnezeu era nou. Totul se schimbase. Cartea de care se temuse pentru cã nu putuse sã vadã
frumuseþe în ea, era viaþã, VÝAÞÃ pentru el. Era bucuria, mângâierea ºi învãþãtorul sãu
binecuvântat. Nimic nu-l putea face sã lase la o parte studiul ei. El se temuse de moarte, dar când
a citit Cuvântul lui Dumnezeu, toate temerile lui au dispãrut, ºi el a admirat caracterul lui
Dumnezeu, ºi L-a iubit. El a cercetat Cuvântul lui Dumnezeu pentru sine însuºi. S-a desfãtat cu
comorile preþioase pe care le conþinea, iar apoi l-a cercetat pentru bisericã. A fost dezgustat de
pãcatele acelora în care se încrezuse pentru mântuire. Ý-a vãzut pe foarte mulþi învãluiþi în acelaºi
întuneric care îl acoperise pe el. A cãutat cu ardoare o ocazie favorabilã pentru a-i îndrepta spre
Mielul lui Dumnezeu, singurul care ridicã pãcatul lumii. ªi-a ridicat vocea împotriva rãtãcirilor
ºi pãcatelor bisericii papale, ºi cu toatã seriozitatea dorea cu ardoare sã rupã lanþul întunericului
care îngrãdea mii de oameni ºi-i fãcea sã se încreadã în fapte pentru mântuire. El dorea cu
ardoare sã fie fãcut în stare sã deschidã în faþa minþilor lor adevãratele bogãþii ale harului lui
Dumnezeu, ºi mãreþia mântuirii obþinute prin Ýsus Hristos. ªi-a înãlþat vocea cu zel, ºi în puterea
Duhului Sfânt a strigat împotriva pãcatelor existente ale conducãtorilor bisericii; ºi când a
întâlnit furtuna de împotrivire din partea preoþilor, curajul sãu nu a cedat, pentru cã el se sprijinea
cu tãrie pe braþul puternic al lui Dumnezeu, ºi cu convingere se încredea în El pentru biruinþã. ªi
când a împins lupta tot mai aproape, furia preoþilor s-a aprins împotriva lui. Ei nu doreau sã fie
reformaþi. Ei au ales sã fie lãsaþi în comoditate, în plãcere extravagantã, în nelegiuire. Doreau ca
biserica sã fie þinutã în întuneric.
Am vãzut cã Luther a fost înflãcãrat ºi zelos, fãrã fricã ºi curajos în mustrarea pãcatului ºi
apãrarea adevãrului. Nu i-a pãsat de oamenii rãi ºi de demoni. El ºtia cã avea pe Cineva cu el
care era mai mare decât ei toþi. Luther avea înflãcãrare, zel, curaj ºi neînfricare, ºi uneori putea sã
meargã prea departe. Dar Dumnezeu l-a ridicat pe Melanchthon, care era exact opusul lui în
caracter, pentru a-l ajuta pe Luther ºi a duce mai departe lucrarea reformei. Melanchthon era
timid, fricos, prudent, ºi avea foarte multã rãbdare. El a fost foarte mult iubit de Dumnezeu.
Cunoºtea foarte bine Scripturile, ºi judecata ºi înþelepciunea sa erau deosebite. Ýubirea lui pentru
cauza lui Dumnezeu era egalã cu a lui Luther. Dumnezeu a legat aceste inimi una de alta. Ei au
fost prieteni care nu aveau sã fie niciodatã separaþi. Luther a fost de mare ajutor pentru
Melanchthon când acesta se afla în pericol sã fie fricos ºi încet, iar Melanchthon a fost de
asemenea de mare ajutor pentru Luther sã-l þinã de la a se miºca prea repede. Prudenþa
prevãzãtoare a lui Melanchthon a evitat de multe ori probleme care ar fi venit asupra cauzei lor,
dacã lucrarea ar fi fost lãsatã doar pe sema lui Luther; ºi lucrarea ar fi dat de multe ori greº în a fi
împinsã înainte, dacã ar fi fost lãsatã doar pe seama lui Melanchthon. Mi s-a arãtat înþelepciunea
lui Dumnezeu în a-i alege pe aceºti doi bãrbaþi, cu caractere diferite pentru a duce mai departe
lucrarea de reformã.
Am fost apoi dusã înapoi în zilele apostolilor, ºi am vãzut cã Dumnezeu a ales ca
parteneri un Petru înflãcãrat ºi zelos, ºi un Ýoan blând, rãbdãtor ºi umil. Uneori Petru era
impulsiv. ªi ucenicul iubit l-a domolit deseori pe Petru, când zelul ºi înflãcãrarea lui îl duceau
prea departe; însã nu l-a îndreptat. Dar dupã ce Petru Îl tãgãduise pe Domnul lui, ºi s-a cãit ºi s-a
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întors la Dumnezeu, tot ceea ce avea nevoie era o atenþionare blândã din partea lui Ýoan pentru
a-ºi domoli ardoarea ºi zelul. Cauza lui Hristos ar fi avut de multe ori de suferit dacã ar fi fost
lãsatã doar asupra lui Ýoan. Zelul lui Petru era necesar. Curajul ºi energia lui i-au scãpat deseori
din dificultãþi, ºi i-au adus la tãcere pe duºmanii lor. Ýoan era captivant. El i-a câºtigat pe mulþi
pentru cauza lui Hristos prin îndelunga sa rãbdare ºi devotare profundã.
Dumezeu a ridicat bãrbaþi care sã strige împotriva pãcatelor existente ale bisericii papale,
ºi sã ducã mai departe reforma. Satana a cãutat sã nimiceascã aceºti martori vii; dar Dumnezeu a
fãcut un zid în jurul lor. Unora, pentru slava Numelui Sãu, li s-a permis sã sigileze mãrturia pe
care o dãduserã cu propriul lor sânge; dar erau alþi bãrbaþi puternici ca Luther ºi Melanchthon,
care cel mai bine puteau sã-Ý dea slavã lui Dumnezeu trãind ºi strigând tare împotriva pãcatelor
papilor, preoþilor ºi regilor. Ei tremurau înaintea vocii lui Luther. Prin aceºti bãrbaþi aleºi, raze de
luminã au început sã împrãºtie întunericul, ºi foarte mulþi au primit cu bucurie lumina ºi au
umblat în ea. ªi când un martor era ucis, doi sau mai mulþi erau ridicaþi pentru a-i lua locul.
Dar Satana nu era mulþumit. El putea sã aibã putere doar asupra trupului. El nu putea sã-i
facã pe credincioºi sã renunþe la credinþa ºi speranþa lor. ªi chiar în moarte, ei au triumfat cu
marea speranþã a nemuririi la învierea celor drepþi. Ei aveau mai mult decât energia oamenilor
muritori. Nu îndrãzneau sã adoarmã nici pentru o clipã. Ei au þinut armura creºtinã încinsã în
jurul lor, pregãtiþi de luptã, nu numai cu duºmani spirituali, ci cu Satana sub formã de oameni, al
cãror strigãt neîncetat era: „Renunþaþi la credinþa voastrã sau muriþi.“ Aceºti câþiva creºtini erau
puternici în Dumnezeu, ºi mai preþioºi în faþa Sa decât o jumãtate de lume purtând numele lui
Hristos, dar laºi în cauza Lui. În timpul în care biserica era prigonitã, ei erau uniþi ºi plini de
dragoste. Ei erau puternici în Dumnezeu. Pãcãtoºilor nu le era permis sã se uneascã cu ea; nici
amãgitorilor ºi nici celor amãgiþi. Doar aceia care erau dispuºi sã renunþe la tot pentru Hristos,
puteau sã fie ucenicii Sãi. Lor le plãcea sã fie sãraci, umili ºi asemenea lui Hristos.

Capitolul 21

Biserica unitã cu lumea
Satana s-a sfãtuit atunci cu îngerii lui ºi au analizat ceea ce câºtigaserã. Era adevãrat cã
opriserã câteva suflete fricoase prin teama de moarte de la a îmbrãþiºa adevãrul; dar mulþi, chiar
ºi dintre cei mai fricoºi, primiserã adevãrul, ºi imediat frica ºi teama i-au pãrãsit, ºi când au fost
martori la moartea fraþilor lor, ºi au vãzut neclintirea ºi rãbdarea lor, au ºtiut cã Dumnezeu ºi
îngerii îi ajutau sã îndure asemenea suferinþe, ºi au devenit curajoºi ºi fãrã teamã. ªi când au fost
chemaþi sã-ºi dea viaþa, ºi-au pãstrat credinþa cu atâta rãbdare ºi neclintire cã i-au fãcut chiar ºi
pe ucigaºii lor sã tremure. Satana ºi îngerii lui au hotãrât cã era o cale prin care ar fi reuºit mai
bine sã distrugã suflete, ºi care ar fi fost mai sigurã la urmã. Ei au vãzut cã, cu toate cã îi fãcuserã
pe creºtini sã sufere, neclintirea lor, ºi speranþa luminoasã care-i încuraja, l-a fãcut pe cel mai
slab sã devinã puternic, ºi ca instrumentele de torturã ºi flãcãrile sã nu poatã sã-i sperie. Ei au
urmat purtarea nobilã a lui Ýsus când a fost în faþa ucigaºilor Sãi, ºi mulþi au fost convinºi de
adevãr vãzând neschimbarea lor ºi slava lui Dumnezeu care se aºezase peste ei. Satana a hotãrât
cã trebuie sã vinã într-o formã mai blândã. El stricase învãþãturile Bibliei, ºi tradiþii care aveau sã
distrugã milioane de oameni prindeau rãdãcini adânci. El ºi-a reþinut ura, ºi s-a hotãrât sã nu-ºi
împingã supuºii la o asemenea prigonire amarã, ci sã facã biserica sã se lupte, nu pentru credinþa
datã odatã sfinþilor, ci pentru diferite tradiþii. Când a fãcut biserica sã primeascã favoruri ºi
onoruri lumeºti sub pretenþia falsã cã îi erau de folos, ea a început sã piardã favoarea lui
Dumnezeu. În mod treptat biserica ºi-a pierdut puterea, când a evitat sã declare adevãrurile
directe care îi excludeau pe amatorii de plãceri ºi pe prietenii lumii.
Biserica nu mai este acel popor separat ºi deosebit care era când focurile persecuþiei au
fost aprinse împotriva ei. Cum s-a înegrit aurul? Cum s-a schimbat aurul cel curat? Am vãzut cã
dacã biserica ºi-ar fi pãstrat întodeauna caracterul sãu sfânt ºi deosebit, puterea Duhului Sfânt
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care a fost datã ucenicilor ar fi fost cu ea. Cei bolnavi ar fi fost vindecaþi, demoni ar fi fost certaþi
ºi scoºi afarã, ºi ea ar fi fost puternicã ºi i-ar fi îngrozit pe vrãºmaºii sãi.
Am vãzut cã un mare grup de oameni mãrturisea numele lui Hristos, dar Dumnezeu nu îi
recunoaºte ca fiind ai Sãi. El nu gãseºte nicio plãcere în ei. Satana pãrea cã îºi ia un caracter
religios, ºi era foarte dispus ca oamenii sã creadã cã erau creºtini. El era foarte dispus ca ei sã
creadã în Ýsus, în rãstignirea ºi învierea Sa. Însuºi Satana ºi îngerii lui cred pe deplin toate
acestea ºi tremurã. Dar dacã aceastã credinþã nu îndeamnã la fapte bune, ºi nu îl determinã pe cel
care o mãrturiseºte sã imite viaþa de lepãdare de sine a lui Hristos, Satana nu este deranjat; pentru
cã ei îºi iau doar numele de creºtini, în timp ce inimile lor sunt încã lumeºti, ºi el poate sã-i
foloseascã în slujba lui mai bine decât dacã ei nu ar fi fãcut nicio mãrturisire de credinþã. Sub
numele de creºtin ei îºi ascund urâþenia. Ei merg înainte cu firea lor nesfinþitã ºi cu patimile lor
rele nesupuse. Acest lucru le dã ocazie necredincioºilor sã Îi arunce în faþã lui Ýsus Hristos
imperfecþiunile lor, sã-L dezonoreze, ºi sã-i facã pe cei care au o religie curatã ºi neîntinatã sã fie
aduºi la o reputaþie proastã.
Predicatorii predicã lucruri liniºtitoare pentru a fi pe placul adepþilor lumeºti. Ei nu
îndrãznesc sã-L predice pe Ýsus ºi adevãrule tãioase ale Bibliei, cãci dacã ar face-o, aceºti adepþi
lumeºti nu i-ar asculta. Mulþi dintre ei sunt bogaþi ºi trebuie sã fie reþinuþi în bisericã cu toate cã
ei nu sunt mai potriviþi sã fie acolo decât Satana ºi îngerii lui. Religia lui Ýsus este fãcutã sã parã
popularã ºi onorabilã în ochii lumii. Oamenilor li se spune cã cei care mãrurisesc credinþa vor fi
mai stimaþi de lume. Foarte mult diferã aceste învãþãturi de învãþãturile lui Hristos. Învãþãtura Sa
ºi lumea nu pot avea pace una cu alta. Cei care L-au urmat pe El au trebuit sã renunþe la lume.
Aceste lucruri liniºtitoare ºi-au avut originea în Satana ºi îngerii lui. Ei au fãcut planul ºi adepþii
cu numele l-au dus la îndeplinire. Ýpocriþii ºi pãcãtoºii se unesc cu biserica. Nãscociri plãcute
sunt învãþate ºi primite cu uºurinþã. Dar dacã adevãrul ar fi predicat în curãþia lui, ar arunca în
curând afarã pe ipocriþi ºi pãcãtoºi. Dar nu existã nicio diferenþã între aºa-ziºii urmaºi ai lui
Hristos ºi lume. Am vãzt cã dacã acoperãmântul fals ar putea fi smuls de pe membrii bisericilor,
ar fi datã pe faþã o astfel de fãrãdelege, josnicie ºi stricãciune, încât chiar ºi cel mai sfios copil al
lui Dumnezeu nu ar avea nicio ezitare sã-i numeascã pe numele lor adevãrat: copii ai tatãlui lor,
diavolul, pentru cã ei fac lucrãrile lui. Ýsus ºi întreaga oaste cereascã au privit cu dezgust asupra
scenei; dar Dumnezeu avea o solie pentru biserica ce era sfântã ºi importantã. Dacã era primitã,
ar fi fãcut o reformã deplinã în bisericã, ar fi reînsufleþit mãrturia vie care i-ar fi îndepãrtat pe
ipocriþi ºi pãcãtoºi, ºi ar fi adus biserica iarãºi în favoarea lui Dumnezeu.
Capitolul 22

William Miller
Am vãzut cã Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Sãu sã miºte inima unui fermier care nu
crezuse în Biblie, ºi sã-l facã sã cerceteze profeþiile. Îngeri ai lui Dumnezeu l-au vizitat în mod
repetat pe cel ales, ºi i-au îndrumat mintea ºi deschis puterea de înþelegere faþã de profeþiile care
fuseserã întodeauna întuncate pentru poporul lui Dumnezeu. Începutul lanþului adevãrului i-a
fost dat lui, ºi el a fost condus sã caute za dupã za, pânã când s-a uitat cu uimire ºi admiraþie la
Cuvântul lui Dumnezeu. El a vãzut acolo un lanþ perfect al adevãrului. Acel Cuvânt pe care îl
privise ca neinspirat, acum se deschidea înaintea percepþiei sale cu frumuseþe ºi slavã. El a vãzut
cã o parte a Scripturii o explica pe alta, ºi când o parte era închisã înþelegerii sale, el gãsea în altã
parte a Cuvântului ceea ce o explica. El privea Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu cu bucurie ºi cu
cel mai profund respect ºi admiraþie.
Când a urmat profeþiile, el a vãzut cã locuitorii pãmântului trãiau scenele de încheiere a
istoriei lumii ºi ei nu ºtiau lucrul acesta. El s-a uitat la rãtãcirile bisericilor, ºi a vãzut cã
dragostea lor se îndepãrtase de la Ýsus ºi se îndreptase asupra lumii, ºi cã ei cãutau onoarea
lumeascã în locul acelei onori care vine de sus; ambiþioºi dupã bogãþii lumeºti în loc sã-ºi strângã
comoara în cer. Fãþãrnicie, întuneric ºi moarte a putut sã vadã pretutindeni. Duhul i-a fost miºcat
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înlãuntrul lui. Dumnezeu l-a chemat sã-ºi lase ferma, aºa cum Elisei a fost chemat sã-ºi lase boii
ºi domeniul activitãþii sale pentru a-l urma pe Ýlie. Tremurând, William Miller a început sã le
descopere oamenilor tainele Împãrãþiei lui Dumnezeu. El câºtiga putere cu fiecare efort. Ý-a
purtat pe oameni de-a lungul profeþiilor pânã la cea de-a doua venire a lui Hristos. Aºa cum Ýoan
Botezutorul a vestit prima veire a lui Ýsus ºi a pregãtit calea pentru venirea Sa, tot aºa William
Miller ºi cei care i s-au alãturat au vestit a doua venire a Fiului lui Dumnezeu.
Am fost dusã înapoi în zilele ucenicilor, ºi mi-a fost arãtat preaiubutul Ýoan, pentru care
Dumnezeu avea o lucrare deosebitã de îndeplinit. Satana era hotãrât sã împiedice aceastã lucrare,
ºi i-a condus pe slujitorii lui sã îl omoare pe Ýoan. Dar Dumnezeu l-a trimis pe îngerul Sãu ºi l-a
protejat într-un mod minunat. Toþi cei care au fost martori la marea putere a lui Dumnezeu
arãtatã în eliberarea lui Ýoan, au fost uimiþi, ºi mulþi au fost convinºi cã Dumnezeu era cu el, ºi cã
mãrturia pe care el o dãdea despre Ýsus era corectã. Aceia care se gândeau sã-l omoare, s-au
temut sã încerce din nou sã-i ia viaþa, ºi lui i s-a permis sã sufere mai departe pentru Ýsus. El a
fost acuzat pe nedrept de vrãºmaºii sãi, ºi a fost curând exilat pe o insulã singuraticã, unde
Domnul l-a trimis pe îngerul Sãu sã-i descopere lucrurile care aveau sã aibã loc pe pãmânt, ºi
starea bisericii de-a lungul timpului pânã la sfârºit; decãderile ei, ºi poziþia pe care biserica ar
ocupa-o dacã va fi plãcutã lui Dumnezeu ºi în cele din urmã va învinge. Îngerul din cer a venit la
Ýoan în mãreþie. Faþa lui strãlucea de slava deosebit de mare a cerului. El i-a descoperit lui Ýoan
scene de interes profund ºi palpitant referitoare la biserica lui Dumnezeu, ºi i-a înfãþiºat
conflictele primejdioase pe care [cei din biserica lui Dumnezeu] aveau sã le îndure. Ýoan i-a
vãzut trecând prin încercãri de foc, ºi albiþi ºi încercaþi, ºi în cele din urmã biruitori victorioºi,
salvaþi în mod glorios în Împãrãþia lui Dumnezeu. Înfãþiºarea îngerului era tot mai strãlucitoare
de bucurie, ºi nespus de glorioasã, în timp ce îi arãta lui Ýoan triumful final al bisericii lui
Dumnezeu. Ýoan a fost captivat când a vãzut eliberarea finalã a bisericii, ºi în timp ce era foarte
emoþionat de mãreþia scenei, cu adânc respect ºi admiraþie, el a cãzut la picioarele îngerului
pentru a i se închina. Îngerul l-a ridicat imediat, ºi l-a mustrat cu blândeþe, spunându-i: ,,Fereºte-te
sã faci una ca aceasta! Eu sunt un împreunã slujitor cu tine ºi cu fraþii tãi, care pãstreazã mãrturia
lui Ýsus. Lui Dumnezeu închinã-te! Cãci mãrturia lui Ýsus este duhul prorociei.“ Apoi îngeul i-a
arãtat lui Ýoan cetatea cereascã cu toatã strãlucirea ºi slava ei orbitoare. Ýoan a fost captivat ºi
copleºit de mãreþia cetãþii. El nu a þinut minte mustrarea dinainte din partea îngerului, ci iarãºi
s-a aruncat sã se închine la picioarele îngerului, care l-a mustrat din nou cu blândeþe: ,,Fereºte-te
sã faci una ca aceasta! Eu sunt un împreunã slujitor cu tine, ºi cu fraþii tãi, prorocii, ºi cu cei ce
pãzesc cuvintele din cartea aceasta. Închinã-te lui Dumnezeu.“
Predicatorii ºi lumea priviserã cartea Apocalipsei ca tainicã, ºi de mai puþinã împortanþã
decât alte pãrþi ale Sfintelor Scripturi. Dar am vãzut cã aceastã carte este într-adevãr o
descoperire datã pentru folosul deosebit al acelora care vor trãi în zilele din urmã, pentru a-i
îndruma în a afla cu certitudine adevãrata lor poziþie ºi datoria lor. Dumnezeu i-a condus mintea
lui William Miller spre profeþii, ºi i-a dat o mare luminã asupra cãrþii Apocalipsei.
Dacã viziunile lui Daniel ar fi fost înþelese, oamenii ar fi putut sã înþeleagã mai bine
viziunile lui Ýoan. Dar la timpul potrivit, Dumnezeu i-a miºcat inima slujitorului Sãu ales, care cu
claritate ºi în puterea Duhului Sfânt a descoperit profeþiile, ºi a arãtat armonia dintre viziunile lui
Daniel ºi ale lui Ýoan ºi alte pãrþi ale Bibliei, ºi a fãcut clare în inimile oamenilor avertizãrile
sfinte ºi înfricoºãtoare ale Cuvântului, ca sã se pregãteascã pentru venirea Fiului omului.
Convingeri profunde ºi solemne au venit în mintea acelora care-l auzeau, ºi predicatori ºi alþi
oameni, pãcãtoºi ºi necredincioºi, s-au întors la Dumnezeu, ca sã caute sã se pregãteascã pentru a
sta în picioare la judecatã.
Îngerii lui Dumnezeu l-au însoþit pe William Miller în misiunea sa. El a fost ferm ºi
neînfricat. A vestit fãrã fricã solia încredinþatã lui. O lume zãcând în nelegiuire, ºi o bisericã rece
ºi lumeascã au fost suficiente pentru a pune în miºcare energia lui, ºi a-l face sã îndure de bunã
voie trudã, lipsuri ºi suferinþã. Cu toate cã i s-au opus aºa-ziºii creºtini ºi lumea, ºi a fost lovit de
Satana ºi îngerii lui, el n-a încetat sã predice mulþimilor evanghelia veºnicã oriunde era invitat, ºi sã
facã sã rãsune strigãtul: ,,Temeþi-vã de Dumnezeu, ºi daþi-Ý slavã, cãci a venit ceasul judecãþii Lui.“
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Capitolul 23

Solia primului înger
Am vãzut cã Dumnezeu a fost în vestirea timpului din 1843. A fost planul Sãu sã
trezeascã lumea, ºi s-o aducã la un punct de testare unde trebuia sã decidã. Pastori erau
încredinþaþi ºi convinºi de corectitudinea poziþiilor luate în ceea ce priveºte perioadele profetice,
ºi ei au renunþat la mândrie ºi la salarii, ºi ºi-au pãrãsit comuniþãþile, pentru a merge din loc în loc
ºi a vesti solia. Dar când solia din cer a putut sã gãseascã loc în inimile doar a câtorva din
aºa-ziºii pastori ai lui Hristos, lucrarea a fost pusã asupra multora care nu erau predicatori. Unii
ºi-au pãrãsit câmpurile pentru a face cunoscutã solia, în timp ce alþii au fost chemaþi de la
magazinele ºi de la mãrfurile lor. ªi chiar unii bãrbaþi de profesie au fost constrânºi sã-ºi lase
meseriile ºi sã se angajeze în lucrarea neagreatã de a vesti solia primului înger. Pastorii ºi-au
lãsat la o parte punctele de vedere ºi sentimentele confesionale, ºi s-au unit în vestirea venirii lui
Ýsus. Oamenii erau miºcaþi oriunde solia ajungea la ei. Pãcãtoºii se pocãiau, plângeau ºi se rugau
pentru iertare, ºi cei ale cãror vieþi fuseserã marcate de necinste, erau dornici sã repare paguba.
Pãrinþii simþeau cea mai profundã grijã pentru copiii lor. Aceia care au primit solia, au
lucrat cu prietenii ºi rudele lor neconvertite, ºi cu sufletele aplecate de greutatea soliei solemne, îi
preveneau ºi îi rugau stãruitor sã se pregãteascã pentru venirea Fiului omului. Cazurile cele mai
îndârjite erau ale acelora care nu cedau la o asemenea greutate de evidenþe aduse prin avertizãrile
spuse din inimã. Aceastã lucrare de curãþire a sufletului îndepãrta dorinþele de lucrurile lumeºti,
pentru o consacrare care nu mai fusese niciodatã înainte experimentatã. Mii de oameni au fost
conduºi sã îmbrãþiºeze adevãrul predicat de William Miller, ºi slujitori ai lui Dumnezeu au fost
ridicaþi în duhul ºi puterea lui Ýlie pentru a vesti solia. Aceia care predicau aceastã solie solemnã,
la fel ca Ýoan, premergãtorul lui Ýsus, s-au simþit obligaþi sã înfigã securea la rãdãcina pomului, ºi
sã cearã oamenilor sã aducã roade vrednice de pocãinþã. Mãrturia lor a fost gânditã pentru a trezi
ºi influenþa cu putere bisericile ºi pentru a arãta caracterul lor adevãrat. ªi când au înãlþat
avertizarea solemnã de a fugi de mânia care va veni, mulþi care erau uniþi cu bisericile au primit
solia vindecãtoare. Ei ºi-au vãzut greºelile, ºi, cu lacrimi amare de pocãinþã ºi cu adâncã durere
în suflet, s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. ªi când Duhul lui Dumnezeu S-a aºezat peste ei, ei
au ajutat sã rãsune strigarea: „Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-Ý slavã, cãci a venit ceasul
judecãþii Lui.“
Predicarea unui timp precis a trezit o mare împotrivire din partea tuturor claselor, de la
predicatorul de la amvon, pânã jos la pãcãtosul cel mai nepãsãtor ºi strigãtor la cer. „Nimeni nu
ºtie ziua ºi ceasul“, se auzea din partea predicatorilor ipocriþi ºi a batjocoritorilor neruºinaþi.
Niciunul dintre aceºtia nu voia sã fie învãþat ºi corectat în folosirea textului de cãtre cei care
arãtau spre anul când ei credeau cã perioadele proftice se vor termina, ºi spre semnele care Îl
arãtau pe Hristos aproape, chiar la uºi. Mulþi pãstori ai turmei, care pretindeau cã Îl iubesc pe
Ýsus, spuneau cã ei nu se împotrivesc predicãrii venirii lui Hristos; dar se opuneau unei date fixe.
Ochiul atotvãzãtor al lui Dumnezeu le-a citit inimile. Ei nu-L iubeau pe Ýsus din toatã inima. Ei
ºtiau cã vieþile lor necreºtine nu ar trece proba; pentru cã ei nu umblau pe cãrarea umilã trasatã
de El. Aceºti pãstori falºi au stat în calea lucrãrii lui Dumnezeu. Adevãrul spus în puterea sa
convingãtoare i-a trezit pe oameni, ºi la fel ca temnicerul, ei au început sã întrebe: „Ce trebuie sã
fac ca sã fiu mântuit?“ Dar aceºti pãstori s-au aºezet între adevãr ºi popor, ºi au predicat lucruri
liniºtitoare pentru a-i îndepãrta de la adevãr. Ei s-au unit cu Satana ºi îngerii lui, ºi au strigat:
„Pace, pace“, când nu era pace. Am vãzut cã îngerii lui Dumnezeu au însemnat totul, ºi
veºmintele acelor pãstori neconsacraþi erau acoperite de sângele sufletelor. Aceia care iubeau
comoditatea ºi erau mulþumiþi cu îndepãrtarea lor de Dumnezeu, nu aveau sã fie treziþi din
siguraþa firii lor pãmânteºti.
Mulþi pastori nu aveau sã primeascã ei înºiºi aceastã solie mântuitoare, ºi îi împiedicau ºi
pe aceia care ar fi primit-o. Predicatorii ºi lumea s-au unit pentru a se opune acestei solii din cer.
Ei l-au persecutat pe William Miller ºi pe aceeaia care s-au unit cu el în lucrare. Neadevãruri
erau rãspândite pentru a-i strica influenþa, ºi în anumite momente dupã ce el declarase direct
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sfatul lui Dumnezeu, aplicând adevãruri tãioase în inimile ascultãtorilor sãi, o mare furie s-a
aprins împotriva lui, ºi când a pãrãsit locul întâlnirii, unii l-au pândit pentru a-i lua viaþa. Dar
îngeri ai lui Dumnezeu au fost trimiºi pentru a-i apãra viaþa, ºi ei l-au condus în siguranþã departe
de gloata înfuriatã. Lucrarea lui încã nu se terminase.
Cei mai devotaþi au primit cu bucurie solia. Ei au ºtiut cã era de la Dumnezeu, ºi cã era
datã la vremea potrivitã. Îngerii urmãreau cu cel mai profund interes rezultatul soliei cereºti, ºi
când bisericile s-au întors de la ea ºi au respins-o, cu tristeþe ei s-au sfãtuit cu Ýsus. El ªi-a întors
faþa de la biserici ºi le-a cerut îngerilor Sãi sã vegheze cu credincioºie asupra celor preþioºi care
nu au respins mãrturia, pentru cã încã o altã luminã trebuia sã strãluceascã peste ei.
Am vãzut cã dacã aºa-ziºii creºtini ar fi iubit apariþia Mântuitorului lor, dacã sentimentele
lor ar fi fost îndreptate asupra Lui, dacã ei ar fi simþit cã nu era nimeni pe pãmânt care sã se
compare cu El, ei ar fi întâmpinat cu bucurie primul semn al venirii Lui. Dar dezgustul pe care ei
l-au arãtat atunci când au auzit despre venirea Domnului lor, a fost o dovadã hotãrâtoare cã ei
nu-L iubeau. Satana ºi îngerii lui au triumfat, ºi Ý-au aruncat în faþã lui Ýsus Hristos ºi îngerilor
Sãi sfinþi, cã aºa-zisul Lui popor Îl iubea pe Ýsus atât de puþin încât nu dorea cea de-a doua Sa
apariþie.
Am vãzut poporul lui Dumnezeu, bucuros în aºteptare, uitându-se dupã Domnul lor. Dar
Dumnezeu intenþiona sã-i punã la încercare. Mâna Sa a acoperit o greºealã în calcularea
perioadelor profetice. Cei care Îl aºteptau pe Domnul lor nu au descoperit-o, ºi nici cei mai
învãþaþi oameni care se opuneau acelei date nu au reuºit sã vadã greºeala. Dumnezeu intenþiona
ca poporul Sãu sã se confrunte cu o dezamãgire. Timpul stabilit a trecut, ºi cei care Îl aºteptau
cu bucurie pe Mântuitorul lor au fost întristaþi ºi deznãdãjduiþi, în timp ce aceia care nu iubiserã
apariþia lui Ýsus dar îmbrãþiºaserã solia de fricã, erau mulþumiþi cã El nu venise la timpul aºteptat.
Mãrturisirea lor nu le atinsese inimile ºi nu le curãþise vieþile. Trecerea timpului fusese bine
calculatã pentru a da pe faþã asemenea inimi. Ei au fost primii care s-au întors ºi ºi-au bãtut joc
de cei întristaþi ºi dezamãgiþi care iubeau cu adevãrat apariþia Mântuitorului lor. Am vãzut
înþelepciunea lui Dumnezeu în a-ªi pune la încercare poporul, ºi în a-i da un test de cercetare
pentru a-i descoperi pe cei care aveau sã dea înapoi ºi sã se întoarcã în ceasul încercãrii.
Ýsus ºi întreaga oaste cereascã au privit cu simpatie ºi dragoste asupra acelora care
aºteptând cu drag, tânjeau sã-L vadã pe Cel pe care sufletele lor Îl iubeau. Îngeri planau în jurul
lor pentru a-i susþine în ceasul încercãrii lor. Cei care au neglijat sã primeascã solia cereascã au
fost lãsaþi în întuneric, ºi mânia lui Dumnezeu s-a aprins împotriva lor pentru cã ei nu primiserã
lumina pe care El le-o trimisese din cer. Cei credincioºi ºi dezamãgiþi care nu puteau sã înþeleagã
de ce Domnul lor nu venise, nu au fost lãsaþi în întuneric. Încã o datã ei au fost îndrumaþi cãtre
Bibliile lor pentru a cerceta perioadele profetice. Mâna Domnului s-a dat la o parte de pe cifre ºi
greºeala a fost explicatã. Ei au vãzut cã perioadele profetice ajungeau pânã în 1844, ºi cã aceeaºi
dovadã pe care o aduseserã pentru a arãta cã perioadele profetice se încheiau în 1843, dovedeau
cã ele se vor termina în 1844. Lumina din Cuvântul lui Dumnezeu a strãlucit peste poziþia lor, ºi
ei au descoperit un timp de întârziere: „Dacã viziunea zãboveºte, aºteaptã-o.“ În dragostea lor
pentru imediata venire a lui Ýsus, ei trecuserã cu vederea întârzierea viziunii, care fusese
calculatã pentru a-i descoperi pe adevãraþii aºteptãtori. Ei aveau din nou un punct în timp. Totuºi
am vãzut cã mulþi dintre ei nu se puteau ridica deasupra marii lor dezamãgiri pentru a avea
proporþia de zel ºi energie care le marcase credinþa în 1843.
Satana ºi îngerii lui au triumfat asupra lor, ºi aceia care nu primiserã solia, s-au felicitat
singuri pentru judecata ºi înþelepciunea lor prevãzãtoare în a nu primi amãgirea, aºa cum o
numeau ei. Ei nu ºi-au dat seama cã respingeau în detrimentul lor sfatul lui Dumnezeu, ºi cã
lucrau în uniune cu Satana ºi îngerii lui pentru a dezorienta poporul lui Dumnezeu care trãia solia
venitã din cer.
Cei care credeau în aceastã solie erau prigoniþi în biserici. Teama îi oprise pe membrii
bisericilor pentru o vreme sã nu acþioneze conform cu sentimentele inimii lor, dar trecerea
timpului a dat pe faþã adevãratele lor simþãminte. Ei doreau sã reducã la tãcere mãrturia pe care
credincioºii se simþeau constrânºi sã o dea: cã perioadele profetice se extindeau pânã în 1844. Cu

43

claritate ei ºi-au explicat greºeala, ºi ºi-au arãtat motivele pentru care Îl aºteptau pe Domnul lor
în 1844. Adversarii nu au putut sã aducã niciun argument împotriva motivelor puternice oferite.
Mânia bisericilor s-a aprins împotriva lor. Ei erau hotãrâþi sã nu dea ascultare la nicio evidenþã, ºi
sã arunce mãrturia lor afarã din biserici, astfel încât alþii sã nu o poatã auzi. Aceia care nu
îndrãzneau sã reþinã de la alþii lumina pe care Dumnezeu le-o dãduse, au fost daþi afarã din
biserici. Dar Ýsus era cu ei ºi ei erau bucuroºi în lumina feþei Sale. Ei erau pregãtiþi sã primeascã
solia celui de-al doilea înger.

Capitolul 24

Solia celui de-al doilea înger
Bisericile nu primiserã lumina soliei primului înger ºi atunci când au respins lumina din
cer ele au cãzut din favoarea lui Dumnezeu. Ele s-au încrezut în propria lor putere ºi s-au pus
singure prin opoziþia lor faþã de prima solie acolo de unde nu puteau sã vadã lumina soliei celui
de-al doilea înger. Dar cei iubiþi de Dumnezeu, care erau prigoniþi, au rãspuns soliei „A cãzut
Babilonul“, ºi au pãrãsit bisericile cãzute.
Aproape de încheierea soliei celui de-al doilea înger, am vãzut o mare luminã din cer
strãlucind peste poporul lui Dumnezeu. Razele acestei lumini pãreau mai strãlucitoare ca soarele.
ªi am auzit glasurile îngerilor strigând: „Ýatã mirele, ieºiþi-i în întâmpinare!“
Strigãtul de la miezul nopþii fusese dat pentru a da putere soliei celui de-al doilea înger.
Îngeri au fost trimiºi din cer pentru a-i trezi pe sfinþii descurajaþi, ºi pentru a-i pregãti pentru
marea lucrare dinaintea lor. Cei mai talentaþi oameni nu au fost primii care au primit aceastã
solie. Îngeri au fost trimiºi la cei umili ºi devotaþi, ºi i-a constrâns sã înalþe strigãtul: „Ýatã mirele,
ieºiþi-i în întâmpinare!“ Aceia cãrora li s-a încredinþat strigãtul s-au grãbit ºi în puterea Duhului
Sfânt l-au rãspândit ºi i-au trezit pe fraþii lor descurajaþi. Acest strigãt nu a stat în înþelepciunea ºi
învãþãtura oamenilor ci în puterea lui Dumnezeu, ºi sfinþii Sãi care au auzit strigãtul nu au putut
sã i se opunã. Cei mai religioºi au primit primii aceastã solie, ºi aceia care mai înainte
conduseserã în lucrare au fost ultimii în a primi ºi a ajuta la amplificarea strigãtului: „Ýatã mirele,
ieºiþi-i în întâmpinare!“
În orice parte a þãrii, a fost datã luminã asupra soliei celui de-al doilea înger, ºi strigãtul a
înmuiat inimile a mii. Ea a mers din oraº în oraº ºi din sat în sat pânã când poporul aºteptãtor a
lui Dumnezeu a fost pe deplin trezit. Mulþi nu au permis acestei solii sã intre în biserici, ºi o mare
parte care aveau mãrturia vie în ei, au pãrãsit bisericile cãzute. O lucrare puternicã a fost
înfãptuitã prin strigãtul de la miezul nopþii. Solia a cercetat inimile ºi i-a condus pe credincioºi sã
caute o experieþã vie, personalã. Ei au ºtiut cã nu se puteau sprijini unul pe celãlalt.
Sfinþii au aºteptat cu nerãbdare pe Domnul lor cu post, veghere ºi rugãciune aproape
continuã. Chiar ºi unii pãcãtoºi aºteptau acea vreme cu groazã, în timp ce marea mulþime pãrea
sã fie întãrâtatã împotriva acestei solii, ºi dãdeau pe faþã spiritul lui Satana. Ei luau în derâdere ºi
îºi bãteau joc, ºi pretutindeni se auzea: „Nimeni nu ºtie ziua ºi ceasul.“ Îngerii rãi au tresãltat de
bucurie în jurul lor, grãbindu-i sã-ºi împietreascã inimile ºi sã respingã orice razã de luminã din
cer, astfel încât sã-i poatã þine strîns în laþul lor. Mulþi pretindeau cã Îl aºteptau pe Domnul lor,
dar ei nu aveau nici parte, nici sorþ în lucrul acesta. Slava lui Dumnezeu la care fuseserã martori,
umilinþa ºi adânca consacrare a celor aºteptãtori, ºi greutatea covârºitoare a dovezilor, i-a
determinat sã pretindã cã au primit adevãrul. Dar ei nu au fost convertiþi. Ei nu erau pregãtiþi.
Sfinþii simþeau pretutindeni un spirit de rugãciune solemnã ºi serioasã. O solemnitate sfântã era
aºezatã asupra lor. Cu cel mai profund interes îngerii vegheau rezultatul, ºi îi înãlþau pe cei care
primeau solia cereascã ºi îi îndepãrtau de la lucrurile pãmânteºti pentru a obþine mari resurse din
fântâna mântuirii. Poporul lui Dumnezeu a fost atunci acceptat de El. Ýsus a privit asupra lor cu
plãcere. Chipul Sãu se reflecta în ei. Ei aduseserã o jertfã deplinã, o consacrare completã, ºi
aºteptau sã fie schimbaþi în nemurire. Dar ei erau sortiþi sã fie din nou dezamãgiþi cu tristeþe.
44

Timpul la care priveau, aºteptând izbãvirea, a trecut. Ei erau încã pe pãmânt, ºi efectele
blestemului niciodatã nu au pãrut mai vizibile. Ei îºi îndreptaserã afecþiunea spre cer, ºi cu
anticipare plãcutã, gustaserã izbãvirea nemuritoare; dar speranþele lor nu se împliniserã.
Teama care se aºezase peste mulþi oameni nu a dispãrut dintr-o datã. Ei nu au triumfat
imediat asupra celor dezamãgiþi. Dar când nicio mânie vizibilã a lui Dumnezeu nu a fost simþitã
de ei, ei ºi-au revenit din frica pe care o simþiserã, ºi au început sã ridiculizeze, sã-ºi batã joc ºi sã
ia în râs. Poporul lui Dumnezeu a fost din nou pus la încercare ºi testat. Lumea râdea, îºi bãtea
joc de ei ºi le fãcea reproºuri. ªi cei care crezuserã fãrã nicio îndoialã cã Ýsus va veni atunci ºi îi
va învia pe cei morþi, îi va preschimba pe sfinþii în viaþã ºi va lua Împãrãþia ºi o va stãpâni pentru
totdeauna, s-au simþit la fel ca ucenicii lui Hristos: „L-au luat pe Domnul meu, ºi nu ºtiu unde
L-au pus.“

Capitolul 25

Miºcarea adventã ilustratã
Am vãzut un numãr de grupuri care pãreau sã fie legate cu funii. Mulþi din aceste grupuri
erau în întuneric deplin. Ochii le erau îndreptaþi în jos spre pãmânt, ºi pãrea sã nu fie nicio
legãturã între ei ºi Ýsus. Am vãzut persoane risipite prin aceste diferite grupuri ale cãror feþe
arãtau luminoase, ºi ai cãror ochi erau ridicaþi în sus spre cer. Raze de luminã de la Ýsus, ca
razele de luminã de la soare, le-au fost împãrþite. Un înger mi-a cerut sã privesc cu atenþie, ºi am
vãzut câte un înger veghind asupra fiecãruia dintre aceia care aveau o razã de luminã, în timp ce
îngeri rãi îi înconjurau pe cei care erau în întuneric. Am auzit vocea unui înger strigând:
„Temeþi-vã de Dumnezeu, ºi daþi-Ý slavã, cãci a venit ceasul judecãþii Lui.“
O luminã strãlucitoare s-a aºezat asupra acestor grupuri, pentru a-i lumina pe toþi cei care
o vor primi. Unii dintre cei care erau în întuneric au primit lumina ºi s-au bucurat, în timp ce alþii
s-au opus luminii din cer zicând cã era amãgire pentru a-i duce în rãtãcire. Lumina s-a îndepãrtat
de la ei ºi au fost lãsaþi în întuneric. Cei care primiserã lumina de la Ýsus au apreciat cu bucurie
sporirea luminii preþioase care fusese revãrsatã peste ei. Feþele li s-au luminat ºi radiau de
bucurie sfântã, în timp ce privirea le era îndreptatã cu mare interes în sus spre Ýsus, ºi vocile lor
au fost auzite în armonie cu vocea îngerului: „Temeþi-vã de Dumnezeu, ºi daþi-Ý slavã, cãci a
venit ceasul judecãþii Lui.“ Când au înãlþat aceast strigãt, i-am vãzut pe cei care erau în întuneric
împingându-i cu coasta ºi cu umãrul. Atunci mulþi dintre cei care apreciau lumina sacrã, au rupt
funiile care îi þineau legaþi, ºi au ieºit afarã despãrþindu-se de acele grupuri. ªi în timp ce mulþi
rupeau funiile care îi þineau legaþi, oameni care fãceau parte din aceste grupuri diferite, care erau
respectaþi de ele, treceau prin grupuri, ºi unii prin cuvinte plãcute, iar alþii prin priviri pline de
mânie ºi gesturi ameninþãtoare, strângeau funiile care se slãbeau, ºi ziceau în mod constant:
„Dumnezeu este cu noi. Stãm în luminã. Avem adevãrul.“ Am întrebat cine erau aceºti oameni.
Mi s-a spus cã erau pastori ºi oameni din conducere, care respinseserã ei înºiºi lumina ºi nu
doreau ca alþii sã o primeascã. Ý-am vãzut pe aceia care apreciau lumina uitându-se cu interes ºi
dorinþã arzãtoare în sus, aºteptând ca Ýsus sã vinã ºi sã îi ia la El. La scurt timp un nor a trecut pe
deasupra celor care se bucurau în luminã ºi feþele lor arãtau îngrijorate. Am întrebat cauza
acestui nor. Mi-a fost arãtat cã era dezamãgirea lor. Vremea la care Îl aºteptaserã pe Mântuitorul
lor trecuse ºi Ýsus nu venise. Descurajarea s-a aºezat peste ei, ºi acei bãrbaþi pe care îi
observasem mai înainte, pastorii ºi oamenii din conducere, se bucurau. Cei care respinseserã
lumina au triumfat foarte mult, în timp ce Satana ºi îngerii lui rãi tresãltau ºi ei de bucurie în
jurul lor.
Apoi am auzit glasul unui alt înger spunând: „A cãzut, a cãzut Babilonul!“ O luminã a
strãlucit asupra celor dezamãgiþi, ºi cu o dorinþã arzãtoare pentru apariþia Sa, ei ºi-au aþintit ochii
din nou asupra lui Ýsus. Apoi am vãzut un numãr de îngeri stând de vorbã cu cel de-al doilea
înger care strigase „A cãzut, a cãzut Babilonul!“, ºi aceºti îngeri ºi-au înãlþat vocile cu cel de-al
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doilea înger, ºi au strigat: „Ýatã mirele, ieºiþi-i în întâmpinare!“ Vocile melodioase ale acestor
îngeri pãreau sã ajungã pretutindeni. O luminã deosebit de puternicã ºi de glorioasã a strãlucit în
jurul celor care preþuiau lumina care le fusese datã. Feþele lor strãluceau cu o slavã deosebitã, ºi
ei s-au unit cu îngerii în strigarea: „Ýatã mirele!“ ªi când au înãlþat strigarea în mod armonios
printre aceste grupuri diferite, cei care au respins lumina i-au împins, ºi cu priviri mânioase i-au
dispreþuit ºi i-au luat în râs. Dar îngerii lui Dumnezeu ºi-au miºcat aripile peste cei persecutaþi, în
timp ce Satana ºi îngerii lui cãutau sã împingã întunericul lor în jurul lor pentru a-i conduce sã
respingã lumina din cer.
Apoi am auzit o voce spunându-le celor care fuseserã împinºi ºi luaþi în râs: „Ýeºiþi din
mijlocul lor, ºi nu vã atingeþi de ce este necurat.“ Un mare numãr a rupt funiile care îi þineau
legaþi, ºi au ascultat vocea ºi i-au pãrãsit pe cei care erau în întuneric, ºi s-au alãturat celor care
rupseserã mai înainte funiile, ºi cu bucurie ºi-au unit glasurile cu ei. Am auzit voce de rugãciune
sincerã ºi agonizantã din partea câtorva care încã rãmãseserã cu grupurile care erau în întuneric.
Pastorii ºi oamenii din conducere treceu împrejurul acestor grupuri diferite, strângând funiile ºi
mai puternic; dar încã auzeam aceastã voce de rucãciune sincerã. Apoi i-am vãzut pe cei care se
rugaserã întinzându-ºi mâinile dupã ajutor spre acel grup unit care era liber ºi se bucura în
Dumnezeu. Rãspunsul venit din partea lor, în timp ce priveau cu seriozitate spre cer ºi arãtau în
sus, a fost: „Ýeºiþi din mijlocul lor ºi despãrþiþi-vã de ei.“ Am vãzut indivizi zbãtându-se pentru
libertate, ºi în cele din urmã au rupt funiile care îi þineau legaþi. Ei s-au opus eforturilor care se
fãceau de a strânge funiile mai tare, ºi nu au dat atenþie afirmaþiilor repetate: „Dumnezeu este cu
noi. Avem adevãrul cu noi.“ Persoane continuau sã pãrãseascã grupurile care erau în întuneric, ºi
se alãturau grupului liber, care pãrea sã fie pe un teren deschis ridicat deasupra pãmântului.
Privirea le era îndreptatã în sus, ºi slava lui Dumnezeu se odihnea peste ei, ºi ei înãlþau laude lui
Dumnezeu. Ei erau uniþi, ºi pãreau sã fie învãluiþi în lumina cerului. În jurul acestui grup erau
unii care veniserã sub influenþa luminii, dar care nu erau foarte uniþi cu grupul. Toþi care preþuiau
lumina revãrsatã peste ei priveau în sus cu mare interes. Ýsus a privit asupra lor cu aprobare
dragã. Ei aºteptau ca Ýsus sã vinã. Tânjeau dupã apariþia Sa. Ei nu aruncau nicio privire
ºovãitoare spre pãmânt. Din nou am vãzut un nor aºezându-se peste cei în aºteptare. Ý-am vãzut
coborându-ºi ochii obosiþi în jos. Am întrebat care era cauza acestei schimbãri. Îngerul care mã
însoþea mi-a spus: „Ei sunt din nou dezamãgiþi în aºteptãrile lor. Ýsus încã nu poate sã vinã pe
pãmânt. Ei trebuie sã mai sufere pentru Ýsus ºi sã îndure încercãri mai mari. Trebuie sã renunþe la
greºeli ºi tradiþii primite de la oameni, ºi sã se întoarcã cu totul spre Dumnezeu ºi spre Cuvântul
Sãu. Ei trebuie sã fie curãþiþi, albiþi ºi încercaþi. ªi cei care suportã acea încercare amarã vor
obþine o biruinþã veºnicã.“
Ýsus nu a venit pe pãmânt atunci când grupul aºteptãtor ºi bucuros sperase, pentru a curãþi
Sanctuarul prin purificarea pãmântului prin foc. Am vãzut cã ei fuseserã corecþi în calcularea
perioadelor profetice. Timpul profetic s-a încheiat în 1844. Greºeala lor a constat în faptul cã nu
au înþeles ce era Sanctuarul, ºi felul curãþirii lui. Ýsus chiar a intrat în Locul Preasfânt pentru a
curãþi Sanctuarul la terminarea zilelor. Am privit din nou spre grupul aºteptãtor ºi dezamãgit.
Pãreau triºti. Ei au cercetat cu grijã dovezile credinþei lor, ºi au urmãrit firul calculãrii
perioadelor profetice, ºi nu au putut sã descopere nicio greºealã. Timpul se împlinise, dar unde
era Mântuitorul lor? Îl pierduserã.
Mi-a fost arãtatã atunci dezamãgirea ucenicilor atunci când au venit la mormânt ºi nu au
gãsit trupul lui Ýsus. Maria a spus: „Au luat pe Domnul meu, ºi nu ºtiu unde L-au pus.“ Îngeri
le-au spus ucenicilor întristaþi cã Domnul lor înviase ºi va merge înaintea lor în Galilea.
Am vãzut cã atunci când Ýsus a privit asupra celor dezamãgiþi cu compasiunea cea mai
profundã, ªi-a trimis îngerii pentru a le îndruma mintea ca ei sã poatã sã-L gãseascã ºi sã-L
urmeze unde era El; ca ei sã înþeleagã cã pãmântul nu este Sanctuarul; cã El trebuia sã intre în
Locul Preasfânt al Sanctuarului din cer pentru a-l curãþi; pentru a face o ispãºire specialã pentru
Ýsrael ºi pentru a primi Împãrãþia Tatãlui Sãu, iar apoi sã revinã pe pãmânt ºi sã-i ia pentru a
locui cu El pentru totdeauna. Dezamãgirea ucenicilor reprezintã bine dezamãgirea celor care
L-au aºteptat pe Domnul lor în 1844. Am fost dusã înapoi în timpul când Hristos a intrat cãlare
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triumfãtor în Ýerusalim. Ucenicii plini de bucurie credeau cã El avea sã ia atunci împãrãþia ºi sã
domneascã ca un domnitor al acestei lumi. Ei L-au urmat pe Împãratul lor cu mari speranþe. Au
tãiat ramuri frumoase de palmier, ºi s-au dezbrãcat de hainele de deasupra ºi cu un zel plin de
entuziasm le-au aºternut pe drum; ºi unii mergeau înainte iar alþii în urmã strigând: „Osana Fiul
lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului! Osana în cerurile prea
înalte!“ Entuziasmul i-a deranjat pe farisei ºi ei doreau ca Ýsus sã-ªi mustre ucenicii. Dar El le-a
spus „Dacã vor tãcea ei, pietrele vor striga.“ Profeþia din Zaharia 9,9 trebuia sã se împlineascã,
totuºi am vãzut cã ucenicii erau sortiþi unei dezamãgiri amare. Dupã câteva zile ei L-au urmat pe
Ýsus la Calvar, ºi L-au vãzut sângerând ºi mutilat pe crucea necruþãtoare. Au fost martori la
moartea Sa plinã de chin, ºi L-au pus în mormânt. Ýnimile li s-au rupt de durere. Aºteptãrile nu li
se împliniserã nici în cea mai micã mãsurã. Speranþele lor muriserã împreunã cu Ýsus. Dar când
El a înviat din morþi, ºi li S-a arãtat ucenicilor Sãi îndureraþi, speranþele lor au reînviat. Ei Îl
pierduserã pe Mântuitorul lor, dar Îl regãsiserã.
Am vãzut cã dezamãgirea celor care au crezut în venirea Domnului în 1844 nu a fost
egalã cu dezamãgirea ucenicilor. Profeþia se împlinise în soliile primului ºi celui de-al doilea
înger. Ele fuseserã date la timpul potrivit, ºi împliniserã lucrarea pe care Dumnezeu o plãnuise
prin ele.

Capitolul 26

O altã ilustrare
Mi-a fost arãtat interesul pe care tot cerul îl arãtase în lucrarea care se desfãºura pe
pãmânt. Ýsus a însãrcinat un înger puternic sã coboare ºi sã avertizeze pe locuitorii pãmântului sã
se pregãteascã pentru cea de-a doua Sa venire. L-am vãzut pe îngerul puternic plecând din
prezenþa lui Ýsus din cer. Înaintea lui mergea o luminã deosebit de strãlucitoare ºi plinã de slavã.
Mi s-a spus cã misiunea lui era sã lumineze pãmântul cu slava sa ºi sã avertizeze oamenii despre
apropiata mânie a lui Dumnezeu. Mulþimi au primit lumina. Unii pãreau sã fie foarte serioºi, în
timp ce alþii erau bucuroºi ºi încântaþi. Lumina a fost revãrsatã asupra tuturor, dar unii doar au
venit sub influenþa ei ºi nu au primit-o din toatã inima. Dar toþi cei care au primit-o ºi-au întors
feþele în sus spre cer ºi Ý-au dat slavã lui Dumnezeu. Mulþi s-au umplut de o mare mânie. Pastori
ºi oameni s-au unit cu cei josnici ºi au rezistat cu fermitate luminii revãrsate de îngerul puternic.
Dar toþi cei care au primit-o s-au retras din lume ºi erau strâns uniþi împreunã.
Satana ºi îngerii lui erau foarte ocupaþi în a cãuta sã atragã de la luminã minþile a cât de
mulþi ar fi putut. Grupul care a respins-o a fost lãsat în întuneric. Am vãzut îngerul urmãrind cu
cel mai profund interes pe cei care mãrturiseau cã sunt poporul lui Dumnezeu, pentru a însemna
caracterul pe care ºi-l formau, atunci când solia de origine divinã le era prezentatã. ªi atunci când
foarte mulþi care pretindeau dragoste pentru Ýsus s-au întors de la solia cereascã cu dispreþ, luare
în râs ºi urã, un înger cu un pergament în mânã a notat raportul ruºinos. Tot cerul s-a umplut de
indignare pentru cã Ýsus era dispreþuit de pretinºii Lui urmaºi.
Am vãzut dezamãgirea celor încrezãtori. Ei nu L-au vãzut pe Domnul lor la vremea
aºteptatã. A fost intenþia lui Dumnezeu sã ascundã viitorul, ºi sã-ªi aducã poporul în punctul
unde trebuia sã decidã. Fãrã aceasta, lucrarea plãnuitã de Dumnezeu nu ar fi fost împlinitã.
Satana conducea minþile a foarte multora departe în viitor. O perioadã de timp vestitã pentru
venirea lui Hristos trebuia sã facã mintea sã caute în mod serios o pregãtire imediatã. Când
timpul a trecut, cei care nu primiserã pe deplin lumina îngerului, s-au unit cu cei care
dispreþuiserã solia cereascã, ºi ei s-au întors asupra celor dezamãgiþi în batjocurã. Am vãzut
îngerii din cer sfãtuindu-se cu Ýsus. Ei notaserã starea pretinºilor urmaºi ai lui Hristos. Trecerea
timpului îi testase ºi îi pusese la încercare, ºi foarte mulþi au fost cântãriþi în balaþã ºi gãsiþi prea
uºori. Ei toþi mãrturiseau cu voce tare cã erau creºtini, ºi totuºi au dat greº în aproape toate
privinþele în a-L urma pe Ýsus. Satana a tresãltat de bucurie în faþa stãrii pretinºilor urmaºi ai lui
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Hristos. El îi avea în laþul sãu. Îi condusese pe majoritatea sã pãrãseascã drumul cel drept, ºi ei
încercau sã se urce la cer pe vreo altã cale. Îngerii i-au vãzut pe cei neîntinaþi, curaþi ºi sfinþi, toþi
amestecaþi cu pãcãtoºii în Sion ºi cu ipocriþii iubitori de lume. Ei vegheaserã asupra celor care-L
iubeau cu adevãrat pe Ýsus; dar cei stricaþi îi afectau pe cei sfinþi.
Acelora a cãror inimi ardeau de o dorinþã profundã ºi plinã de dor sã-L vadã pe Ýsus, li s-a
interzis de cãtre pretinºii lor fraþi sã vorbeascã despre venirea Sa. Îngerii au vãzut întreaga scenã
ºi împãrtãºeau sentimentele rãmãºiþei care iubea venirea lui Ýsus. Un alt înger puternic a fost
însãrcinat sã coboare pe pãmânt. Ýsus a pus în mâna lui un înscris, ºi când el a venit pe pãmânt, a
strigat: „A cãzut, a cãzut Babilonul!“ Apoi i-am vãzut pe cei dezamãgiþi arãtând iarãºi bucuroºi,
ºi ei ºi-au ridicat ochii spre cer aºteptând cu credinþã ºi nãdejde apariþia Domnului lor. Dar mulþi
pãreau sã rãmânã într-o stare de amorþealã, ca ºi când ar fi fost adormiþi; totuºi am putut sã vãd
urma unei întristãri profunde pe feþele lor. Cei dezamãgiþi au vãzut din Biblie cã se aflau într-un
timp de întârziere, ºi cã trebuiau sã aºtepte cu rãbdare împlinirea viziunii. Aceeaºi dovadã care îi
condusese sã-L aºtepte pe Domnul lor în 1843, i-a condus sã Îl aºtepte în 1844. Am vãzut cã
majoritatea nu aveau acea energie care marcase credinþa lor în 1843. Dezamãgirea le slãbise
credinþa. Dar când cei dezamãgiþi s-au alãturat strigãtului celui de-al doilea înger, oastea cereascã
s-a uitat cu cel mai profund interes ºi a notat efectul soliei. Ei i-au vãzut pe cei care purtau
numele de creºtini întorcându-se în batjocurã ºi cu dispreþ asupra acelora care fuseserã
dezamãgiþi. Când cuvintele „Nu v-aþi suit încã!“ au ieºit de pe buzele celor batjocoritori, un înger
le-a scris. Îngerul a spus: „Îl batjocoresc pe Dumnezeu.“
Atenþia mi-a fost îndreptatã înapoi spre luarea la cer a lui Ýlie. Mantaua lui a cãzut pe
Elisei, ºi copii rãi (sau tineri) l-au urmat bãtându-ºi joc ºi strigând: „Suie-te, pleºuvule! Suie-te,
pleºuvule!“ Ei L-au batjocorit pe Dumnezeu ºi ºi-au primit pedeapsa acolo. Ei învãþaserã aceasta
de la pãrinþii lor. ªi asupra acelora care ºi-au bãtut joc ºi au luat în râs ideea înãlþãrii sfinþilor vor
veni plãgile lui Dumnezeu, ºi ei vor înþelege cã nu este lucru mãrunt sã te joci cu El.
Ýsus a însãrcinat alþi îngeri sã zboare repede sã învioreze ºi sã întãreascã credinþa scãzutã
a poporului Sãu, ºi sã-i pregãteascã pentru a înþelege solia celui de-al doilea înger ºi a miºcãrii
importante care avea în curând sã se facã în cer. Am vãzut cã aceºti îngeri au primit mare putere
ºi luminã de la Ýsus, ºi au zburat repede pe pãmânt pentru a-ºi îndeplini misiunea de a-l ajuta pe
cel de-al doilea înger în lucrarea sa. O luminã puternicã a strãlucit peste poporul lui Dumnezeu
când îngerii au strigat: „Ýatã mirele vine, ieºiþi-i în întâmpinare!“ Atunci i-am vãzut pe cei
dezamãgiþi ridicându-se ºi în acord cu cel de-al doilea înger au proclamat: „Ýatã Mirele vine,
ieºiþi-i în întâmpinare!“ Lumina îngerilor strãpungea întunericul pretutindeni. Satana ºi îngerii lui
cãutau sã împiedice aceastã luminã de a se rãspândi ºi de a avea efectul dorit. Ei s-au certat cu
îngerii lui Dumnezeu ºi le-au spus cã Dumnezeu amãgise lumea ºi cu toatã lumina ºi puterea lor
nu puteau sã-i facã pe oameni sã creadã cã Ýsus vine. Îngerii lui Dumnezeu ºi-au continuat
lucrarea cu toate cã Satana se strãduia sã închidã drumul ºi sã îndepãrteze minþile oamenilor de
la luminã. Cei care au primit lumina pãreau foarte fericiþi. Ei ºi-au aþintit ochii în sus spre cer ºi
tânjeau dupã apariþia lui Ýsus. Unii erau într-un mare necaz, plângând ºi rugându-se. Ochii lor
pãreau sã fie aþintiþi asupra lor înºiºi ºi nu îndrãzneau sã se uite în sus.
O luminã preþioasã din cer a îndepãrtat întunericul de la ei, ºi ochii lor, care fuseserã
fixaþi în disperare asupra lor înºiºi, au fost îndreptaþi în sus, în timp ce recunoºtinþã ºi bucurie
sfântã se vedeau pe fiecare faþã. Ýsus ºi toatã oastea îngereascã s-au uitat cu aprobare asupra celor
credincioºi ºi aºteptãtori.
Cei care au respins ºi s-au împotrivit luminii soliei primului înger au pierdut lumina celei
de-a doua solii, ºi nu au putut sã beneficieze de puterea ºi slava care a însoþit solia: „Ýatã Mirele
vine!“ Ýsus S-a întors de la ei cu o privire dezaprobatoare. Ei L-au dispreþuit ºi L-au respins. Cei
care au primit solia erau învãluiþi într-un nor de slavã. Ei au aºteptat, au vegheat ºi s-au rugat
pentru a cunoaºte voia lui Dumnezeu. Ei se temeau foarte mult sã nu greºeascã faþã de El. Ý-am
vãzut pe Satana ºi pe îngerii lui cãutând sã opreascã aceastã luminã divinã de la poporul lui
Dumnezeu. Dar atâta timp cât cei aºteptãtãri preþuiau lumina ºi îºi þineau ochii ridicaþi de la
pãmânt spre Ýsus, Satana nu putea sã aibã nicio putere sã-i lipseascã de aceastã luminã preþioasã.
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Solia datã din cer i-a înfuriat pe Satana ºi pe îngerii lui ºi pe cei care pretindeau cã-L iubesc pe
Ýsus dar desconsiderau venirea Sa, ºi îi dispreþuiau ºi luau în râs pe cei credincioºi ºi încrezãtori.
Dar un înger a marcat fiecare insultã, fiecare dispreþ, fiecare nedreptate pe care ei le-au primit din
partea pretinºilor lor fraþi. Foarte mulþi ºi-au ridicat glasurile pentru a striga: „Ýatã Mirele vine!“,
ºi i-au pãrãsit pe fraþii lor care nu iubeau apariþia lui Ýsus, ºi care nu le îngãduia sã vorbeascã
despre cea de-a doua Sa venire. L-am vãzut pe Ýsus întorcându-ºi faþa de la cei care respingeau ºi
dispreþuiau venirea Sa, ºi apoi le-a zis îngerilor sã-l conducã pe poporul Sãu afarã din mijlocul
celor necuraþi ca sã nu fie întinaþi. Cei ascultãtori de solie au ieºit afarã liberi ºi uniþi. O luminã
sfântã ºi deosebit de puternicã a strãlucit peste ei. Ei au renunþat la lume, ºi-au rupt afecþiunea de
la ea ºi ºi-au jertfit interesele pãmânteºti. Ei au renunþat la comorile pãmânteºti ºi privirea
încordatã le era îndreptatã spre cer, aºteptând sã-L vadã pe Ýzbãvitorul lor iubit. O bucurie sfântã
strãlucea pe feþele lor ºi vorbea despre pacea ºi bucuria care domnea înlãuntrul lor. Ýsus le-a zis
îngerilor Sãi sã se ducã ºi sã-i întãreascã fiindcã ceasul încercãrii lor se apropia. Am vãzut cã cei
care aºteptau încã nu erau încercaþi aºa cum trebuia sã fie. Ei nu scãpaserã de rãtãciri. ªi am
vãzut mila ºi bunãtatea lui Dumnezeu în trimiterea unei avertizãri oamenilor de pe pãmânt, ºi a
unor solii repetate pentru a-i aduce la un moment care sã-i conducã la o cercetare atentã de sine,
pentru ca ei sã scape de rãtãcirile care fuseserã transmise de pãgâni ºi papiºti. Prin aceste solii
Dumnezeu ªi-a scos poporul afarã, acolo unde El poate sã lucreze pentru ei cu o putere mai mare
ºi unde ei pot sã pãzeascã toate poruncile Lui.

Capitolul 27

Sanctuarul
Mi-a fost arãtatã apoi dezamãgirea cumplitã a poporului lui Dumnezeu. Ei nu L-au vãzut
pe Ýsus la vremea aºteptatã. Ei nu ºtiau de ce Mântuitorul lor nu venise. Nu puteau sã vadã nicio
dovadã de ce timpul profetic nu se terminase. Un înger a spus: „Nu s-a împlinit cuvântul lui
Dumnezeu? Nu a reuºit Dumnezeu sã-ªi împlineascã fãgãduinþele? Nu: El a împlinit tot ceea ce
a promis.“ Ýsus Se ridicase ºi închisese uºa Locului Sfânt al Sanctuarului ceresc, ºi deschisese o
uºã cãtre Locul Preasfânt ºi intrase pentru a curãþi Sanctuarul. Îngerul a spus: „Toþi cei care
aºteaptã cu rãbdare vor înþelege taina.“ Oamenii se înºelaserã dar nu fusese nicio greºealã din
partea lui Dumnezeu. Totul se împlinise din ceea ce Dumnezeu a promis. Dar oamenii se uitau în
mod greºit spre pãmânt, crezând cã pãmântul era Sanctuarul care avea sã fie curãþit la sfârºitul
perioadelor profetice. Aºteptãrile oamenilor nu se împliniserã, dar fãgãduinþa lui Dumnezeu nu
dãduse greº nici câtuºi de puþin. Ýsus ªi-a trimis îngerii sã-i îndrume pe cei dezamãgiþi, sã le
îndrepte mintea spre Locul Preasfânt unde El se dusese pentru a curãþi Sanctuarul ºi pentru a face
o ispãºire specialã pentru Ýsrael. Ýsus le-a spus îngerilor cã toþi cei care L-au gãsit vor înþelege
lucrarea pe care o avea de fãcut. Am vãzut cã în timp ce Ýsus se afla în Locul Preasfânt, El va fi
cãsãtorit cu Noul Ýerusalim, ºi dupã ce lucrarea Sa avea sã fie terminatã în Sfânta Sfintelor, El
urma sã coboare pe pãmânt cu putere împãrãteascã ºi sã-i ia la El pe cei preþioºi care aºteptaserã
cu rãbdare întoarcerea Sa.
Mi-a fost apoi arãtat ce s-a întâmplat în cer atunci când perioadele profetice s-au încheiat
în 1844. Am vãzut cã atunci când slujirea lui Ýsus în Locul Sfânt s-a terminat ºi El a închis uºa
acelei încãperi, un mare întuneric s-a aºezat asupra acelora care auziserã ºi respinseserã soliile
despre venirea lui Hristos, ºi ei L-au pierdut din vedere. Ýsus S-a îmbrãcat atunci cu veºminte
preþioase. De jur împrejurul marginii de jos a hainei Sale erau câte un clopoþel ºi o rodie. Avea
atârnat de umerii Sãi un pieptar de o lucrãturã neobiºnuitã. ªi atunci când Se miºca strãlucea ca
diamantele, mãrind literele ce pãreau ca niºte nume scrise sau gravate pe pieptar. Dupã ce S-a
îmbrãcat complet, cu ceva pe cap care pãrea ca o coroanã, îngerii L-au înconjurat ºi într-un car
de foc El a trecut dincolo de cea de-a doua perdea. Mi s-a spus atunci sã iau seama la cele douã
încãperi ale Sanctuarului ceresc. Perdeaua, sau uºa, era deschisã ºi mi s-a permis sã intru. În
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prima încãpere am vãzut sfeºnicul cu ºapte candele, care arãta de mare valoare ºi plin de slavã;
de asemenea masa pe care erau pâinile pentru punerea înainte, altarul pentru tãmâie ºi cãdelniþa.
Toate uneltele acestei încãperi arãtau ca cel mai curat aur ºi reflectau chipul celui care intra în
acel loc. Perdeaua care separa aceste douã încãperi arãta plinã de slavã. Era de diferite culori ºi
materiale, cu o margine frumoasã, cu figuri de aur þesute pe ea reprezentând îngeri. Perdeaua a
fost ridicatã ºi am privit în cea de-a doua încãpere. Am vãzut acolo un chivot care arãta a fi din
cel mai fin aur. Ca o margine în jurul capacului chivotului era o lucrãturã foarte frumoasã
reprezentând coroane. Era de aur fin. În chivot erau tablele de piatrã conþinând cele zece porunci.
La fiecare capãt al chivotului era câte un heruvim plãcut cu aripile întinse deasupra lui. Aripile
lor erau ridicate în sus ºi se atingeau unele de altele deasupra capului lui Ýsus când El era la
chivot. Feþele lor erau întoarse una spre cealaltã ºi ei priveau în jos spre chivot, reprezentând
toatã oastea îngerilor uitându-se cu interes la Legea lui Dumnezeu. Între heruvimi era o cãdelniþã
de aur. ªi când rugãciunile sfinþilor în credinþã se înãlþau la Ýsus ºi El le oferea Tatãlui Sãu, un
miros plãcut se ridica din tãmâie. Pãrea ca un fum de cele mai frumoase culori. Deasupra locului
unde stãtea Ýsus, înaintea chivotului, am vãzut o slavã atât de strãlucitoare încât nu am putut sã
mã uit la ea. Pãrea sã fie scaunul de domnie al lui Dumnezeu. Atunci când mirosul de tãmâie se
înãlþa la Tatãl, slava deosebit de mare venea de la scaunul de domnie al Tatãlui la Ýsus, ºi de la
Ýsus era revãrsatã asupra acelora a cãror rugãciuni se înãlþaserã ca un miros plãcut de tãmâie.
Luminã ºi slavã se revãrsau asupra lui Ýsus în mare abundenþã ºi acopereau capacul ispãºirii ºi
marginea slavei umplea Sfântul Lãcaº. Nu am putut sã mã uit mult timp la acea slavã. Nicio
limbã nu o poate descrie. Am fost copleºitã ºi m-am întors de la mãreþia ºi slava acelei scene.
Mi-a fost arãtat un Sanctuar pe pãmânt având douã încãperi. Semãna cu cel din cer. Mi
s-a spus cã era Sanctuarul de pe pãmânt, o reprezentare a celui ceresc. Uneltele din prima
încãpere a Sanctuarului de pe pãmânt erau la fel ca cele din prima încãpere a celui din cer.
Perdeaua a fost ridicatã, ºi am privit în Sfânta Sfintelor ºi am vãzut cã uneltele erau aceleaºi ca în
Locul Preasfânt al Sanctuarului ceresc. Preotul slujea în ambele încãperi ale celui de pe pãmânt.
În prima încãpere el slujea în fiecare zi a anului, însã intra în Locul Preasfânt doar o datã pe an,
pentru a-l curãþi de pãcatele care fuseserã transferate acolo. Am vãzut cã Ýsus trebuia sã slujeascã
în ambele încãperi ale Sanctuarului ceresc. El a intrat în Sanctuarul ceresc prin jertfa propriului
Sãu sânge. Preoþii de pe pãmânt datoritã morþii, nu puteau sã-ºi continue slujirea mult timp. Dar
am vãzut cã Ýsus era Preot pe veci. Prin jertfele ºi darurile aduse la Sanctuarul de pe pãmânt,
copiii lui Ýsrael trebuiau sã se prindã de meritele Mântuitorului care avea sã vinã. ªi în
înþelepciunea lui Dumnezeu, amãnuntele acestei lucrãri ne-au fost date ca noi sã ne putem uita
înapoi la ele ºi sã înþelegem lucrarea lui Ýsus în Sanctuarul ceresc.
La rãstignire, când Ýsus a murit pe Calvar, El a strigat „S-a sfârºit!“, iar perdeaua
templului s-a rupt în douã de sus pânã jos. Aceasta trebuia sã arate cã slujbele din Sanctuarul de
pe pãmânt se terminaserã pentru totdeauna, ºi cã Dumnezeu nu Se va mai întâlni cu ei în templul
lor de pe pãmânt pentru a le accepta jertfele. Sângele lui Ýsus fusese atunci vãrsat ºi trebuia sã fie
oferit de El Însuºi în Sanctuarul ceresc. Aºa cum preoþii din Sanctuarul de pe pãmânt intrau în
Locul Preasfânt o datã pe an pentru a curãþi Sanctuarul, Ýsus a intrat în Locul Preasfânt al celui
ceresc la sfârºitul celor 2300 de zile din Daniel 8, în 1844, pentru a face o ispãºire finalã pentru
toþi cei care puteau sã beneficieze de mijlocirea Lui, ºi pentru a curãþi Sanctuarul.

Capitolul 28

Solia celui de-al treilea înger
Când slujirea lui Ýsus s-a încheiat în Locul Sfânt ºi El a trecut în Sfânta Sfintelor ºi a stat
înaintea chivotului care conþinea Legea lui Dumnezeu, El a trimis un alt înger puternic pe
pãmânt cu a treia solie. El a pus un pergament în mâna îngerului, ºi când acesta a coborât pe
pãmânt în mãreþie ºi putere, el a vestit o avertizare înfricoºãtoare, cea mai înspãimântãtoare
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ameninþare adusã vreodatã omului. Aceastã solie a fost destinatã sã-i punã pe copiii lui
Dumnezeu în gardã, ºi sã le arate ceasul ispitirii ºi suferinþei care era înaintea lor. Îngerul a spus:
„Ei vor fi aduºi într-o luptã strânsã cu fiara ºi icoana ei. Singura lor speranþã pentru viaþa veºnicã
este sã rãmânã neclintiþi. Cu toate cã vieþile lor sunt în pericol, totuºi ei trebuie sã se þinã cu
putere de adevãr.“ Cel de-al treilea înger ºi-a încheiat solia cu aceste cuvinte: „Aici este rãbdarea
sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Ýsus.“ În timp ce repeta aceste
cuvinte, El a arãtat spre Sanctuarul ceresc. Minþile tututor celor care îmbrãþiºeazã aceastã solie
sunt îndrumate spre Locul Preasfânt unde Ýsus stã înaintea chivotului, fãcând ultima sa mijlocire
pentru toþi cei pentru care mila încã zãboveºte, ºi pentru cei care au încãlcat Legea lui Dumnezeu
din neºtiinþã. Aceastã ispãºire este fãcutã atât pentru cei neprihãniþi morþi cât ºi pentru cei
neprihãniþi vii. Ýsus face ispãºire pentru cei care au murit, neprimind luminã asupra poruncilor lui
Dumnezeu, care au pãcãtuit din neºtiinþã.
Dupã ce Ýsus a deschis uºa Locului Preasfânt, s-a vãzut lumina Sabatului, ºi poporul lui
Dumnezeu avea sã fie testat ºi pus la încercare, aºa cum Dumnezeu i-a pus la încercare pe copiii
lui Ýsrael în vechime, pentru a vedea dacã ei vor pãzi Legea Sa. L-am vãzut pe cel de-al treilea
înger arãtând în sus, indicându-le celor dezamãgiþi calea spre Sfânta Sfintelor din Sancuarul
ceresc. Ei L-au urmat pe Ýsus prin credinþã în Locul Preasfânt. L-au regãsit pe Ýsus, ºi bucuria ºi
speranþa le-au apãrut din nou. Ý-am vãzut uitându-se înapoi, revãzând trecutul de la vestirea celei
de-a doua veniri a lui Ýsus de-a lungul cãlãtoriei lor pânã la trecerea timpului din 1844. Ei vãd
dezamãgirea lor explicatã, ºi bucuria ºi siguranþa îi însufleþesc din nou. Cel de-al treilea înger a
luminat trecutul, prezentul ºi viitorul, ºi ei ºtiu cã Dumnezeu îi cãlãuzise cu adevãrat prin
providenþa Sa tainicã.
Mi-a fost înfãþiºat cã rãmãºiþa L-a urmat pe Ýsus în Locul Preasfânt ºi a privit chivotul ºi
capacaul ispãºirii, ºi a fost captivatã de slava lor. Ýsus a ridicat capacul chivotului ºi iatã, tablele
de piatrã cu cele zece porunci scrise pe ele! Ei urmãresc cuvintele vii; dar se dau înapoi
tremurând când vãd cea de-a patra poruncã vie printre cele zece porunci sfinte, în timp ce
deasupra ei strãluceºte o luminã mai puternicã decât deasupra celorlalte nouã, ºi o aureolã de
slavã este în jurul ei. Ei nu gãsesc nimic acolo care sã-i informeze cã Sabatul a fost desfiinþat sau
schimbat cu prima zi a sãptãmânii. Se citea ca atunci când a fost rostitã de gura lui Dumnezeu în
mãreþie solemnã ºi înfricoºãtoare pe munte, în timp ce fulgera ºi tuna, ºi ca atunci când a fost
scrisã cu Propriul Sãu deget sfânt pe tablele de piatrã: „Sã lucrezi ºase zile, ºi sã-þi faci lucrul tãu.
Dar ziua a ºaptea este ziua de odihnãînchinatã Domnului, Dumnezeului tãu.“ Ei sunt uimiþi când
vãd grija avutã faþã de cele zece porunci. Ei le vãd aºezate lângã Ýehova, acoperite ºi protejate de
sfinþenia Sa. Vãd cã ei cãlcaserã în picioare cea de-a patra poruncã a decalogului, ºi cã þinuserã o
zi transmisã de pãgâni ºi de papiºti, în locul zilei sfinþite de Ýehova. Ei se smeresc înaintea lui
Dumnezeu, ºi deplâng cãlcãrile lor de lege din trecut.
Am vãzut tãmâia din cãdelniþã fumegând atunci când Ýsus a oferit Tatãlui Sãu
mãrturisirile ºi rugãciunile lor. ªi când fumul s-a ridicat, o luminã strãlucitoare s-a aºezat asupra
lui Ýsus ºi asupra capacului ispãºirii. ªi cei care se rugau cu stãruinþã fiind tulburaþi pentru cã se
descoperiserã pe ei înºiºi ca fiind cãlcãtori ai Legii lui Dumnezeu, au fost binecuvântaþi, ºi feþele
lor s-au luminat de speranþã ºi bucurie. Ei s-au alãturat în lucrarea celui de-al treilea înger, ºi
ºi-au înãlþat glasurile ºi au vestit averizarea solemnã. Dar puþini au primit la început solia, totuºi
ei au continuat cu putere sã vesteascã avertizarea. Apoi am vãzut pe mulþi îmbrãþiºând solia celui
de-al treilea înger, ºi ei ºi-au unit vocile cu cei care vestiserã primii avertizarea, ºi L-au înãlþat pe
Dumnezeu ºi L-au proslãvit prin þinerea Zilei Sale de Odihnã care fusese sfinþitã.
Mulþi care au îmbrãþiºat cea de-a treia solie nu au avut o experienþã în cele douã solii
anterioare. Satana a înþeles acest lucru ºi ochiul lui rãu era asupra lor pentru a-i doborî; dar cel
de-al treilea înger le-a arãtat spre Locul Preasfânt, ºi cei care au avut o experienþã în soliile
trecute le-au arãtat calea spre Sanctuarul ceresc. Mulþi au vãzut lanþul desãvârºit al adevãrului în
soliile îngerilor, ºi le-au primit cu bucurie. Ei le-au primit în ordinea lor, ºi L-au urmat pe Ýsus
prin credinþã în Sanctuarl ceresc. Aceste solii mi-au fost înfãþiºate ca o ancorã pentru a susþine
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grupul celor care au primit soliile. ªi când oamenii le primesc ºi le înþeleg, sunt apãraþi împotriva
multelor amãgiri ale lui Satana.
Dupã marea dezamãgire din 1844, Satana ºi îngerii lui au fost foarte ocupaþi în a pune
capcane pentru a zdruncina credinþa grupului. El influenþa minþile unor persoane care aveau o
experienþã personalã în aceste lucruri ºi pãreau umili. Ei au schimbat prima ºi a doua solie, ºi
arãtau spre viitor pentru împlinirea lor, în timp ce alþii arãtau departe în trecut, declarând cã ele
fuseserã împlinite acolo. Aceste persoane îndepãrtau minþile celor neexperimentaþi ºi zdruncinau
credinþa lor. Unii cercetau Biblia pentru a încerca sã-ºi construiascã o credinþã proprie, separaþi
de grup. Satana tresãlta de bucurie în toate acestea; pentru cã el ºtia cã pe cei care se desprindeau
de ancorã putea sã-i influenþeze prin diferite rãtãciri ºi sã-i poarte încoace ºi încolo prin vânturi
de doctrinã. Mulþi care conduseserã în prima ºi a doua solie, le-au tãgãdiut, ºi în grup era
dezbinare ºi împrãºtiere. L-am vãzut apoi pe William Miller. El arãta încurcat, ºi era aplecat sub
povara mâhnirii ºi îngrijorãrii pentru oamenii sãi. El a vãzut grupul care fusese unit ºi iubitor în
1844, pierzându-ºi iubirea unuia pentru celãlat, ºi împotrivindu-se unii altora. Ý-a vãzut cãzând
iarãºi într-o stare de rãcealã ºi de decãdere. Întristarea i-a slãbit puterea. Am vãzut oameni din
conducere supraveghindu-l pe William Miller, ºi temându-se ca nu cumva sã primeascã solia
celui de-al treilea înger ºi poruncile lui Dumnezeu. ªi când el se sprijinea pe lumina din cer,
aceºti oameni fãceau planuri pentru a-i îndepãrta mintea de la ea. Am vãzut o influenþã umanã
exercitatã pentru a-i þine mintea în întuneric ºi pentru a-i pãstra influenþa în mijlocul lor. În cele
din urmã, William Miller ºi-a ridicat vocea împotriva luminii din cer. El a dat greº în a nu primi
solia care i-ar fi explicat pe deplin dezamãgirea ºi ar fi rãspândit asupra trecutului o luminã ºi
slavã care i-ar fi reînviorat puterile epuizate, mãrindu-i speranþa ºi conducându-l sã-Ý dea slavã
lui Dumnezeu. Dar el s-a sprijinit pe înþelepciunea omeneascã în locul celei divine, ºi fiind frânt
de muncã grea pentru cauza Stãpânului sãu, ºi datoritã vârstei, el nu a fost atât de responsabil
precum cei care l-au þinut de la adevãr. Ei sunt responsabili, ºi pãcatul stã asupra lor. Dacã
William Miller ar fi putut sã vadã lumina celei de a treia solii, multe lucruri care îi pãreau
întunecate ºi de neînþeles s-ar fi explicat. Fraþii lui arãtau o atât de mare dragoste ºi interes pentru
el, încât el s-a gândit cã nu putea sã se rupã de ei. Ýnima lui s-ar fi înclinat spre adevãr; dar atunci
el s-a uitat la fraþii sãi. Ei se opuneau adevãrului. S-ar fi putut el rupe de cei care stãtuserã umãr
la umãr cu el în vestirea venirii lui Ýsus? El s-a gândit cã ei cu siguranþã nu l-ar duce în rãtãcire.
Dumnezeu a îngãduit ca el sã vinã sub puterea lui Satana, ºi ca moartea sã aibã stãpânire
asupra lui. El l-a ascuns în mormânt, departe de cei care îl îndepãrtau continuu de la Dumnezeu.
Moise a greºit tocmai când era gata sã intre în þara fãgãduitã. Tot aºa, am vãzut cã William
Miller a greºit când mai avea puþin pânã sã intre în Canaanul ceresc, permiþând ca influenþa lui sã
se împotriveascã adevãrului. Alþii l-au condus la aceasta. Alþii trebuie sã dea socotealã pentru
aceasta. Dar îngeri vegheazã þãrâna preþioasã a acestui slujitor al lui Dumnezeu, ºi el va ieºi afarã
la sunetul ultimei trâmbiþe.

Capitolul 29

O platformã stabilã
Am vãzut un grup care stãtea bine protejat ºi neclintit, ºi care nu le arunca nicio privire
celor care voiau sã zdruncine credinþa întemeiatã a grupului. Dumnezeu S-a uitat asupra lor cu
aprobare. Mi-au fost arãtate trei trepte – prima, a doua ºi a treia – prima, a doua ºi a treia solie a
îngerilor. Îngerul a spus: „Vai de cel care va muta vreo cãrãmidã sau va clinti vreun cui din
aceste solii. Înþelegerea cu adevãrat a acestor solii este de o importanþã vitalã. Destinul sufletelor
depinde de felul în care ele sunt primite.“ Am fost dusã iarãºi de-a lungul acestor solii, ºi am
vãzut cât de scump dobândise poporul lui Dumnezeu experienþa sa. Fusese obþinutã prin multã
suferinþã ºi luptã grea. Pas cu pas Dumnezeu i-a dus mai departe, pânã ce i-a aºezat pe o
platformã solidã, de neclintit. Apoi am vãzut persoane apropiindu-se de platformã, ºi înainte sã
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pãºeascã pe ea, ei au examinat fundaþia. Unii au pãºit imediat cu bucurie pe ea. Alþii au început
sã gãseascã greºeli în punerea fundaþiei platformei. Ei doreau sã se facã îmbunãtãþiri, ºi atunci
platforma ar fi fost mai desãvârºitã ºi lumea mai fericitã. Unii au coborât de pe platformã ºi au
examinat-o, apoi au gãsit greºeli în ea declarând cã era pusã greºit. Am vãzut cã aproape toþi
stãteau neclintiþi pe platformã, ºi îi îndemnau pe ceilalþi care coborâserã sã înceteze
nemulþumirile, fiindcã Dumnezeu era meºterul constructor ºi ei luptau împotriva Lui. Ei le-au
descris din nou lucrarea minunatã a lui Dumnezeu, care îi condusese la platforma stabilã, ºi în
unire aproape toþi ºi-au ridicat ochii spre cer ºi cu glas tare Ý-au dat slavã lui Dumnezeu. Aceasta
i-a miºcat pe unii din cei care protestaserã ºi pãrãsiserã platforma, ºi cu o privire umilã ei au pãºit
din nou pe ea.
Atenþia mi-a fost îndreptatã înapoi spre vestirea primei veniri a lui Hristos. Ýoan a fost
trimis în duhul ºi puterea lui Ýlie pentru a pregãti calea pentru venirea lui Ýsus. Cei care au respins
mãrturia lui Ýoan nu au avut folos din învãþãturile lui Ýsus. Împotrivirea lor faþã de vestirea primei
Sale veniri, i-a aºezat acolo unde nu puteau primi cu uºurinþã cea mai puternicã dovadã cã El era
Mesia. Satana i-a condus pe cei care au respins solia lui Ýoan sã meargã chiar mai departe, sã-L
respingã pe Ýsus ºi sã-L rãstigneascã. Fãcând acest lucru, ei s-au aºezat acolo unde nu puteau sã
primeascã binecuvântarea în ziua Cincizecimii, care i-ar fi învãþat calea spre Sanctuarul ceresc.
Ruperea perdelei templului a arãtat cã jertfele ºi rânduielile iudaice nu vor mai fi primite. Marea
Jertfã fusese adusã ºi fusese acceptatã, ºi Duhul Sfânt care a coborât în ziua Cincizecimii a purtat
mintea ucenicilor de la Sanctuarul de pe pãmânt la cel ceresc, unde Ýsus intrase prin Propriul Sãu
sânge, ºi a revãrsat asupra ucenicilor Sãi foloasele ispãºirii Sale. Ýudeii au fost lãsaþi în amãgire
deplinã ºi întuneric complet. Ei au pierdut toatã lumina pe care ar fi putut-o avea despre planul
mântuirii, ºi continuau sã se încredã în jertfele ºi darurile lor fãrã folos. Ei nu puteau sã aibã
parte de mijlocirea lui Hristos în Locul Sfânt. Sanctuarul ceresc luase locul celui de pe pãmânt,
totuºi ei nu aveau cunoºtinþã despre calea spre cel ceresc.
Mulþi privesc cu oroare la calea urmatã de iudei faþã de Ýsus în a-L respinge ºi rãstigni. ªi
când citesc relatarea despre maltratarea Sa ruºinoasã, ei gândesc cã-L iubesc pe Hristos, ºi cã nu
L-ar fi tãgãduit ca Petru, sau cã nu L-ar fi rãstignit ca iudeii. Dar Dumnezeu care a vãzut
simpatia lor arãtatã faþã de Fiul Lui, i-a testat ºi a pus la încercare acea dragoste pe care ei o
mãrturiseau faþã de Ýsus.
Tot cerul a urmãrit cu cel mai profund interes primirea soliei. Dar mulþi care mãrturisesc
cã-L iubesc pe Ýsus, ºi care au vãrsat lacrimi atunci când au citit relatarea despre cruce, în loc sã
primeascã solia cu bucurie, sunt întãrâtaþi de mânie ºi iau în râs vestea cea bunã despre venirea
lui Ýsus, ºi o declarã ca fiind amãgire. Ei nu au avut pãrtãºie cu cei care iubeau apariþia Sa, ci i-au
urât ºi i-au dat afarã din biserici. Cei care au respins prima solie nu au putut sã beneficieze de a
doua, ºi nu au avut folos la strigãtul de la miezul nopþii, care trebuia sã-i pregãteascã sã intre
împreunã cu Ýsus prin credinþã în Locul Preasfânt al Sanctuarului ceresc. ªi prin respingerea
celor douã solii anterioare, ei nu pot sã vadã nicio luminã în solia celui de-al treilea înger, care
aratã calea spre Locul Preasfânt. Am vãzut cã aºa cum iudeii L-au rãstignit pe Ýsus, bisericile cu
numele rãstigniserã aceste solii, ºi prin aceasta ei nu au cunoºtinþã despre miºcarea care s-a fãcut
în cer, sau despre calea spre Locul Preasfânt, ºi ei nu pot sã beneficieze de mijlocirea lui Ýsus
acolo. Precum iudeii care îºi aduceau jertfele fãrã folos, ei îºi înalþã rugãciunile fãrã folos spre
încãperea pe care Ýsus a pãrãsit-o, ºi Satana, mulþumit de amãgirea pretinºilor urmaºi ai lui
Hristos, îi strânge în laþul sãu, ºi îºi ia un caracter religios, ºi conduce spre sine mintea acestor
pretinºi creºtini ºi face cu puterea lui semne ºi minuni mincinoase. Pe unii îi amãgeºte într-un fel,
iar pe alþii într-altul. El are pregãtite amãgiri diferite pentru a influenþa minþi diferite. Unii se uitã
cu oroare asupra unei amãgiri, în timp ce acceptã cu uºurinþã alta. Satana îi amãgeºte pe unii cu
spiritism. El vine ºi ca un înger de luminã ºi îºi revarsã influenþa pe pãmânt. Am vãzut reforme
false pretutindeni. Bisericile erau încântate ºi gândeau cã Dumnezeu lucra într-un mod minunat
pentru ele, când de fapt era un alt duh. Ele se vor stinge ºi vor lãsa lumea ºi biserica într-o stare
mai rea decât înainte.
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Am vãzut cã Dumnezeu avea copii sinceri printre adventiºtii cu numele ºi bisericile
cãzute, ºi pastori ºi oameni încã vor fi chemaþi afarã din aceste biserici, înainte ca plãgile sã fie
revãrsate, ºi ei vor primi cu bucurie adevãrul. Satana ºtie aceasta, ºi înaintea marii strigãri a celui
de-al treile înger el produce o emoþie în aceste grupri religioase, ca cei care respinseserã adevãrul
sã creadã cã Dumnezeu este cu ei. El sperã sã-i amãgeascã pe cei sinceri ºi sã-i facã sã creadã cã
Dumnezeu încã lucreazã pentru biserici. Dar lumina va strãluci ºi toþi cei sinceri vor pãrãsi
bisericile cãzute ºi vor lua poziþie alãturi de rãmãºiþã.
Capitolul 30

Spiritismul
Am vãzut amãgirea ciocãniturilor. Satana are putere sã facã sã aparã înaintea noastrã
chipuri care pretind a fi rudele ºi prietenii noºtrii care acum dorm în Ýsus. Va fi fãcut sã aparã ca
ºi când ar fi prezenþi, cuvintele pe care le rosteau când erau aici, cu care noi eram familiari, vor fi
spuse, ºi acelaº ton al vocii pe care ei îl aveau atunci când trãiau, va ajunge la ureche. Toate
acestea sunt pentru a amãgi lumea, ºi a prinde oamenii în capcana de a crede aceastã amãgire.
Am vãzut cã sfinþii trebuie sã aibã o înþelegere deplinã a adevãrului prezent, pe care ei
vor avea sã-l susþinã din Scripturi. Ei trebuie sã înþeleagã starea morþilor; pentru cã duhurile
demonilor vor mai apãrea înaintea lor pretinzând a fi prieteni iubiþi ºi rude, care le vor vesti
învãþãturi nebiblice. Vor face tot ce le stã în putere pentru a trezi simpatie, ºi vor face minuni
înaintea lor pentru a confirma ceea ce afirmã. Poporul lui Dumnezeu trebuie sã fie pregãtit
pentru a rezista acestor duhuri cu adevãrul Bibliei cã morþii nu ºtiu nimic ºi cã ei sunt duhuri de
demoni.
Am vãzut cã noi trebuie sã examinãm bine temelia speranþei noastre, pentru cã va trebui
sã arãtãm motivul ei din Scripturi; pentru cã vom vedea aceastã amãgire rãspândindu-se, ºi va
trebui sã ne luptãm cu ea faþã în faþã. ªi dacã nu suntem pregãtiþi, vom fi prinºi în capcanã ºi
biruiþi. Dar dacã noi facem ceea ce putem din partea noastrã pentru a fi pregãtiþi pentru lupta care
ne stã chiar înainte, Dumnezeu Îºi va face partea Lui ºi braþul Sãu atotputernic ne va proteja. El
mai degrabã va trimite pe toþi îngerii din slavã pentru a face un gard protector în jurul sufletelor
credincioase decât sã fie amãgite ºi ademenite de minunile mincinoase ale lui Satana.
Am vãzut repeziciunea cu care acestã amãgire se rãspândea. Mi-a fost arãtat un tren
mergând cu viteza fulgerului. Îngerul mi-a spus sã mã uit cu atenþie. Mi-am aþintit ochii asupra
trenului. Pãrea cã întreaga lume era în vagoane. Apoi el mi-a arãtat conductorul, care arãta ca o
persoanã impunãtoare ºi chipeºã pe care toþi cãlãtorii o admirau ºi o stimau. Am fost nedumeritã
ºi l-am întrebat pe îngerul meu însoþitor cine era. El mi-a spus: „Este Satana. El este conductorul
sub forma unui înger de luminã. El a luat lumea în robie. Oamenii au fost lãsaþi în seama unor
amãgiri puternice, sã creadã o minciunã ca sã fie osândiþi. Agentul sãu, cel mai înalt în grad dupã
el, este mecanicul, ºi alþi agenþi de-ai lui sunt folosiþi în diferite funcþii dupã cum are el nevoie de
ei ºi ei toþi merg cu viteza fulgerului spre pierzare.“ Am întrebat îngerul dacã nu mai rãmãsese
niciunul. El mi-a zis sã mã uit în direcþia opusã, ºi am vãzut un grup mic mergând pe o cãrare
îngustã. Toþi pãreau sã fie strâns uniþi ºi legaþi împreunã prin adevãr.
Micul grup pãrea ros de griji ca ºi când trecuse prin încercãri ºi lupte grele. ªi pãrea ca ºi
cum soarele tocmai apãruse de dupã nori ºi le lumina feþele, ºi îi fãcea sã arate victorioºi, ca ºi
când biruinþele lor erau aproape câºtigate.
Am vãzut cã Domnul dãduse lumii ocazia sã descopere capcana. Acest singur lucru era o
dovadã suficientã pentru creºtini chiar dacã nu ar fi fost alta: nu se face nicio diferenþã între cei
preþioºi ºi cei rãi.
Thomans Paine, al cãrui trup a fost prefãcut în þãrânã, ºi care o sã fie chemat afarã la
sfârºitul celor 1.000 de ani, la cea de-a doua înviere, pentru a-ºi primi rãsplata ºi a îndura
moartea a doua, este arãtat de Satana ca fiind în cer ºi ca fiind foarte înãlþat acolo. Satana s-a
folosit de el pe pãmânt atât de mult cât a putut, iar acum el continuã aceeaºi lucrare prin
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pretenþiile ca avându-l pe Thomas Paine atât de înãlþat ºi onorat; ºi aºa cum el a învãþat pe
pãmânt, Satana face sã parã cã el învaþã în cer. ªi unii de pe pãmânt care se uitaserã cu oroare la
viaþa ºi moartea lui ºi la învãþãturile lui stricate pe când trãia, acum se lasã sã fie învãþaþi de cel
care a fost unul dintre cei mai rãi ºi mai stricaþi dintre oameni; unul care L-a dispreþuit pe
Dumnezeu ºi Legea Sa.
Cel care este tatãl minciunilor orbeºte ºi amãgeºte lumea trimiþându-ºi îngerii sã
vorbeascã pretinzând a fi apostolii, ºi sã facã sã parã cã ei contrazic ceea ce au scris când au fost
pe pãmânt, ºi care a fost dictat de Duhul Sfânt. Aceºti îngeri mincinoºi îi fac pe apostoli sã-ºi
strice propriile învãþãturi ºi sã le declare falsificate. Procedând astfel, el poate sã-i arunce pe
pretinºii creºtini care au numele cã trãiesc dar sunt morþi, ºi întreaga lume, în nesiguranþã în ceea
ce priveºte Cuvântul lui Dumnezeu; pentru cã acesta îi stã în cale ºi este în stare sã-i
zãdãrniceascã planurile. De aceea el îi face sã se îndoiascã de originea divinã a Bibliei, ºi apoi îl
înalþã pe necredinciosul Thomas Paine ca ºi când ar fi fost dus la cer atunci când a murit, ºi
împreunã cu sfinþii apostoli pe care i-a urât când era pe pãmânt este unit ºi pare sã înveþe lumea.
Satana dã fiecãruia dintre îngerii sãi rolul lui de jucat. El le ordonã sã fie vicleni,
îndemânatici ºi perfizi. El i-a instruit pe unii dintre ei sã joace rolul apostolilor ºi sã vorbeascã în
numele lor, în timp ce alþii trebuiau sã joace rolul de necredincioºi ºi oameni rãi care muriserã
blestemându-L pe Dumnezeu dar acum apãreau a fi foarte religioºi. Nu se face nicio diferenþã
între cei mai sfinþi apostoli ºi cei mai rãi necredincioºi. Ambele grupuri sunt fãcute sã înveþe pe
oameni acelaº lucru. Nu conteazã pe cine Satana îl face sã vorbeascã, atâta timp cât scopul sãu
este împlinit. El a fost atât de strâns legat de Paine pe pãmânt, ºi atât de mult l-a ajutat încât este
un lucru simplu pentru el sã cunoascã cuvintele exacte pe care el le folosea, ºi scrisul de mânã
exact al unuia dintre copiii lui devotaþi care i-a slujit cu atâta credinþã, ºi i-a îndeplinit scopurile
atât de bine. Satana i-a dictat multe dintre scrierile lui ºi este un lucru simplu pentru el sã-ºi
dicteze acum ideile prin îngerii lui, ºi sã facã acest lucru sã aparã cã vine prin Thomas Paine,
care a fost slujitorul sãu devotat atunci când trãia. Dar aceasta este capodopera lui Satana. Toate
aceaste învãþãturi arãtate ca fiind de la apostoli ºi sfinþi ºi oameni rãi care muriserã, vin direct de
la maiestatea lui satanicã.
Aceasta ar trebui sã fie de ajuns pentru a da la o parte vãlul de pe orice minte ºi sã
descopere tuturor lucrãrile întunecate ºi tainice ale lui Satana: cã el are pe unul pe care l-a iubit
atât de mult ºi care L-a urât pe Dumnezeu atât de perfect cu apostolii sfinþi ºi îngerii în slavã. El
spune practic lumii ºi necredincioºilor: „Nu conteazã cât eºti de rãu; nu conteazã dacã crezi în
Dumnezeu sau în Biblie ori nu crezi; trãieºte cum îþi place, cerul este cãminul tãu.“ Cãci toþi ºtiu
cã dacã Thomas Paine este în cer ºi aºa de înãlþat, ei vor ajunge cu siguranþã acolo. Acest lucru
este atât de bãtãtor la ochi încât toþi îl pot vedea dacã vor. Satana face acum prin indivizi ca
Thomas Paine ceea ce a încercat sã facã încã de la cãderea sa. Prin puterea lui ºi minunile sale
mincinoase el distruge temelia speranþei creºtinilor ºi acoperã soarele lor care are menirea sã-i
lumineze pe calea îngustã spre cer. El face lumea sã creadã cã Biblia nu este mai bunã decât o
carte de poveºti, neinspiratã, în timp ce oferã alt ceva care sã-i ia locul, ºi anume manifestãri
spiritiste!
Aici este un canal pe deplin devotat lui, sub controlul sãu, ºi el poate sã facã lumea sã
creadã ceea ce vrea. Cartea care are sã-l judece pe el ºi pe urmaºii lui, el o pune în umbrã, exact
acolo unde o vrea. Pe Mântuitorul lumii el Îl face sã fie nu mai mult decât un simplu om; ºi
precum strãjerii romani care pãzeau mormântul lui Ýsus au rãspândit relatarea falsã ºi mincinoasã
pe care preoþii cei mai de seamã ºi bãtrânii le-au pus-o pe buze, tot aºa sãrmanii urmaºi înºelaþi
de aceste pretinse manifestãri spirituale, vor repeta ºi încerca sã facã sã parã cã nu este nimic
miraculos în legãturã cu naºterea, moartea ºi învierea Mântuitorului nostru. ªi ei Îl pun pe Ýsus ºi
Biblia înapoi în umbrã, acolo unde ei Îl doresc, ºi apoi fac lumea sã se uite la ei ºi la semnele ºi
minunile lor mincinoase, pe care le declarã cã întrec cu mult lucrãrile lui Hristos. Astfel lumea
este prinsã în laþ, ºi liniºtitã cu un sentiment de siguranþã; nedescoperindu-ºi amãgirea
îngrozitoare pânã când ultimele ºapte plãgi sunt revãrsate. Satana râde când îºi vede planul
reuºind atât de bine, ºi întreaga lume prinsã în laþ.
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Capitolul 31

Lãcomia
L-am vãzut pe Satana ºi pe îngerii lui sfãtuindu-se împreunã. El le-a poruncit îngerilor sãi
sã meargã ºi sã întindã capcane îndeosebi pentru cei care aºteptau a doua venire a lui Hristos, ºi
care pãzeau toate poruncile lui Dumnezeu. Satana le-a spus îngerilor lui cã toate bisericile erau
adormite. El îºi va intensifica puterea ºi minunile mincinoase ºi va putea sã le þinã în stãpânire.
„Dar grupul celor care þin Sabatul îl urâm. Ei lucreazã permanent împotriva noastrã ºi ne iau
supuºii pentru a þine acea lege a lui Dumnzeu pe care noi o urâm.
Duceþi-vã, faceþi ca cei care au pãmânturi ºi bani sã fie îmbãtaþi de griji. Dacã puteþi sã-i
faceþi sã-ºi punã iubirea în aceste lucruri, încã îi avem în stãpânire. Pot sã mãrturiseascã ce le
place, faceþi-i doar sã se îngrijeascã mai mult de bani decât de succesul Împãrãþiei lui Hristos sau
de rãspândirea adevãrurilor pe care noi le urâm. Înfãþiºaþi-le lumea în lumina cea mai atractivã ca
ei sã o iubeascã ºi sã o idolatrizeze. Trebuie sã pãstrãm toþi banii pe cât posibil în rândurile
noastre. Cu cât au mai mulþi bani, cu atât mai mult ei vor dãuna împãrãþiei noastre prin luarea
supuºilor noºtri. ªi atunci când ei stabilesc întâlniri în diferite locuri, noi suntem în pericol. Fiþi
atunci foarte atenþi. Provocaþi pe cât puteþi altceva care sã le atragã atenþia. Distrugeþi dragostea
unuia pentru celãlalt. Descurajaþi-le predicatorii ºi faceþi-i sã-ºi piardã entuziasmul, pentru cã îi
urâm. Prezentaþi-le orice scuzã plauzibilã celor care au mijloace, pentru a nu le da din mânã.
Controlaþi chestiunile financiare dacã puteþi, ºi împingeþi-le predicatorii în lipsuri ºi nevoi.
Aceasta le va slãbi curajul ºi zelul. Luptaþi-vã pentru fiecare palmã de pãmânt. Faceþi lãcomia ºi
iubirea de bogãþii pãmânteºti trãsãturile lor de caracter dominante. Atâta timp cât aceste trãsãturi
dominã, mântuirea ºi harul rãmân în urmã. Îngrãmãdiþi tot ce puteþi în jurul lor pentru a-i atrage,
ºi ei vor fi cu siguranþã ai noºtri. Nu numai cã suntem siguri de ei, dar influenþa lor pe care o
urâm nu va mai fi exercitatã faþã de alþii pentru a-i conduce la cer. ªi în cei care vor încerca sã
ofere, treziþi în ei o stare de împotrivire, ca sã dea puþin.“
Am vãzut cã Satana ºi-a dus bine la îndeplinire planurile sale. ªi când slujitorii lui
Dumnezeu au stabilit întâlniri, Satana ºi îngerii lui au înþeles care era treaba lor, ºi erau la faþa
locului pentru a împiedica lucrarea lui Dumnezeu, ºi el punea permanent sugestii în mintea
oamenilor lui Dumnezeu. Pe unii îi conduce într-un fel, pe alþii într-altul, întodeauna profitând de
trãsãturile rele de caracter ale fraþilor ºi surorilor, stârnind ºi întãrâtând înclinaþiile firii lor
pãmânteºti. Dacã ei sunt dispuºi sã fie egoiºti ºi lacomi, Satana este foarte mulþumit sã stea lângã
ei, ºi apoi cu toatã puterea lui cautã sã-i facã sã-ºi arate pãcatele spre care sunt înclinaþi. Dacã
harul lui Dumnezeu ºi lumina adevãrului risipesc aceste simþãminte de lãcomie ºi egoism doar
pentru puþin timp ºi ei nu obþin victoria deplinã asupra lor, atunci când nu se gãsesc sub influenþa
mântuitoare, Satana vine ºi ofileºte orice principiu nobil ºi generos, ºi ei cred cã au de fãcut prea
mult. Ei obosesc în facerea de bine ºi uitã totul despre marea jertfã pe care Ýsus a adus-o pentru
ei, pentru a-i rãscumpãra de sub puterea lui Satana ºi din nenorocire fãrã speranþã.
Satana a profitat de înclinaþia lui Ýuda spre lãcomie ºi egoism ºi l-a fãcut sã murmure
împotriva mirului pe care Maria Ý l-a oferit lui Ýsus. Ýuda a privit acest lucru ca o mare risipã; ar
fi putut fi vândut ºi banii daþi sãracilor. El nu se îngrijea de sãraci, ci a considerat darul generos
oferit lui Ýsus ca risipitor. Ýuda Îl preþuia pe Domnul lui exact îndeajuns pentru a-L vinde pentru
câteva monede de argint. ªi am vãzut cã erau unii ca Ýuda printre cei care mãrturiseau cã Îl
aºteaptã pe Domnul lor. Satana are controlul asupra lor, dar ei nu ºtiu lucrul acesta. Dumnezeu
nu poate sã aprobe niciun pic de lãcomie sau de egoism. El urãºte aceste trãsãturi ºi dispreþuieºte
rugãciunile ºi apelurile celor care le posedã. Când Satana vede cã timpul lui este scurt, el îi face
pe oameni sã fie din ce în ce mai egoiºti, din ce în ce mai lacomi, ºi apoi tresaltã de bucurie când
îi vede concentraþi doar asupra lor înºile, zgârciþi, avari ºi egoiºti. Dacã ochii acestora ar putea fi
deschiºi ei l-ar vedea pe Satana în triumf diabolic, tresãltând de bucurie datoritã lor ºi râzând de
prostia acelora care îi acceptã sugestiile ºi intrã în capcanele lui. Atunci el ºi îngerii lui iau
faptele rele ºi de lãcomie ale acestor persoane ºi le prezintã lui Ýsus ºi îngerilor sfinþi, spunând cu
reproº: „Aceºtia sunt cei care-L urmeazã pe Hristos! Ei se pregãtesc sã fie luaþi la cer!“ Satana
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aratã drumul lor care se abate, apoi îl comparã cu Biblia, cu pasaje care mustrã clar asemenea
fapte ºi apoi prezintã acest lucru pentru a necãji îngerii cereºti spunând: „Aceºtia sunt cei care-L
urmeazã pe Hristos ºi Cuvântul Lui! Aceºtia sunt rodul jertfei ºi rãscumpãrãrii lui
Hristos!“ Îngerii se întorc cu dezgust de la aceastã scenã. Dumnezeu cere o purtare constantã din
partea poporului Sãu, ºi când ei se saturã sã facã binele ºi sã fie generoºi, El se saturã de ei. Am
vãzut cã Dumnezeu a fost foarte nemulþumit de cea mai micã manifestare de egoism din partea
celor care se declarã a fi poporul Sãu, pentru care Ýsus nu ªi-a cruþat Propria viaþã preþioasã.
Fiecare persoanã egoistã ºi lacomã va cãdea de pe drum. La fel ca Ýuda, care L-a vândut pe
Domnul sãu, ei vor vinde principiile bune ºi o înclinaþie nobilã ºi generoasã, pentru puþin câºtig
de pe pãmânt. Toþi aceºtia vor fi cernuþi din poporul lui Dumnezeu. Cei care doresc cerul,
trebuie, cu toatã puterea pe care o au, sã nutreascã principile cerului. ªi în loc ca sufletele lor sã
se ofileascã din cauza egoismului, ele ar trebui sã se dezvolte în binefacere, ºi fiecare ocazie ar
trebui sã fie folositã pentru a face bine unii altora ºi pentru a spori ºi creºte din ce în ce mai mult
în principiile cerului. Ýsus mi-a fost arãtat ca Modelul perfect. Viaþa Lui a fost fãrã interes egoist,
ºi a fost marcatã de binefacere dezinteresatã.

Capitolul 32

Clãtinarea (Cernerea)
Ý-am vãzut pe unii cu credinþã puternicã ºi strigãte pline de suferinþã stãruind pe lângã
Dumnezeu. Feþele lor erau palide ºi marcate de îngrijorare profundã arãtând lupta dinlãuntrul
lor. Feþele lor arãtau fermitate ºi o mare seriozitate, în timp ce picãturi mari de sudoare au apãrut
pe frunþile lor ºi au cãzut jos. Din când în când feþele li se luminau de semnele aprobãrii lui
Dumnezeu, ºi iarãºi aceeaºi expresie solemnã, serioasã ºi de îngrijorare se aºeza asupra lor.
Îngeri rãi s-au adunat în jurul lor, împingându-ºi întunericul asuprã-le, pentru a-L înlãtura
pe Ýsus din faþa lor, ca ochii sã le fie atraºi spre întunericul care-i înconjura, ºi ei sã-ºi piardã
încrederea în Dumnezeu iar apoi sã murmure împotriva Lui. Singura lor siguranþã era în a-ºi þine
ochii îndreptaþi în sus. Îngerii aveau rãspunderea peste poporul lui Dumnezeu, ºi când atmosfera
otrãvitã de la aceºti îngeri rãi era împinsã în jurul acestor îngrijoraþi, îngerii care îi aveau în grijã,
îºi miºcau permanent aripile peste ei pentru a risipi întunericul gros care-i înconjura.
Am vãzut cã unii nu luau parte în aceastã lucrare de suferinþã ºi stãruinþã. Ei pãreau
îndiferenþi ºi nepãsãtori. Ei nu s-au împotrivit întunericului din jurul lor ºi el i-a acoperit ca un
nor gros. Îngerii lui Dumnezeu i-au pãrãsit ºi s-au dus în ajutorul celor care se rugau cu stãruinþã.
Am vãzut îngerii lui Dumnezeu grãbindu-se în ajutorul celor care se luptau cu toatã puterea lor
sã reziste acelor îngeri rãi, ºi încercau ei înºiºi sã se ajute chemându-L pe Dumnezeu cu
stãruinþã. Dar îngerii i-au pãrãsit pe cei care nu fãceau niciun efort sã se ajute ei înºiºi, ºi i-am
pierdut din vedere.
În timp ce aceºtia care se rugau ºi-au continuat strigãtele stãruitoare, din când în când o
razã de luminã de la Ýsus venea la ei, ºi le încuraja inimile ºi le lumina feþele.
Am întrebat ce înseamnã cernerea pe care o vãzusem. Mi-a fost arãtat cã va fi cauzatã de
mãrturia directã provocatã de sfatul Martorului Adevãrat pentru cei din Laodicea. Îºi va avea
efectul asupra inimii celui care primeºte mãrturia ºi-l va face sã ridice standardul ºi sã spunã fãrã
reþinere adevãrul direct. Unii nu vor suporta aceastã mãrturie directã. Ei se vor ridica împotriva
ei ºi aceasta va cauza o cernere în poporul lui Dumnezeu.
Am vãzut cã mãrturiei Martorului Adevãrat nu i s-a dat atenþie nici pe jumãtate. Mãrturia
solemnã de care atârnã destinul bisericii, a fost puþin apreciatã, dacã nu chiar de tot neluatã în
seamã. Aceastã mãrturie trebuie sã producã adâncã pocãinþã, ºi toþi cei care o primesc cu
adevãrat, vor asculta de ea ºi vor fi curãþiþi.
Îngerul a spus: „Ascultã!“ Curând am auzit un sunet care pãrea ca de multe instrumente
muzicale, toate rãsunând în acorduri perfecte, plãcute ºi armonioase. Întrecea orice muzicã pe
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care o auzisem vreodatã. Pãrea sã fie atât de plinã de îndurare, compasiune ºi bucurie înãlþãtoare
ºi sfântã. Mi-a strãbãtut întreaga fiinþã. Îngerul a spus: „Priveºte!“ Atenþia mi-a fost îndreptatã
spre grupul pe care-l vãzusem înainte, care era clãtinat cu putere. Mi-au fost arãtaþi cei pe care îi
vãzusem înainte plângând ºi rugându-se în chin sufletesc. Am vãzut cã grupul îngerilor
protectori din jurul lor se dublase iar ei erau îmbrãcaþi cu o armurã din cap pânã în picioare. Ei se
miºcau în ordine exactã, hotãrâþi ca o companie de soldaþi. Feþele lor arãtau conflictul greu pe
care-l înduraserã, lupta chinuitoare prin care trecuserã. Cu toate cã feþele le erau marcate de o
profundã suferinþã lãuntricã, strãluceau acum de lumina ºi slava cerului. Ei obþinuserã biruinþa, ºi
aceasta le-a produs cea mai profundã recunoºtinþã ºi bucurie sfântã.
Numãrul celor din acest grup se micºorase. Unii fuseserã cernuþi ºi lãsaþi pe drum. Cei
nepãsãtori ºi indiferenþi care nu se alãturaserã celor care preþuiau biruinþa ºi mântuirea îndeajuns
pentru a se zbate, a stãrui ºi a se ruga pentru ea, nu au obþinut-o. ªi ei au fost lãsaþi în urmã în
întuneric, ºi numãrul lor a fost imediat refãcut de alþii care s-au prins de adevãr ºi au venit în
rândurile acestui grup. Îngerii rãi încã se îngrãmãdeau în jurul lor dar nu puteau sã aibã nicio
putere asupra lor.
Ý-am auzit pe cei îmbrãcaþi în armurã rostind adevãrul cu mare putere. Aceasta avea efect.
Ý-am vãzut pe cei care fuseserã legaþi; unele soþii fuseserã legate de soþii lor, ºi unii copii fuseserã
legaþi de pãrinþii lor. Cei sinceri care fusesrã opriþi sau împiedicaþi sã audã adevãrul, acum s-au
prins cu ardoare de adevãrul rostit. Toatã frica de rudele lor dispãruse. Doar adevãrul era înãlþat
înaintea lor. Era mai drag ºi mai preþios decât viaþa. Ei flãmânziserã ºi însetaserã dupã adevãr.
Am întrebat ce fãcuse acestã mare schimbare. Un înger a rãspuns: „Este ploaia târzie; înviorarea
de la prezenþa lui Dumnezeu; marea strigare a celui de-al treilea înger.“
O mare putere era cu aceºti aleºi. Îngerul a spus: „Priveºte!“ Atenþia mi-a fost îndreptatã
spre cei rãi sau necredincioºi. Toþi erau agitaþi. Zelul ºi puterea poporului lui Dumnezeu i-a
întãrâtat ºi înfuriat. Confuzie, confuzie era în toate pãrþile. Am vãzut mãsuri luate împotriva
acestui grup care avea puterea ºi lumina lui Dumnezeu. Întunericul se îngroºa în jurul lui, totuºi
ei stãteau acolo neclintiþi, aprobaþi de Dumnezeu ºi încrezându-se în El. Ý-am vãzut nedumeriþi.
Apoi i-am auzit strigând la Dumnezeu cu stãruinþã. Ziua ºi noaptea strigãtul lor nu a încetat. Am
auzit aceste cuvinte: „Voia Ta Doamne sã se facã! Dacã aceasta poate sã dea slavã Numelui Tãu,
fã o cale de scãpare pentru poporul Tãu! Ýzbãveºte-ne de pãgânii care ne împresoarã! Ei ne-au
condamnat la moarte; dar braþul Tãu poate sã aducã mântuirea.“ Acestea sunt toate cuvintele pe
care pot sã mi le aduc aminte. Ei pãreau sã aibã un simþãmânt profund al nevredniciei lor, ºi
dãdeau dovadã de supunere deplinã faþã de voia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, fiecare, fãrã
nicio excepþie, se ruga cu stãruinþã ºi se lupta ca Ýacov pentru eliberare.
La puþin timp dupã ce ei ºi-au început strigãtul stãruitor, îngerii, plini de milã, s-ar fi dus
sã-i elibereze. Dar un înger înalt care-i comanda nu le-a permis. El a spus „Voia lui Dumnezeu
încã nu s-a împlinit. Ei trebuie sã bea paharul. Trebuie sã fie botezaþi cu botezul.“
Curând am auzit vocea lui Dumnezeu care a zguduit cerurile ºi pãmântul. A fost un mare
cutremur de pãmânt. Clãdiri s-au dãrâmat ºi s-au prãbuºit peste tot. Apoi am auzit un strigãt
triumfãtor de biruinþã, tare, melodios ºi clar. M-am uitat la acest grup care cu puþin timp în urmã
era într-o asemenea strâmtorare ºi strânsoare. Robia lor se terminase. O luminã plinã de slavã
strãlucea peste ei. Cât de frumoºi arãtau ei atunci! Toatã oboseala ºi semnele îngrijorãrii
dispãruserã. Sãnãtate ºi frumuseþe se vedea pe fiecare faþã. Duºmanii lor, pãgânii care îi
înconjurau, au cãzut ca morþi. Ei nu au putut sã îndure lumina care strãlucea asupra celor
eliberaþi ºi sfinþi. Aceastã luminã ºi slavã au rãmas asupra lor pânã când Ýsus a fost vãzut pe norii
cerului, ºi cei din grupul credincios ºi încercat au fost schimbaþi într-o clipã, într-o clipealã din
ochi, din slavã în slavã. ªi mormintele s-au deschis iar sfinþii au ieºit afarã îmbrãcaþi în nemurire,
strigând biruinþã asupra morþii ºi mormântului, ºi împreunã cu sfinþii în viaþã au fost luaþi sus
pentru a-L întâmpina pe Domnul lor în vãzduh, în timp ce strigãte plãcute ºi melodioase de slavã
ºi biruinþã erau pe orice limbã nemuritoare ºi venind de pe toate buzele sfinþite ºi sfinte.
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Capitolul 33

Pãcatele Babilonului
Am vãzut starea diferitelor biserici de când cel de-al doilea înger a vestitit cãderea lor.
Ele au devenit din ce în ce mai stricate, cu toate cã poartã numele de urmaºi ai lui Hristos. Este
cu neputinþã sã le deosebiºti de lume. Predicatorii lor îºi iau textele din Cuvânt, dar predicã
lucruri liniºtitoare. Ýnima fireascã nu simte nicio obiecþie împotriva acestor lucruri. Doar duhul ºi
puterea adevãrului ºi mântuirea lui Hristos sunt urâte de inima fireascã. Nu existã nimic în
predicile populare care sã stârneascã mânia lui Satana, sã îi facã pe pãcãtoºi sã tremure, sau sã
atragã atenþia inimii ºi conºtiinþei asupra realitãþilor înfricoºãtoare ale unei judecãþi care are sã
vinã curând. Oamenii pãcãtoºi sunt în general mulþumiþi cu o formã fãrã evlavie adevãratã, ºi ei
vor ajuta ºi spijini o asemenea religie. Îngerul a spus: „Nimic mai puþin decât întreaga armurã a
neprihãnirii, nu poate birui ºi menþine biruinþa asupra puterilor întunericului.“ Satana a luat pe
deplin în stãpânire bisericile ca grup. Se iau în discuþie vorbele ºi faptele oamenilor în locul
adevãrului clar ºi tãios al Cuvântului lui Dumnezeu. Îngerul a spus: „Prietenia ºi spiritul lumii
sunt vrãjmãºie cu Dumnezeu.“ Când adevãrul în simplitatea ºi puterea lui, aºa cum este în Ýsus,
este aºezat împotriva spiritului lumesc, trezeºte imediat duhul persecuþiei. Mulþi, foarte mulþi
care pretind a fi creºtini, nu L-au cunoscut pe Dumnezeu. Caracterul inimii fireºti nu a fost
schimbat ºi firea pãmânteascã rãmâne în vrãjmãºie cu Dumnezeu. Ei sunt proprii slujitori
credincioºi ai lui Satana, chiar dacã ºi-au luat alt nume.
Am vãzut cã de când Ýsus a pãrãsit Locul Sfânt al Sanctuarului ceresc ºi a intrat în a doua
încãpere, bisericile au fost pãrãsite aºa cum au fost pãrãsiþi iudeii; ºi ele s-au umplut cu oricare
pasãre necuratã ºi urâtã. Am vãzut o mare nelegiuire ºi josnicie în biserici, cu toate cã ei
mãrturisesc a fi creºtini. Mãrturisirea, rugãciunile ºi apelurile lor sunt o urâciune înaintea lui
Dumnezeu. Îngerul a spus: „Dumnezeu nu gãseºte plãcere în adunãrile lor.“ Egoism, înºelãtorie
ºi amãgire sunt practicate de ei fãrã mustrãri de conºtiinþã. ªi peste toate aceste trãsãturi rele ei
aruncã mantaua religiei. Mi-a fost arãtatã mândria bisericilor cu numele. Dumnezeu nu era în
gândurile lor, ci minþile lor fireºti se preocupã de ei înºiºi. Ei îºi împodobesc sãrmanele lor
trupuri muritoare, ºi apoi se uitã la ei înºiºi cu satisfacþie ºi plãcere. Ýsus ºi îngerii Lui se uitã la ei
cu mânie. Îngerul a spus: „Pãcatele ºi mândria lor au ajuns pânã la cer.“ Partea lor este pregãtitã.
Dreptatea ºi judecata au dormitat mult timp dar se vor trezi curând. „Rãzbunarea este a Mea; Eu
voi rãsplãti“, zice Domnul. Ameninþãrile înspãimântãtoare ale celui de-al treilea înger se vor
împlini, ºi ei vor bea din mânia lui Dumnezeu. O oaste nenumãratã de îngeri rãi se rãspândesc
peste întreg pãmântul. Bisericile ºi grupãrile religioase se umplu cu ei. ªi ei se uitã la grupãrile
religioase cu mare bucurie; pentru cã mantia religiei acoperã cele mai mari crime ºi nelegiuiri.
Tot cerul se uitã cu indignare: fiinþe umane, lucrarea lui Dumnezeu, reduse la adâncimile
cele mai profunde ale degradãrii, ºi aºezate de semenii lor la acelaºi nivel cu animalele. Pretinºi
urmaºi ai acelui Mântuitor drag a cãrui compasiune a fost întotdeauna trezitã atunci când a fost
martorul suferinþei omeneºti, se angajeazã cu zel în acest pãcat mare ºi grav ºi fac negoþ cu sclavi
ºi suflete de oameni. Îngerii au notat totul. Este scris în carte. Lacrimile sclavilor ºi sclavelor
pioºi, ale taþilor, mamelor ºi copiilor, fraþilor ºi surorilor, sunt toate strânse în burduf în cer. O
mare suferinþã, suferinþã umanã, este purtatã din loc în loc, ºi cumpãratã ºi vândutã. Dumnezeu
îºi va reþine mânia doar încã puþin timp. Mânia Lui este aprinsã împotriva acestei naþiuni, ºi
îndeosebi împotriva grupãrilor religioase, care au aprobat ºi s-au angajat ele însele în acest
comerþ îngrozitor. Asemenea nedreptate, asemenea asuprire, asemenea suferinþe, mulþi aºa-ziºi
urmaºi ai blândului ºi smeritului Ýsus pot sã vadã cu o indiferenþã lipsitã de inimã. ªi mulþi dintre
ei pot produce cu satisfacþie odioasã ei înºiºi toatã acestã suferinþã de nedescris, ºi cu toate
acestea îndrãznesc sã se închine lui Dumnezeu. Este o adevãratã batjocurã, ºi Satana tresaltã de
bucurie în faþa ei, ºi Îi reproºeazã lui Ýsus ºi îngerilor Sãi o asemenea nepotrivire, spunând cu
triumf diabolic: „Aºa sunt cei care-L urmeazã pe Hristos!“
Aceºti aºa-ziºi creºtini citesc despre suferinþele martirilor, ºi lacrimile le curg pe obraji.
Ei se mirã cã oamenii au putut sã aibã vreodatã inimi atât de impietrite încât sã practice asemnea
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cruzimi inumane faþã de semenii lor, când în acelaºi timp ei îi þin pe semenii lor în sclavie. ªi
aceasta nu este totul. Ei taie legãturile umane ºi îi asupresc cu cruzime zi de zi pe semenii lor. Ei
pot pricinui mari torturi inumane cu o cruzime neîndurãtoare care s-ar compara bine cu cruzimea
papiºtilor ºi pãgânilor arãtatã faþã de urmaºii lui Hristos. Îngerul a spus: „Va fi mai suportabil
pentru pãgâni ºi pentru papiºti în ziua aplicãrii judecãþii lui Dumnezeu decât pentru asemenea
oameni.“ Strigãtele ºi suferinþele celor asupriþi au ajuns la cer, ºi îngerii stau uimiþi de suferinþa
fãrã inimã, de nespus ºi agonizantã, pe care oameni dupã chipul Creatorului lor o pricinuiesc
semenilor lor. Îngerul a spus: „Numele acestora sunt scrise cu sânge, brãzdate de rãni, ºi
inundate de lacrimi de suferinþã agonizantã ºi arzãtoare.“ Mânia lui Dumnezeu nu va înceta pânã
când nu va face þara luminii sã bea drojdia din potirul mâniei Sale, ºi pânã când nu va rãsplãti
Babilonului dublu: „Rãsplãtiþi-i cum v-a rãsplãtit ea, ºi întoarceþi-i de douã ori cât faptele ei.
Turnaþi-i îndoit în potirul în care a amestecat ea!“
Am vãzut cã stãpânii de sclavi vor trebui sã dea socotealã pentru sufletele sclavilor lor pe
care i-au þinut în ignoranþã; ºi toate pãcatele sclavilor vor fi puse asupra stãpânilor. Dumnezeu
nu-i poate lua la cer pe sclavii care au fost þinuþi în ignoranþã ºi înjosire, neºtiind nimic despre
Dumnezeu sau despre Biblie, netemându-se de nimic în afara loviturilor de bici ale stãpânilor
lor, ºi neavând nici cel puþin o poziþie aºa de înaltã ca dobitoacele fãrã raþiune ale stãpânilor lor.
Dar El face pentru ei cel mai bun lucru pe care un Dumnezeu milos îl poate face. Îi lasã sã fie ca
ºi când n-ar fi fost; în timp ce stãpânii trebuie sã sufere ultimele ºapte plãgi, ºi apoi sã învie la
cea de a doua înviere ºi sã sufere cea de a doua ºi cea mai îngrozitoare moarte. Atunci mânia lui
Dumnezeu se va potoli.

Capitolul 34

Marea strigare
Am vãzut îngeri grãbindu-se încoace ºi încolo în cer. Ei coborau pe pãmânt ºi iarãºi se
urcau în cer, pregãtindu-se împlinirea unui eveniment important. Apoi am vãzut un alt înger
puternic însãrcinat sã coboare pe pãmânt ºi sã-ºi uneascã glasul cu cel de-al treilea înger ºi sã-i
dea putere ºi forþã soliei lui. O mare putere ºi slavã i-au fost date îngerului, ºi atunci când a
coborât, pãmântul s-a luminat de slava lui. Lumina care mergea înaintea lui ºi venea în urma
acestui înger, a pãtruns pretutindeni atunci când el a strigat cu glas tare ºi a zis: „A cãzut, a cãzut
Babilonul cel mare! A ajuns un locaº al dracilor, o închisoare a oricãrui duh necurat, o închisoare
a oricãrei pãsãri necurate ºi urâte.“ Solia despre cãderea Babilonului, aºa cum a fost datã de cel
de-al doilea înger, este datã din nou, cu adãugarea rãtãcirilor care intraserã în biserici din 1844
încoace. Lucrarea acestui înger vine la timpul potrivit ºi se alãturã ultimei mari lucrãri ale soliei
celui de-al treilea înger, atunci când ea se intensificã într-o mare strigare. ªi poporul lui
Dumnezeu este pretutindeni pregãtit pentru a fi tare în ceasul ispitei pe care va trebui sã o
înfrunte în curând. Am vãzut o luminã mare aºezatã asupra lui, ºi ei s-au alãturat soliei ºi au
proclamat fãrã fricã ºi cu mare putere solia celui de-al treilea înger.
Îngeri au fost trimiºi sã-l ajute pe îngerul puternic din cer, ºi am auzit voci care pãreau sã
rãsune pretutindeni: „Ýeºiþi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sã nu fiþi pãrtaºi la pãcatele ei ºi sã
nu fiþi loviþi cu urgiile ei! Pentru cã pãcatele ei s-au îngrãmãdit ºi au ajuns pânã în cer; ºi
Dumnezeu ªi-a adus aminte de nelegiuirile ei .“ Aceastã solie pãrea sã fie o adãugare la cea de-a
treia solie ºi i s-a alãturat aºa cum strigãtul de la miezul nopþii s-a alãturat soliei celui de-al
doilea înger în 1844. Slava lui Dumnezeu s-a aºezat asupra sfinþilor rãbdãtori care aºteptau, ºi ei
au dat fãrã teamã ultima avertizare solemnã, vestind cãderea Babilonului, ºi chemând poporul lui
Dumnezeu sã iasã afarã din el, pentru ca sã scape de soarta lui îngrozitoare.
Lumina care a fost revãrsatã asupra celor aºteptãtori a pãtruns pretutindeni, ºi cei din
biserici care aveau ceva luminã, care nu auziserã ºi nu respinseserã cele trei solii, au rãspuns
chemãrii ºi au pãrãsit bisericile cãzute. Mulþi ajunseserã la vârsta responsabilitãþii de când aceste
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solii fuseserã date, ºi lumina a strãlucit peste ei, ºi ei au avut privilegiul sã aleagã viaþa sau
moartea. Unii au ales viaþa, ºi au luat poziþie alãturi de cei care Îl aºteptau pe Domnul lor ºi
þineau toate poruncile Sale. Cea de-a treia solie avea sã-ºi facã lucrarea; toþi aveau sã fie încercaþi
prin ea, iar cei preþioºi aveau sã fie chemaþi afarã din grupãrile religioase. O putere irezistibilã îi
miºcã pe cei sinceri, în timp ce manifestarea puterii lui Dumnezeu îi înspãimântã ºi îi reþine pe
rude ºi pe prieteni, ºi ei nu îndrãznesc ºi nici nu au puterea sã-i împiedice pe cei care simt
lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra lor. Ultima strigare este dusã chiar la bieþii sclavi, ºi cei
pioºi dintre ei, cu o expresie umilã, revarsã cântãrile lor de bucurie excesivã la perspectiva
eliberãrii lor fericite, ºi stãpânii lor nu-i pot împiedica; pentru cã teama ºi surprinderea îi þin
tãcuþi. Se fac mari minuni, cei bolnavi sunt vindecaþi, ºi semne ºi minuni îi însoþesc pe
credincioºi. Dumnezeu este în lucrare, ºi fiecare sfânt, nefiindu-i fricã de urmãri, îºi urmeazã
convingerile propriei sale conºtiinþe, ºi se alãturã celor care þin toate poruncile lui Dumnezeu; ºi
ei vestesc pretutindeni cu putere cea de-a treia solie. Am vãzut cã cea de-a treia solie avea sã se
încheie cu o putere ºi forþã care întreceau cu mult strigãtul de la miezul nopþii.
Slujitorii lui Dumnezeu, înzestraþi cu putere de sus, cu feþele luminate, ºi strãlucind de
consacrare sfântã, au mers sã-ºi îndeplineascã lucrarea, ºi sã vesteascã solia din cer. Suflete care
erau rãspândite peste tot prin grupãrile religioase au rãspuns chemãrii, ºi cei preþioºi au fost
grãbiþi sã iasã afarã din bisericile condamnate, aºa cum Lot a fost grãbit sã iasã afarã din Sodoma
înaintea distrugerii ei. Poporul lui Dumnezeu a fost pregãtit ºi întãrit de slava deosebit de mare
care a cãzut asupra lui în mare abundenþã, pregãtindu-l sã îndure ceasul ispitei. Am auzit peste
tot o mulþime de voci spunând: „Aici este rãbdarea sfinþilor, care pãzesc poruncile lui Dumnezeu
ºi credinþa lui Ýsus.“

Capitolul 35

Solia a treia încheiatã
Atenþia mi-a fost îndreptatã spre timpul când solia celui de-al treilea înger se încheia.
Puterea lui Dumnezeu fusese asupra poporului Sãu. Ei îºi împliniserã lucrarea ºi erau pregãtiþi
pentru ceasul încercãrii dinaintea lor. Ei primiserã ploaia târzie, sau înviorarea de la Faþa
Domnului, ºi mãrturia vie fusese reînviatã. Ultima mare averizare fusese vestitã pretutindeni, ºi îi
întãrâtase ºi înfuriase pe locuitorii pãmântului, care nu voiau sã primeascã solia.
Am vãzut îngeri grãbindu-se încoace ºi încolo în cer. Un înger s-a întors de pe pãmânt cu
o cãlimarã de cernealã la brâu, ºi Ý-a raportat lui Ýsus cã lucrul lui a fost îndeplinit, ºi cã sfinþii
fuseserã numãraþi ºi sigilaþi. Apoi L-am vãzut pe Ýsus care slujise înaintea chivotului conþinând
cele zece porunci, aruncând jos cãdelniþa. El ªi-a ridicat mâinile în sus ºi a zis cu voce tare: „S-a
împlinit.“ ªi toatã oastea îngereascã ºi-a dat jos coroanele atunci când Ýsus a fãcut declaraþia
solemnã: „Cine este nedrept, sã fie nedrept ºi mai departe; cine este întinat, sã se întineze ºi mai
departe; cine este fãrã prihanã sã trãiascã ºi mai departe fãrã prihanã. ªi cine este sfânt, sã se
sfinþeascã ºi mai departe!“
Am vãzut cã fiecare caz era atunci hotãrât pentru viaþã sau moarte. Ýsus ºtersese pãcatele
poporului Sãu. El Îºi primise Împãrãþia ºi ispãºirea fusese fãcutã pentru supuºii Împãrãþiei Sale.
În timp ce Ýsus slujise în Sanctuar, judecata continuase pentru cei drepþi morþi ºi apoi pentru cei
drepþi în viaþã. Supuºii Împãrãþiei Lui fuseserã strânºi. Nunta Mielului se terminase. ªi domnia ºi
mãreþia împãrãþiilor de sub întreg cerul, au fost date lui Ýsus, ºi moºtenitorilor mântuirii, ºi Ýsus
avea sã domneascã ca Împãrat al împãraþilor ºi Domn al domnilor.
Când Ýsus a ieºit afarã din Locul Preasfânt, am auzit sunteul clopoþeilor de pe veºmântul
Sãu, ºi atunci când El a pãrãsit încãperea, un nor de întuneric i-a acoperit pe locuitorii
pãmântului. Atunci nu mai era niciun mijlocitor între omul vinovat ºi un Dumnezeu insultat.
Atâta vreme cât Ýsus stãtuse între Dumnezeu ºi omul vinovat, o protecþie fusese peste oameni;
dar când Ýsus a pãºit afarã din locul dintre om ºi Tatãl, protecþia a fost îndepãrtatã, ºi Satana a
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avut controlul asupra omului. Era imposibil ca plãgile sã fie revãrsate în timp ce Ýsus slujea în
Sanctuar; dar când lucrarea Lui acolo este terminatã, când mijlocirea lui se încheie, nu existã
nimic care sã opreascã mânia lui Dumnezeu, ºi ea izbucneºte cu furie peste capul lipsit de
apãrare al pãcãtosului vinovat, care a dispreþuit mântuirea ºi a urât mustratrea. Sfinþii din acel
timp înfricoºãtor, dupã încheierea mijlocirii lui Ýsus, trãiau în faþa unui Dumnezeu sfânt fãrã un
mijlocitor. Fiecare caz era hotãrât, fiecare piatrã preþiasã numãratã. Ýsus a zãbovit o clipã în
prima încãpere a Sanctuarului ceresc, ºi pãcatele care fuseserã mãrturisite în timp ce El se afla în
Locul Preasfânt, El le-a pus înapoi asupra iniþiatorului pãcatului, Diavolul. El trebuie sã sufere
pedeapsa pentru aceste pãcate.
Apoi L-am vãzut pe Ýsus dezbrãcându-se de veºmântul Sãu preoþesc, ºi S-a îmbrãcat cu
hainele cele mai împãrãteºti – pe capul Lui erau multe coroane, o coroanã în alta – ºi înconjurat
de oastea îngereascã, a pãrãsit cerul. Plãgile au cãzut asupra locuitorilor pãmântului. Unii Îl
acuzau pe Dumnezeu ºi Îl blestemau. Alþii s-au dus repede la poporul lui Dumnezeu, ºi s-au
rugat sã fie învãþaþi cum sã scape de judecãþile lui Dumnezeu. Dar sfinþii nu aveau nimic pentru
ei. Ultima lacrimã pentru pãcãtoºi fusese vãrsatã, ultima rugãciune agonizantã fusese adusã,
ultima povarã fusese purtatã. Vocea dulce a îndurãrii nu avea sã-i mai îmbie. Ultima notã de
avertizare fusese datã. Când sfinþii ºi tot cerul erau interesaþi de mântuirea lor, ei nu au avut
niciun interes pentru ei înºiºi. Moartea ºi viaþa fuseserã puse înaintea lor. Mulþi au dorit viaþa; dar
nu au fãcut niciun efort pentru a o obþine. Ei nu au ales viaþa, iar acum nu mai era sânge de
ispãºire pentru a curãþi pãcãtoºii, nici un Mântuitor milos care sã intervinã pentru ei ºi sã strige:
„Cruþã, cruþã pãcãtoºii încã puþin.“ Tot cerul se unise cu Ýsus atunci când a auzit cuvintele
înfricoºãtoare: „S-a împlinit, s-a sfârºit.“ Planul mântuirii fusese împlinit. Dar puþini aleseserã sã
accepte planul. Ýar când glasul dulce al îndurãrii a încetat, i-a cuprins spaima ºi groaza. Cu
claritate înspãimântãtoare ei aud: „Prea târziu! Prea târziu!“
Cei care nu preþuiserã cuvântul lui Dumnezeu alergau încoace ºi încolo. Ei rãtãceau de la
o mare la alta, ºi de la miazãnoapte la rãsãrit, pentru a cãuta cuvântul Domnului. Îngerul a spus:
„Nu-l vor gãsi.“ Este foamete în þarã. Nu foamete de pâine, nici sete de apã, ci de a auzi
cuvintele Domnului. Ce nu ar da ei pentru un cuvânt de aprobare din partea lui Dumnezeu? Dar
nu, ei trebuie sã înfometeze ºi sã înseteze mai departe. Zi dupã zi ei au dispreþuit mântuirea, ºi au
preþuit plãcerea pãmânteascã ºi bogãþiile pãmânteºti, mai presus de orice atracþie ºi comoarã
cereascã. Ei L-au respins pe Ýsus ºi Ý-au dispreþuit sfinþii. Întinãciunea lor trebuia sã rãmânã
întinãciune pentru totdeauna.
O mare parte dintre cei rãi era foarte înfuriatã atunci când suferea efectele plãgilor. Era o
scenã de chin înspãimântãtor. Pãrinþii le reproºau amar copiilor lor, iar copiii le reproºau
pãrinþilor lor, fraþii surorilor lor, ºi surorile fraþilor lor. Strigãte puternice, tânguitoare se auzeau
în orice direcþie: „Tu m-ai oprit de la a primi adevãrul, care m-ar fi salvat din acest ceas
cumplit.“ Oamenii se întorceau spre predicatori cu urã amarã, ºi le reproºau spunându-le: „Nu
ne-aþi avertizat. Ne-aþi spus cã toatã lumea avea sã fie convertitã ºi aþi strigat «pace, pace» pentru
a liniºti orice teamã care se ridica. Nu ne-aþi spus despre acest ceas, ºi despre cei care ne-au
prevenit de el, aþi spus cã sunt fanatici ºi oameni rãi care ne-ar duce la pieire.“ Dar am vãzut cã
predicatorii nu au scãpat de mânia lui Dumnezeu. Suferinþele lor erau de zece ori mai mari decât
cele ale oamenilor lor.

Capitolul 36

Vremea strâmtorãrii lui Iacov
Ý-am vãzut pe sfinþi pãrãsind oraºele ºi satele, unindu-se în grupuri ºi trãind în locurile
cele mai singuratice. Îngerii le asigurau hrana ºi apa; dar cei rãi sufereau de foame ºi de sete.
Apoi i-am vãzut pe conducãtorii lumii sfãtuindu-se împreunã, ºi Satana ºi îngerii lui erau ocupaþi
în jurul lor. Am vãzut un înscris ºi copii ale lui rãspândite în diferite pãrþi ale pãmântului, dând
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ordine ca dacã sfinþii nu aveau sã renunþe la credinþa lor ciudatã, sã renunþe la Sabat ºi sã
pãzeascã prima zi, oamenii aveau libertatea, ca dupã o anumitã perioadã de timp, sã-i omoare.
Dar în aceastã vreme sfinþii erau liniºtiþi ºi stãpâni pe sine, încrezându-se în Dumnezeu, ºi
bazându-se pe fãgãduinþa Sa cã va fi fãcutã o cale de scãpare pentru ei. În unele locuri, înaintea
timpului pentru executarea ordinului, cei rãi s-au nãpustit asupra sfinþilor pentru a-i omorî; dar
îngeri sub formã de rãzboinici s-au luptat pentru ei. Satana îºi dorea sã aibã privilegiul de a-i
nimici pe sfinþii celui Prea Înalt; dar Ýsus le-a cerut îngerilor Sãi sã vegheze asupra lor, pentru cã
Dumnezeu va fi onorat prin facerea unui legãmânt cu cei care þinuserã Legea Sa în faþa pãgânilor
din jurul lor. ªi Ýsus va fi onorat când cei sfinþi ºi aºteptãtori, care Îl aºteptaserã atât de mult
timp, vor fi luaþi la cer fãrã a vedea moartea.
Curând i-am vãzut pe sfinþi suferind de un mare chin sufletesc. Ei pãreau sã fie
înconjuraþi de locuitorii rãi ai pãmântului. Totul pãrea împotriva lor. Unii au început sã se teamã
cã Dumnezeu îi lãsase în cele din urmã sã piarã în mâinile celor rãi. Dar dacã ochii ar fi putut sã
li se deschidã, ei s-ar fi vãzut înconjuraþi de îngerii lui Dumnezeu. Apoi venea mulþimea celor
nelegiuiþi ºi înfuriaþi, iar apoi o mulþime de îngeri rãi, zorindu-i pe cei nelegiuiþi sã-i omoare pe
sfinþi. Dar atunci când încercau sã se apropie de ei, trebuiau mai întâi sã treacã de acestã
companie de îngeri puternici ºi sfinþi, ceea ce a fost imposibil. Îngerii lui Dumnezeu îi fãceau sã
se retragã, ºi îi fãceau ºi pe îngerii rãi care îi împingeau de jur împrejur, sã dea înapoi. A fost un
ceas de agonie teribilã ºi înfricoºãtoare pentru sfinþi. Ei strigau zi ºi noapte la Dumnezeu pentru
izbãvire. Dupã aparenþele exterioare nu era nicio posibilitate pentru scãparea lor. Cei rãi îºi
începuserã deja triumful ºi strigau: „De ce nu vã izbãveºte Dumnezeul vostru din mâinile
noastre? De ce nu vã înãlþaþi pentru a vã scãpa vieþile?“ Sfinþii nu-i luau în seamã. Ei se luptau cu
Dumnezeu ca Ýacov. Îngerii doreau sã-i scape, dar ei trebuiau sã mai aºtepte încã puþin, sã bea
paharul, ºi sã fie botezaþi cu botezul. Îngerii, credincioºi rãspunderii lor, ºi-au continuat
vegherea. Timpul se apropiase când Dumnezeu avea sã-ªi arate marea Sa putere ºi sã-i elibereze
în slavã. Dumnezeu nu avea sã îngãduie ca Numele Sãu sã fie batjocorit printre pãgâni. Pentru
slava Numelui Sãu, El avea sã-i izbãveascã pe toþi cei care Îl aºteptaserã cu rãbdare, ºi ale cãror
nume erau scrise în carte.
Atenþia mi-a fost îndreptatã înapoi spre credinciosul Noe. Ploaia a cãzut ºi potopul a
venit. Noe ºi familia lui intraserã în arcã, ºi Dumnezeu i-a închis înãuntru. Noe îi avertizase cu
credincioºie pe locuitorii lumii vechi în timp ce ei îºi bãtuserã joc de el ºi-l luaserã în râs. ªi în
tip ce apele cãdeau pe pãmânt, ºi unul dupã altul se înecau, ei se uitau la acea arcã de care îºi
bãtuserã joc atât de mult, plutind în siguranþã pe ape, pãstrându-l în viaþã pe credinciosul Noe ºi
pe familia lui. Tot aºa am vãzut cã poporul lui Dumnezeu, care avertizase lumea de apropiata Sa
mânie, avea sã fie salvat. Ei îi avertizaserã cu credincioºie pe locuitorii pãmântului, ºi Dumnezeu
nu le va îngãdui celor rãi sã-i nimiceascã pe cei care aºteptau sã fie luaþi la cer, ºi care nu aveau
sã se supunã decretului fiarei sau sã primeascã semnul ei. Am vãzut cã dacã celor rãi li s-ar fi
permis sã-i omare pe cei sfinþi, Satana ºi toatã oºtirea lui rea, ºi toþi cei care Îl urãsc pe
Dumnezeu, ar fi fost satisfãcuþi. O, ce triumf ar fi pentru maiestaea sa satanicã sã aibã putere în
ultima luptã de încheiere asupra celor care aºteptaserã atât de mult timp sã-L vadã pe Cel pe
care-L iubeau. Cei care-ºi bãtuserã joc de idea înãlþãrii sfinþilor, vor fi martori la grija lui
Dumnezeu pentru poporul Sãu ºi la izbãvirea lor plinã de slavã.
Atunci când sfinþii au pãrãsit oraºele ºi satele, ei au fost urmãriþi de cei rãi. Ei ºi-au
ridicat sãbiile pentru a-i ucide pe sfinþi, dar ele s-au rupt ºi au cãzut la fel de neputinciose ca niºte
paie. Îngerii lui Dumnezeu i-au protejat pe sfinþi. Atunci când ei au strigat zi ºi noapte pentru
izbãvire, strigãtul lor a ajuns sus înaintea lui Dumnezeu.
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Capitolul 37

Eliberarea sfinþilor
Era miezul nopþii când Dumnezeu a ales sã-ºi elibereze poporul. În timp ce cei rãi îºi
bãteau joc de ei în jurul lor, deodatã a apãrut soarele strãlucind în puterea sa, ºi luna s-a oprit.
Cei rãi au privit scena cu uimire. Semne ºi minuni au urmat într-o succesiune rapidã. Totul pãrea
deviat de la cursul sãu normal. Cei sfinþi au privit semnele eliberãrii lor cu bucurie solemnã.
Râurile au încetat sã mai curgã. Nori negri, grei au apãrut ºi s-au ciocnit unii de alþii. Dar
exista un loc luminos unde se aºezase slava, de unde venea vocea lui Dumnezeu, ca un glas de
ape multe, care a zguduit cerurile ºi pãmântul. A fost un mare cutremur de pãmânt. Mormintele
s-au deschis, ºi cei care muriserã în credinþã sub solia celui de-al treilea înger, þinând Sabatul, au
ieºit afarã din paturile lor de þãrânã, proslãviþi, pentru a auzi legãmântul de pace pe care
Dumnezeu avea sã-l facã cu cei care þinuserã Legea Sa.
Cerul s-a deschis ºi s-a închis, ºi era în agitaþie. Munþii tremurau ca o trestie în vânt, ºi
aruncau stânci colþuroase peste tot împrejur. Marea fierbea ca o oalã ºi arunca pietre pe uscat. ªi
când Dumezeu a spus ziua ºi ceasul venirii lui Ýsus, ºi a rostit legãmântul cel veºnic pentru
poporul Sãu, El a rostit o frazã, apoi a fãcut pauzã în timp ce cuvintele se rostogoleau pe pãmânt.
Ýsraelul lui Dumnezeu stãtea cu ochii aþintiþi în sus, ascultând cuvintele care veneau din gura lui
Ýehova, ºi se rostogoleau pe pãmânt ca bubuiturile unui tunet foarte puternic. Era înfricoºãtor de
solemn. La sfârºitul fiecãrei fraze sfinþii strigau: „Slavã! Aleluia!“ Feþele le erau luminate de
slava lui Dumnezeu, ºi strãluceau de slavã la fel ca faþa lui Moise atunci când el a coborât de pe
Sinai. Cei rãi nu puteau sã se uite la ei din cauza slavei. ªi atunci când binecuvântarea care nu se
va sfârºi niciodatã a fost pronunþatã peste cei care Îl onoraserã pe Dumnezeu prin þinerea
Sabatului Sãu sfânt, a fost un strigãt puternic de biruinþã asupra fiarei ºi asupra icoanei ei.
Apoi a început anul de bucurie, când pãmântul trebuia sã se odihneascã. Ý-am vãzut pe
sclavii pioºi ridicându-se în triumf ºi biruinþã, scuturându-ºi lanþurile care-i þineau legaþi, în timp
ce stãpânii lor rãi erau în nedumerire ºi nu ºtiau ce sã facã; pentru cã cei nelegiuiþi nu puteau sã
înþeleagã cuvintele glasului lui Dumnezeu. Curând a apãrut marele nor alb. Pe el ºedea Fiul
omului.
La început când acest nor a apãrut în depãrtare pãrea foarte mic. Îngerul a spus cã era
semnul Fiului omului. ªi atunci când norul s-a apropiat de pãmânt, noi am putut sã vedem slava
ºi mãreþia deosebit de mari ale lui Ýsus, atunci când El a ieºit ca sã biruie. Un cortegiu sfânt de
îngeri, cu coroanele lor luminoase ºi strãlucitoare pe cap, Îl însoþeau în drumul Sãu. Nicio limbã
nu poate descrie slava acestei scene. Norul viu de o mãreþie ºi slavã neîntrecute, a venit tot mai
aproape, ºi noi am putut sã vedem clar persoana dragã a lui Ýsus. El nu purta o coroanã de spini,
ci o coroanã de slavã Îi acoperea fruntea sfântã. Pe haina ºi pe coapsa Lui era scris un nume:
„ÎMPÃRATUL ÎMPÃRAÞILOR ªI DOMNUL DOMNILOR“. Ochii Sãi erau ca o flacãrã de foc,
picioarele Sale pãreau ca de aramã strãlucitoare, ºi vocea lui era ca multe instrumente muzicale.
Chipul Sãu era aºa de strãlucitor ca soarele la amiazã. Pãmântul tremura înaintea lui, ºi cerul s-a
strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. ªi toþi munþii ºi toate ostroavele s-au mutat din
locurile lor. Împãraþii pãmântului, domnitorii, cãpitanii oºtilor, cei bogaþi ºi cei puternici, toþi
robii ºi toþi oamenii slobozi s-au ascuns în peºteri ºi în stâncile munþilor. ªi ziceau munþilor ºi
stâncilor: „Cãdeþi peste noi ºi ascundeþi-ne de faþa Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi de
mânia Mielului; cãci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, ºi cine poate sta în picioare?“
Cei care cu puþin timp înainte i-ar fi nimicit de pe pãmânt pe copiii credincioºi ai lui
Dumnezeu, trebuiau sã fie martorii slavei lui Dumnezeu care se aºezase peste aceºtia. Ei i-au
vãzut proslãviþi. ªi în mijlocul tuturor acestor scene înspãimântãoare, ei au auzit glasurile celor
sfinþi spunând în sunete de bucurie: „Ýatã, acesta este Dumnezeul nostru, pe El L-am aºteptat, ºi
El ne va mântui.“ Pãmântul s-a zguduit cu putere atunci când vocea Fiului lui Dumnezeu i-a
chemat afarã pe sfinþii care dormeau. Ei au rãspuns chemãrii ºi au ieºit afarã îmbrãcaþi în
nemurire plinã de slavã, strigând: „Biruinþã! Biruinþã peste moarte ºi mormânt! Unde îþi este
boldul, moarte? Unde îþi este biruinþa, mormântule?“ Apoi sfinþii în viaþã ºi cei înviaþi ºi-au
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înãlþat glasurile într-un strigãt de biruinþã prelung ºi plin de emoþie. Acele trupuri bolnave care
intraserã în mormânt s-au ridicat cu sãnãtate ºi vigoare nemuritoare. Sfinþii în viaþã au fost
schimbaþi într-o clipã, într-o clipealã din ochi ºi au fost luaþi sus cu cei înviaþi, ºi împreunã ei Îl
întâmpinã pe Domnul lor în vãzduh. O ce întâlnire plinã de slavã! Prieteni pe care moartea îi
separase s-au reunit, pentru a nu se mai despãrþi niciodatã.
De fiecare parte a carului de nor erau aripi, ºi sub el erau roþi vii. ªi în timp ce carul de
nor se înãlþa, roþile strigau „Sfânt“, ºi aripile în timp ce se miºcau strigau „Sfânt“, iar cortegiul de
îngeri sfinþi din jurul norului striga „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic“.
Ýar sfinþii de pe nor strigau „Slavã, Aleluia“. ªi carul s-a înãlþat spre cetatea sfântã. Înainte de a
intra în cetatea sfântã, sfinþii au fost aranjaþi într-un careu desãvârºit, cu Ýsus în mijloc. Capul ºi
umerii Sãi erau deasupra sfinþilor, ºi deasupra îngerilor. Înfãþiºarea Sa maiestoasã ºi chipul sãu
drag puteau fi vãzute de toþi cei din careu.
Capitolul 38

Rãsplata sfinþilor
Am vãzut un numãr foarte mare de îngeri aducând din cetate coroane pline de slavã; câte
o coroanã pentru fiecare sfânt cu numele lui scris pe ea. ªi atunci când Ýsus a cerut coroanele,
îngerii Ý le-au adus, ºi iubitul Ýsus cu propria Sa mânã dreaptã a pus coroanele pe capetele
sfinþilor. În acelaºi fel, îngerii au adus harpele ºi Ýsus li le-a dat de asemenea sfinþilor. Îngerii
comandanþi au dat primii tonul ºi apoi toate vocile s-au înãlþat într-o cântare de laudã plinã de
recunoºtinþã ºi fericire, ºi toate mâinile au trecut cu îndemânare peste corzile harpelor, producând
o muzicã melodioasã în acorduri plãcute ºi desãvârºite. Apoi L-am vãzut pe Ýsus conducând
grupul celor rãscumpãraþi spre poarta cetãþii. El a apucat poarta ºi a împins-o înapoi pe
balamalele ei strãlucitoare, ºi le-a zis neamurilor care þinuserã adevãrul, sã intre înãuntru. În
cetate era totul pentru a încânta ochiul. Ei au vãzut pretutindeni o mare slavã. Apoi Ýsus S-a uitat
la sfinþii Sãi rãscumpãraþi; feþele lor strãluceau de slavã; ºi atunci când ªi-a oprit ochii plini de
iubire asupra lor, El a spus cu glasul Lui plãcut ºi melodios: „Mã uit la truda sufletului Meu ºi
sunt mulþumit. Aceastã mare slavã este a voastrã ca sã vã bucuraþi veºnic. Suferinþele voastre
s-au terminat. Moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici þipãt, nici durere.“ Am vãzut
oastea celor rãscumpãraþi plecându-se ºi aruncându-ºi coroanele strãlucitoare la picioarele lui
Ýsus, ºi apoi, când mâna lui dragã i-a ridicat, ei ºi-au atins harpele de aur ºi au umplut tot cerul cu
muzica ºi cântãrile lor pentru Miel.
L-am vãzut apoi pe Ýsus ducând oastea celor rãscumpãraþi la pomul vieþii, ºi noi am auzit
iarãºi vocea Lui dragã, mai plãcutã decât orice muzicã ce a ajuns vreodatã la urechea muritoare,
spunând: „Frunzele acestui pom sunt pentru vindecarea neamurilor. Mâncaþi toþi din ele.“ În
pomul vieþii erau cele mai frumoase fructe, din care sfinþii puteau sã mãnânce cât voiau. În cetate
era un scaun de domnie de o mare slavã, ºi de sub el izvora un râu curat cu apa vieþii, limpede
cum e cristalul. De fiecare parte a acestui râu al vieþii era pomul vieþii. Pe malurile râului erau
pomi frumoºi care fãceau fructe bune de mâncat. Limba este cu totul prea neputincioasã pentru a
încerca sã descrie cerul. În timp ce scena se desfãºoarã în faþa mea, mã pierd de uimire ºi sunt
dusã de splendoarea fãrã egal ºi de slava deosebit de mare. Pun tocul jos ºi exclam: „O, ce
iubire! Ce iubire minunatã!“ Exprimarea cea mai înaltã nu poate sã descrie slava cerului, ºi nici
profunzimea de neîntrecut a dragostei unui Mântuitor.

65

Capitolul 39

Pãmântul pustiit
Apoi am privit pãmântul. Cei rãi erau morþi ºi trupurile lor zãceau pe faþa pãmântului.
Locuitorii pãmântului suferiserã mânia lui Dumnezeu prin ultimele ºapte plãgi. Ei îºi muºcaserã
limbile de durere ºi Îl blestemaserã pe Dumnezeu. Pãstorii falºi fuseserã þinte importante ale
mâniei lui Ýehova. Ochii li se mistuiserã în orbite, ºi limbile în gurã, în timp ce ei stãteau în
picioare. Dupã ce sfinþii fuseserã eliberaþi de vocea lui Dumnezeu, mulþimea celor rãi ºi-au întors
furia unii împotriva altora. Pãmântul pãrea sã fie inundat cu sânge, ºi trupuri moarte erau de la un
capãt al pãmântului pânã la celãlalt.
Pãmântul era în cea mai devastatã stare. Oraºe ºi sate, dãrâmate de cutremur, zãceau în
mormane. Munþii se miºcaserã din locurile lor, lãsând gropi mari în urmã. Marea aruncase afarã
pe pãmânt stânci colþuroase, ºi stânci fuseserã smulse din pãmânt ºi erau împrãºtiate peste toatã
suprafaþa sa. Pãmântul arãta ca un þinut sãlbatic pustiit. Copaci mari fuseserã scoºi din rãdãcinã
ºi rãspândiþi pe pãmânt. Aici este locuinþa lui Satana împreunã cu îngerii lui rãi de-a lungul celor
1.000 de ani. Aici vor fi þinuþi închiºi, ºi ei vor pribegi încoace ºi încolo pe faþa distrusã a
pãmântului, ºi vor vedea urmãrile rãzvrãtirii lui împotriva Legii lui Dumnezeu. De urmãrile
blestemului pe care el l-a cauzat, poate sã se bucure de-a lungul celor 1.000 de ani. Limitat doar
la pãmânt, el nu va avea privilegiul sã meargã peste tot la alte planete pentru a-i ispiti ºi necãji pe
cei care nu au cãzut. Satana suferã în acest timp extrem de mult. De la cãderea lui, trãsãturile sale
rele de caracter fuseserã folosite continuu. El este atunci deposedat de puterea lui ºi lãsat sã
mediteze asupra rolului pe care l-a jucat de la cãderea lui, ºi sã priveascã înainte cu tremur ºi
groazã la viitorul înfricoºãtor, atunci când el va trebui sã sufere pentru tot rãul pe care l-a fãcut,
ºi sã fie pedepsit pentru toate pãcatele pe care le-a determinat sã fie comise.
Apoi am auzit strigãte de biruinþã venind de la îngeri ºi de la sfinþii rãscumpãraþi, care
rãsunau ca zece mii de instrumente muzicale, pentru cã ei nu aveau sã mai fie necãjiþi ºi ispitiþi
de Diavol, iar locuitorii altor lumi fuseserã scãpaþi de prezenþa sa ºi ispitele lui.
Apoi am vãzut niºte scaune de domnie, ºi Ýsus ºi sfinþii rãscumpãraþi s-au aºezat pe ele. ªi
sfinþii au domnit ca împãraþi ºi preoþi ai lui Dumnezeu, ºi morþii nelegiuiþi au fost judecaþi, ºi
faptele lor au fost comparate cu codul de legi, Cuvântul lui Dumnezeu, ºi ei au fost judecaþi dupã
faptele fãcute în trup. Ýsus, împreunã cu sfinþii, a mãsurat celor rãi partea pe care trebuiau sã o
sufere, dupã faptele lor; ºi aceasta a fost scrisã în cartea morþii, ºi însemnatã în dreptul numelor
lor. Satana ºi îngerii lui au fost de asemenea judecaþi de Ýsus ºi de sfinþi. Pedeapsa lui Satana
avea sã fie cu mult mai mare decât cea a celor pe care el îi amãgise. Depãºea cu atât de mult
pedeapsa lor încât nu poate fi comparatã cu a lor. Dupã ce toþi cei pe care el îi amãgise aveau sã
piarã, Satana avea sã mai trãiascã ºi sã sufere încã mult mai mult.
Dupã ce judecarea morþilor nelegiuiþi a fost terminatã, la sfârºitul celor o mie de ani, Ýsus
a pãrãsit Cetatea ºi o suitã din oastea cereascã L-a urmat. Sfinþii au mers de asemenea cu El. Ýsus
a coborât pe un munte mare ºi mãreþ, care de îndatã ce picioarele Lui l-au atins, s-a despicat în
douã ºi a devenit o vale foarte mare. Apoi ne-am uitat în sus ºi am vãzut Cetatea cea mare ºi
frumoasã, cu douãsprezece temelii, douãsprezece porþi, câte trei de fiecare parte ºi câte un înger
la fiecare poartã. Noi am strigat: „Cetatea! Cetatea cea mare! Se coboarã din cer de la
Dumnezeu!“ ªi ea s-a coborât în toatã strãlucirea ºi slava ei orbitoare ºi s-a aºezat în valea foarte
mare pe care Ýsus o pregãtise pentru ea.
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Capitolul 40

A doua înviere
Apoi Ýsus cu tot cortegiul sfânt de îngeri ºi toþi sfinþii rãscumpãraþi, au pãrãsit Cetatea.
Îngerii sfinþi Îl înconjurau pe Ýsus ºi Îl însoþeau în drumul Sãu, ºi alaiul sfinþilor rãscumpãraþi îi
urma. Apoi cu o mãreþie foarte mare ºi înfricoºãtoare, Ýsus i-a chemat afarã pe morþii nelegiuiþi.
ªi atunci când ei au ieºit afarã cu aceleaºi trupuri slãbite ºi bolnave cu care intraserã în mormânt,
ce spectacol! Ce scenã! La prima înviere toþi ieºiserã afarã în floarea nemuririi; dar la a doua,
semnele blestemului sunt vizibile în toþi. Împãraþi ºi oamenii nobili ai lumii au venit afarã
împreuã cu cei josnici ºi de jos, învãþaþi ºi neînvãþaþi. Toþi Îl privesc pe Fiul omului; ºi chiar acei
oameni care L-au dispreþuit ºi ºi-au bãtut joc de Ýsus, ºi L-au bãtut cu trestia ºi care au pus
coroana de spini pe fruntea Sa sfântã, Îl privesc în toatã mãreþia Lui împãrãteascã. Cei care L-au
scuipat în ceasul încercãrii Sale, acum îºi întorc faþa de la privirea Sa pãtrunzãtoare ºi de la slava
feþei Sale. Cei care au bãtut cuiele în mâinile ºi picioarele Sale, privesc acum semnele rãstignirii
Lui. Cei care Ý-au strãpuns cu suliþa coasta vãd semnele cruzimii lor pe corpul Lui. ªi ei ºtiu cã
El este chiar Acela pe care L-au rãstignit ºi de care au râs în chinul Sãu de moarte. ªi atunci se
înalþã un bocet prelung de chin în timp ce ei fug sã se ascundã de prezenþa Împãratului
împãraþilor ºi Domnului domnilor.
Toþi cautã sã se ascundã în stânci ºi sã se fereascã de slava înspãimântãtoare a Celui pe
care odatã L-au dispreþuit. În timp ce sunt copleºiþi ºi îndureraþi de mãreþia ºi slava Sa deosebitã,
ei îºi ridicã vocile într-un glas, ºi cu claritate înspãimântãtoare exclamã: „Binecuvântat este Cel
ce vine în Numele Domnului!“
Atunci Ýsus ºi îngerii sfinþi, însoþiþi de toþi sfinþii, se duc iarãºi în Cetate, ºi bocetele ºi
tânguirile amare ale celor nelegiuiþi condamnaþi, umplu vãzduhul. Apoi am vãzut cã Satana ºi-a
reluat lucrarea. El a trecut printre supuºii lui, ºi i-a întãrit pe cei neputincioºi ºi slabi, iar apoi le-a
spus cã el ºi îngerii lui erau puternici. Apoi el a arãtat spre milioanele nenumãrate care fuseserã
înviate. Acolo erau mari rãzboinici ºi împãraþi care erau foarte pricepuþi în luptã ºi care
cuceriserã împãrãþii. ªi acolo erau uriaºi puternici ºi bãrbaþi care fuseserã viteji ºi care nu
pierduserã niciodatã vreo bãtãlie. Acolo era mândrul ºi ambiþiosul Napoleon a cãrui apropiere
fãcuse împãrãþii sã tremure. Acolo stãteau bãrbaþi de o înãlþime foarte mare ºi de o þinutã demnã
ºi impunãtoare care cãzuserã în luptã. Ei cãzuserã în timp ce însetau dupã victorie. Atunci când
au venit afarã din mormintele lor, ei ºi-au reluat firul gândurilor acolo unde se oprise la moarte.
Ei aveau acelaºi spirit de cucerire care-i stãpânea atunci când cãzuserã. Satana se sfãtuieºte cu
îngerii lui, iar apoi cu acei împãraþi, cuceritori ºi bãrbaþi puternici. Apoi el se uitã peste armata
imensã ºi le spune cã grupul din Cetate este mic ºi slab, ºi cã ei pot sã se ducã sã ia acea Cetate,
sã-i arunce afarã pe locuitorii ei, ºi sã aibã bogoþiile ºi slava sa pentru ei înºiºi.
Satana reuºeºte sã-i amãgeascã, ºi toþi încep imediat sã se pregãteascã de luptã. Ei
construiesc arme de rãzboi; pentru cã în acea armatã imensã sunt mulþi bãrbaþi pricepuþi. ªi apoi,
cu Satana în fruntea lor, mulþimea se pune în miºcare. Împãraþi ºi rãzboinici urmeazã imediat
dupã Satana, iar apoi vine mulþimea în companii. Fiecare companie are un comandant, ºi se vede
ordine atunci când ei mãrºãluiesc pe suprafaþa distrusã a pãmântului cãtre Cetatea sfântã. Ýsus
închide porþile Cetãþii, ºi aceastã armatã imensã o înconjoarã ºi se pun în poziþie de luptã. Ei
pregãtiserã tot felul de instrumente de rãzboi, aºteptându-se sã aibã o luptã crâncenã. Ei se
aranjeazã în jurul Cetãþii. Ýsus ºi toatã oastea îngereascã cu coroanele strãlucitoare pe cap, ºi toþi
sfinþii cu coroanele lor luminoase se urcã pe vârful zidului Cetãþii. Ýsus vorbeºte cu mãreþie
spunând: „Priviþi, voi pãcãtoºilor, rãsplata celor drepþi! ªi priviþi voi, rãscumpãraþii Mei, rãsplata
celor nelegiuiþi!“ Mulþimea imensã se uitã la grupul plin de slavã de pe zidurile Cetãþii. ªi atunci
când vãd strãlucirea coroanelor lor luminoase, ºi le vãd feþele radiind de slavã, reflectând chipul
lui Ýsus, iar apoi vãd slava neîntrecutã ºi mãreþia Împãratului împãraþilor ºi Domnului domnilor,
curajul îi pãrãseºte. Simþãmântul bogãþiei ºi slavei pe care le pierduserã îi cuprinde, ºi ei îºi dau
seama ce înseamnã cã plata pãcatului este moartea. Ei vãd grupul celor sfinþi ºi fericiþi pe care-i
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dispreþuiserã, îmbrãcat în slavã, onoare, nemurire ºi viaþã veºnicã, în timp ce ei sunt afarã din
Cetate cu toate lucrurile josnice ºi dezgustãtoare.

Capitolul 41

Moartea a doua
Satana se repede în mijlocul mulþimii ºi încearcã sã-i întãrâte la acþiune. Dar foc din cer
de la Dumnezeu este revãrsat ca ploaia peste ei, ºi oamenii cei mari, cei puternici, cei nobili, cei
sãraci ºi cei nenorociþi sunt toþi mistuiþi împreunã. Am vãzut cã unii au fost imediat nimiciþi, în
timp ce alþii au suferit mai mult. Ei au fost pedepsiþi dupã faptele fãcute în trup. Unii au ars multe
zile, ºi atâta vreme cât mai era chiar doar o parte din ei nemistuitã, tot simþãmântul durerii era
acolo. Îngerul a spus: „Viermele vieþii nu va muri; focul lor nu se va stinge atâta vreme cât este
cea mai micã fãrâmã pentru el pe care sã o devoreze.“
Dar Satana ºi îngerii lui au suferit mult timp. Satana nu a purtat doar povara ºi pedeasa
pentru pãcatele lui, ci pãcatele întregii oºtiri a celor rãscumpãraþi fuseserã puse asupra lui; ºi el a
trebuit sã sufere de asemenea pentru ruinarea sufletelor pe care o provocase. Apoi am vãzut cã
Satana ºi toatã oºtirea celor nelegiuiþi, au fost mistuiþi de foc, ºi dreptatea lui Dumnezeu a fost
împlinitã. ªi toatã oastea îngereascã, ºi toþi sfinþii rãscumpãraþi, au spus cu voce tare: „Amin!“
Îngerul a spus: „Satana este rãdãcina, copiii lui sunt ramurile. Ei sunt acum mistuiþi,
rãdãcinã ºi ramuri.“ Ei au murit de o moarte veºnicã. Nu vor mai învia niciodatã, ºi Dumnezeu
va avea un unives curat. M-am uitat apoi ºi am vãzut focul care-i mistuise pe cei nelegiuiþi,
arzând molozul ºi curãþind pãmântul. M-am uitat din nou ºi am vãzut pãmântul curãþit. Nu mai
exista nici un singur semn al blestemului. Suprafaþa distrusã ºi denivelatã a pãmântului arãta
acum ca o câmpie netedã ºi întinsã. Întregul univers al lui Dumnezeu era curat, ºi marea luptã se
terminase pentru totdeauna. Oriunde ne uitam, orice lucru asupra cãruia ochiul se oprea, era
frumos ºi sfânt. ªi toatã oºtirea celor mântuiþi, bãtrâni ºi tineri, mari ºi mici, ºi-au aruncat
coroanele la picioarele Rãscumpãrãtorului lor, ºi s-au prosternat în adorare înaintea Lui, ºi s-au
închinat Celui care este viu în veci de veci. Noul Pãmânt frumos, cu toatã slava lui, era
moºtenirea veºnicã a sfinþilor. Domnia, stãpânirea ºi mãreþia împãrãþiilor de sub întreg cerul au
fost date sfinþilor Celui Preaînalt care aveau sã le stãpâneascã pentru totdeauna, în veci de veci.
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Note explicative
(în ordine alfabeticã)

Adam ºi Eva – primii oameni creaþi de Dumnezeu (Geneza 1,26-28; 2,7.18-24)
adevãrul prezent – adevãrul pentru timpul prezent, pentru timpul în care ne aflãm acum
agonie – chin sufletesc, neliniºte puternicã, stare a organismlui care precedã moartea
altarul pentru tãmâie – o construcþie aflatã în Locul Sfânt, aºezatã înaintea perdelei în spatele cãreia se afla
chivotul mãrturiei cu capacul ispãºirii (Exod 30,1-10); pe acest altar era arsã tãmâie în fiecare zi, fumul de tãmâie
plãcut mirositor reprezentând rugãciunile celor credincioºi care se ridicã la Dumnezeu (Apocalipsa 5,8; 8,3-4) (vezi
ºi „Templul“)
a amãgi – a înºela
anul de bucurie – jubileul, sãrbãtoare pe care evreii o serbau la fiecare cincizeci de ani (Levitic 25,8-10); cu aceastã
ocazie erau eliberaþi toþi israeliþii care ajunseserã sclavi, iar proprietãþile care fuseserã înstrãinate din cauza sãrãciei
erau înapoiate
apostazie – depãrtarea de adevãrul biblic
apostol – trimis, mesager, sol; se referã de obicei la bãrbaþii din biserica primarã aleºi în mod special pentru lucrarea
misionarã
arcã – corabie
aºa-zis – vezi „pretins“
Avraam – Abraham; el este strãmoºul evreilor (Geneza 17,5); este numit în mod simbolic tatãl tuturor celor care se
încred în Dumnezeu (Galateni 3,7-9), fiind un model al îndreptãþirii, neprihãnirii prin credinþã (Ýacov 2,23).
Babilonul – Babel, capitala imperiului babilonian. Aici a început construirea Turnului Babel, fiind locul unde a avut
loc încurcarea limbilor (Geneza 11,1-9). Babilonul este pus în contrast cu Ýerusalimul, el este cetatea coruptã ºi
prigonitoare al cãrui rege îl simbolizeazã pe Satana (Ýsaia 14,4-23; 48,20; Ýeremia 51,9-11). Babilonul reprezintã
creºtinãtatea apostaziatã, religia falsã, marea prostituatã care în cele din urmã va fi judecatã (Apocalipsa 17-18).
bãtrâni – Bãtrânii erau persoane care conduceau poporul evreu, având putere judecãoreascã (Exod 3,14-18;
Deuteronom 22,13-18).
Biblia – Sfânta Scripturã, Sfintele Scripturi, carte sacrã a creºtinismului alcãtuitã din Vechiul Testament ºi din Noul
Testament; Biblia este formatã din 66 de cãrþi: 39 în Vechiul Testament scrise înainte de Hristos ºi 27 în Noul
Testament scrise dupã Hristos
a binecuvânta – cuvântul are douã înþelesuri: 1) a-Ý aduce mulþumiri lui Dumnezeu, a-L lãuda, a-L preamãri, a-L
slãvi; 2) a cere ca Dumnezeu sã-i ofere unei persoane ceea ce are nevoie ºi a o ajuta în ceea ce face
bisericile cãzute – toate bisericile care au respins cele trei solii îngereºti
biserica decãzutã – biserica cãzutã, fiindcã s-a îndepãrtat de adevrurile ºi învãþãturile Bibliei, acceptând practici
necreºtine ºi pãgâne. În Ýmperiul Roman creºtinii au fost prigoniþi, fiind deposedaþi de bunurile materiale, chinuiþi ºi
omorâþi dacã nu renunþau la religia lor. O cruntã prigonire a avut loc de exemplu începând din anul 64 în timpul
împãratului Nero când creºtinii erau îmbrãcaþi în piei de animale ºi lãsaþi sã fie sfâºiaþi de câini, erau rãstigniþi pe
cruce sau li se dãdea foc ºi erau lãsaþi în timpul nopþii sã ardã ca torþe vii. Persecuþia creºtinilor a încetat în timpul
împãratului Constantin, când dupã anul 312 creºtinismul a fost nu numai recunoscut cu aceleaºi drepturi ca ºi
celelalte religii, dar chiar privilegiat. Multe persoane bogate ºi pânã atunci cu influenþã s-au simþit obligate sã treacã
la creºtinism pentru a-ºi menþine puterea. Convertirea împãratului Constantin la creºtinism este controversatã, el
rãmânând un adept al religiei soarelui: în anul 321 duminica (numitã de romani „Ziua Soarelui“) a fost declaratã
oficial ca zi de odihnã. Dupã moartea lui, creºtinismul a devenit tot mai important pe plan politic, mulþi fiind
creºtinaþi cu forþa. Mulþi oameni au devenit astfel creºtini cu numele, aducând în bisericã multe din practicile lor
pãgâne. În anul 380 creºtinismul a fost declarat de cãtre împãratului Teodosiu religie de stat obligatorie pentru toþi
supuºii Ýmperiului Roman. Încã din timpul lui Constantin a început prigonirea creºtinilor care aveau pãreri diferite
de biserica creºtinã oficialã. Aceste prigoniri au culminat cu inchiziþia din evul mediu, când toþi creºtinii care nu se
supuneau bisericii catolice, erau crunt prigoniþi, fiind chinuiþi fãrã milã ºi arºi pe rug.
biserica papalã – Biserica Catolicã
a fi botezat – a fi scufundat în apã ca semn al pocãinþei pentru iertarea pãcatelor (Marcu 1,4). Botezul simbolizeazã
moartea ºi învierea Domnului Ýsus Hristos, moartea omului pãcãtos împreunã cu Hristos ºi învierea la o viaþã nouã

(Coloseni 2,11-13; Romani 6,3-5). El este de asemenea semnul prin care omul pãcãtos îºi aratã nevoia ºi primirea lui
Ýsus ca Mântuitor al sãu (Marcu 16,15-16).
a fi botezat cu botezul – a fi botezat cu botezul lui Ýsus (Matei 20,22-23), a trece prin suferinþele prin care a trecut
Ýsus
Calvar – este numele locului de lângã oraºul Ýerusalim, unde a fost rãstignit Domnul Ýsus. În latinã numele
înseamnã „craniu“, „cãpãþânã“; în aramaicã i se spunea „Golgota“.
Canaanul – Palestina, þara pe care Dumnezeu i-a promis-o lui Avraam ºi urmaºilor sãi (Geneza 12,5-7; Deuteronom
6,1-3); Canaanul simbolizeazã de asemenea împãrãþia care va fi stabilitã pe noul pãmânt la venirea Domnului Ýsus.
capacul ispãºirii – capacul chivotului care se afla în Locul Preasfânt. La cele douã margini ale capacului se aflau
doi heruvimi cu feþele întoarse unul cãtre altul ºi cu aripile întinse ºi îndreptate spre capac. Slava lui Dumnezeu se
arãta între aceºti heruvimi, din acel loc Dumnezeu vorbind cu poporul Sãu (Exod 25,17-22; Numeri 7,89). Când
marele preot intra în Locul Preasfânt, ardea tãmâie înaintea Domnului apoi stropea cu sângele jertfei capacul
ispãºirii sub care se afla Legea lui Dumnezeu (Levitic 16,2.13-17). (vezi ºi „Templul“)
cartea Sa / cartea vieþii – cartea în care Dumnezeu are scrise numele tuturor celor mântuiþi prin Domnul Ýsus
Hristos (Apocalipsa 3,5; 20,11-15; 21,9-10.27); numele celor care aleg o viaþã pãcãtoasã sunt ºterse din cartea vieþii
(Exod 32,32-33; Psalmul 69,28)
cartea morþii – cartea în care Dumnezeu are scrise numele tuturor celor nemântuiþi ºi partea pe care aceºtia o au de
suferit înainte de moartea veºnicã
a cârti – a murmura, a-ºi exprima nemulþumirea, a critica, a se plânge
cãdelniþa – unealtã folositã în Templu pentru arderea tãmâiei
cãrturari – cãrturarii erau persoane învãþate care erau însãrcinate cu transcrierea textelor sacre, cu studiul ºi
interpretarea Legii (Ezra 7,6; Neemia 8,13)
cer – în funcþie de context, cuvântul „cer“ poate însemna bolta cereascã ce se vede deasupra pãmântului (Geneza
1,6-8.20; 27,28; Psalmul 147,7-8), spaþiul cosmic în care se aflã aºtrii; universul (Geneza 1,14-19) sau locul unde
locuieºte Dumnezeu (Ýsaia 66,1; Matei 5,16; 23,9; Ýoan 3,12-13; Evrei 9,24).
cernerea – separarea a ceea ce este bun de ceea ce nu este bun, separarea celor care se încred în Dumnezeu de cei
care nu se încred (Luca 22,31-32); acest cuvânt apare în capitolul 7 iar apoi la sfârºitul capitolului 31. Capitolul 32
se numeºte „Clãtinarea“ (clãtinarea încolo ºi încoace a ciurului în procesul de cernere), ºi ne prezintã cum cei cu o
credinþã superficialã care nu se încred pe deplin în Dumnezeu ºi nu se opun întunericului din jurul lor, vor fi separaþi
de cei credincioºi, care îºi pun toatã încrederea în Dumnezeu stãruind în suferinþã ºi rugãciune pentru a primi
biruinþa.
Cetatea – vezi „Noul Ýerusalim“
chivot – chivotul legãmântului, un cufãr, o ladã fãcutã din lemn de salcâm ºi poleitã cu aur care se afla în Locul
Preasfânt al Teplului (Exod 25,10-22). Deasupra chivotului se aflau doi îngeri fãcuþi din aur turnat. Între aceºti
îngeri se afla scaunul îndurãrii numit ºi capacul ispãºirii (Exod 25,17-22), unde se afla prezenþa supranaturalã a lui
Dumnezeu, simbolizând scaunul de domnie al lui Dumnezeu din ceruri, care se aflã de asemenea între doi îngeri
(Psalm 80,1). Înãuntrul chivotului se aflau cele douã table de piatrã pe care Dumnezeu scrisese cu degetul Sãu cele
10 porunci (Exod 31,18; 32,7-8,15-19; 34,1.28; Deuteronom 10,4-5). (vezi ºi „Templul“)
ciocãnituri – În 1848, în locuinþa familiei Fox din Hydesville, statul New York, s-au auzit niºte zgomote ciudate.
Crezând cã au de-a face cu o fiinþã misterioasã, cele trei fete ale familiei Fox, Kate, Margaret ºi Leah, au început sã-i
punã întrebãri. Printr-un limbaj convenþional de ciocãnituri, spiritul le rãspundea prompt ºi clar. Necunoscutul se
prezenta drept spiritul lui Charles Rosna, fost locatar al casei, care fusese asasinat cu ani în urmã ºi al cãrui trup
fusese îngropat în pivniþã. Ellen White a anunþat, în baza autoritãþii viziunii ce-i fusese datã, cã ciocãniturile erau o
manifestare a spiritismului, o amãgire conceputã de Satana.
clãtinarea – vezi „cernerea“
conducãtori – fruntaºii, cãpeteniile poporului (Luca 23,13-14)
a (se) converti – a (se) întoarce la Dumnezeu (Fapte 3,19; 15,3; 26,20; Matei 18,3)
credinþã – a crede, a fi convins de adevãrul unui lucru (Evrei 11,1.6.; Ýoan 20,24-29). Credinþa este totalitatea
învãþãturilor primte de la Dumnezeu ºi prin Cuvântul Sãu, pe care credincioºii le cred ca fiind adevãrate (Romani
10,16-17; Tit 1,1-3; Fapte 20,20-21; Evrei 10,19-23).
creºtin – persoanã care primeºte ºi urmeazã învãþãtura Domnului Ýsus Hrstos (Fapte 11,26; 1 Petru 4,16)
Cuvântul lui Dumnezeu – în funcþie de context, poate însemna ceea ce Dumnezeu spune, învãþãtura lui Dumnezeu
sau Biblia (Fapte 6,7; Romani 10,8; 1 Petru 1,22-25). Domnul Ýsus Hristos este de asemenea numit Cuvântul lui
Dumnezeu (Apocalipsa 19,11-16; Ýoan 1,1-17).
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Decalogul – „Cele 10 porunci“ rostite pe muntele Sinai, pe care Dumnezeu le-a scris cu degetul Sãu pe douã table
de piatrã (Exod 20,1-17; 31,18; 32,15-16)
demon, demoni – drac, draci, îngerii rãi care au ales sã-l urmeze pe Satana în rãzvrãtirea lui ºi au cãzut împreunã cu
el (Matei 25,41; Ýuda 6; 2 Petru 2,4)
Diavolul – vezi „Satana“
doctrinã – învãþãturã religioasã
Domnul – Stãpânul întregului univers (Psalmul 97,5; Fapte 17,24; Apocalipsa 4,11; 10,6); Dumnezeu Tatãl
(Psalmul 114,7; Luca 1,6), Dumnezeu Fiul (Fapte 1,6; 10,34-36) ºi Duhul Sfânt (2 Corinteni 3,17) (vezi ºi
„Ýehova“)
Domnul mi-a arãtat / mi s-a arãtat / am vãzut – Autoarea acestei cãrþi a vãzut marea luptã dintre Hristos ºi îngerii
Sãi ºi Satana ºi îngerii lui în viziune, ea fiind însoþitã de un înger care o ajuta sã înþeleagã mai bine ceea ce vedea.
dregãtor – persoanã cu funcþie în conducere (Matei 10,18)
duh – 1) spirit; 2) suflet; 3) trãsãturã caracteristicã, fel de a gândi, mod de a se manifesta
Duhul Sfânt – Spiritul Sfânt; El mai este numit ºi Duhul Domnului, Duhul lui Dumnezeu, Duhul Domnului
Dumnezeu, Duhul Tatãlui, Duhul lui Ýsus sau Duhul lui Hristos; a treia Fiinþã a Dumnezeirii (Geneza 1,1-2; Ýsaia
11,1-2; 61,1; Matei 1018-20; Fapte 16,7; Romani 8,9; 1 Petru 1,10-12).
Dumnezeu – Creatorul întregului univers (Geneza 1,1; Psalmul 8,3; 33,6; 89,11; Apocalipsa 14,6-7 ). Se referã de
obicei la Dumnezeu Tatãl (Efeseni 5,20; 2 Petru 1,17; 2 Ýoan 1,3; Ýoan 20,17), dar acest numire este dat ºi lui Ýsus
Hristos (1 Ýoan 5,20; 2 Petru 1,1; Romani 9,5; Ýoan 20,26-29) ºi Duhului Sfânt (Ýoan 4,24; Fapte 5,3-4), cele trei
Fiinþe formând Dumnezeirea (Ýsaia 48,16; Matei 3,13-17; 28,19; Ýoan 10,30).
egoist – care se gândeºte doar la interesele personale ºi nu ºi la interesele celorlalþi
evanghelie – veste bunã; în Biblie se referã la vestea cea bunã cã în Domnul Ýsus Hristos gãsim mântuire (Marcu
1,14-15; Coloseni 1,3-23)
exilat – izgonit, surghiunit
fariseu – membru al unei grupãri politico-religioase la vechii evrei, care se caracteriza prin formalism exagerat în
respectarea Legii (Matei 23,13-31; Fapte 26,5)
a avea favoarea lui Dumnezeu – a fi plãcut înaintea lui Dumnezeu; a avea mila, bunãvoinþa lui Dumnezeu
fãrãdelege – vezi „pãcat“
fãrã prihanã – neprihãnit, nevinovat, fãrã vinã, drept
fãþãrnicie – vezi „ipocrizie“
firea pãmânteascã – natura pãcãtoasã, caracterul pãcãtos cu care ne naºtem, tendinþa de a pãcãtui
firesc, fireºti – natural, caracteristic firii pãcãtoase cu care ne naºtem
Fiul lui Dumnezeu – Ýsus Hristos (Matei 3,13-17; Marcu 1,1; Luca 1,26-35; 1 Ýoan 5,20)
Gamaliel – membru al soborului, fariseu; el i-a sfãtuit pe membrii soborului sã nu-i mai persecute pe apostoli
(Fapte 5, 34-39). Gamaliel a fost învãþãtorul lui Pavel (Fapte 22,3).
Grãdina Eden – Paradis, Rai; locul creat de Dumnezeu în mod special pentru a fi locuit ºi lucrat de om (Geneza
2,8-15). Dupã pãcãtuire, oamenii au fost alungaþi din Eden (Geneza 3,22-24).
har – favoare, bunãvoinþã, binefacere acordatã cuiva care nu o meritã
iad – infern; în tradiþia creºtinã iadul este un loc unde la moarte sufletele pãcãtoºilor merg ºi sunt supuse la chinuri
veºnice. Din punct de vedere biblic, iadul este locul unde se aflã toþi cei morþi, atât cei drepþi cât ºi cei pãcãtoºi
(Psalmul 89,48): în Vechiul Testament întâlnim cuvântul „ªeol“ (ʬʥʠʹ) iar în Noul Testament cuvântul
„Hades“ (áࡒäçò) traduse „locuinþa morþilor“ sau „mormânt“, fiind locul unde se aflã cei morþi într-o stare de
inconºtiienþã (Eclesiastul 9,5.6.10; Psalmul 146,4). În Noul Testament întâlnim ºi cuvântul „Geenna“ (ãååííá)
tradus „gheenã“, care simbolizeazã moartea a doua, adicã nimicirea veºnicã prin foc a celor care L-au respins pe
Dumnezeu ºi mântuirea oferitã prin Ýsus Hristos (Maleahi 4,1; 2 Tesaloniceni 1,1-10); atunci vor fi nimicite pentru
totdeauna atât trupul cât ºi sufletul celor pãcãtoºi (Matei 10,28), precum ºi diavolul, moartea ºi locuinþa morþilor
(Apocalipsa 20,10-15; 21,8).
idol – chip, reprezentare prin picturã sau sculpturã a unor oameni, animale sau fiinþe supranaturale cu scupul de a
face din el un obiect de închinare; oamenii care se închin la idoli sunt numiþi idolatri. Ýdolii pot fi sub formã de
74

picturi (icoane), figuri sculptate (chipuri cioplite) sau figuri turnate (statui) (Ýsaia 4018-26; Ýeremia 10,1-16). A doua
poruncã din Legea lui Dumnezeu interzice acest lucru (Exod 20,4-7; Deuteronom 5,7-10). Ýdol este însã ºi orice
persoanã, obiect sau orice alt ceva care ia locul lui Dumnezeu în inima noastrã, de exemplu iubirea de bani, lãcomia
(Coloseni 3,5). Închinarea Ý se cuvine doar lui Dumnezeu ºi ea trebuie sã fie în duh ºi în adevãr ºi nu prin
intermediul icoanelor sau statuilor (Ýoan 4,20-24). De asemena orice închinare la idoli este consideratã închinare la
demoni (1 Corinteni 10,19-20).
Ýehova (ʤʥʤʩ) – Ýahve (YHWH), este numele lui Dumnezeu ºi înseamnã „Cel care existã prin Sine“, „Eu sunt Cel ce
sunt“, „Eu sunt“, „Cel veºnic“ (Exod 3,14; Ýoan 8,58).
Ýerusalim – capitala þãrii lui Ýuda ºi a evreilor de pretutindeni; era considerat oraº sfânt, în Ýerusalim aflându-se
Templul lui Dumnezeu (Psalmul 135,21)
Ýlie – a fost unul dintre cei mai mari proroci ai lui Dumnezeu; prin el Dumnezeu a fãcut mari minuni în lupta
înverºunatã de a-i aduce înapoi la Dumnezeu pe israeliþii care ajunseserã idolatri. Ýlie a fost luat la cer în timpul
vieþii sale, fãrã a muri. Vechiul Testament ne spune cã Dumnezeu îl va trimite pe Ýlie înainte de a veni marea ºi
înfricoºata zi a Domnului (Maleahi 4,5-6). Domnul Ýsus, referindu-se la Ýoan Botezãtorul, afirmã cã el a venit „în
duhul ºi puterea lui Ýlie“ (Matei 17,1-13; Marcu 9,2-13), fiind smerit ºi plin de râvnã pentru cauza lui Dumnezeu ca
acesta ºi având o misiune asemãnãtoare: aceea de a-i întoarce pe oameni la Dumnezeu (Luca 1,11-17).
ipocrit – fãþarnic, prefãcut, persoanã care este altfel decât vrea sã parã
ipocrizie – fãþãrnicie, prefãcãtorie, falsitate
Ýrod – numele mai multor suverani ai Palestinei ºi regiunilor învecinate sau ai unei pãrþi din aceste teritorii.
Domnul Ýsus s-a nãscut pe vremea lui Ýrod cel Mare. Temându-se sã nu-ºi piardã tronul, el a poruncit sã fie uciºi unii
din fiii sãi. Acelaºi lucru s-a întâmplat când a aflat despre naºterea Domnului Ýsus: Ýrod a poruncit sã fie uciºi toþi
pruncii din Betleem pentru a-ºi asigura domnia (Matei 2,1-18). Fiul acestuia, Ýrod Antipa, a fost cel care sub
influenþa soþiei lui, a cerut decapitarea lui Ýoan Botezãtorul ºi a luat parte la judecarea lui Ýsus. Ýrod Agripa (fiul lui
Ýrod Antipa ºi nepotul lui Ýrod cel Mare) a avut acelaºi caracter ca ºi înaintaºii sãi: el a poruncit sã fie omorât Ýacov,
unul dintre ucenicii Domnului Ýsus, ºi l-a prins ºi pe alt ucenic, pe Petru intenþionând sã-l omoare ºi pe acesta.
Dumnezeu l-a salvat însã într-un mod miraculos pe Petru (Fapte 12,1-19). Deoarece a dorit sã i se aducã onoruri
cuvenite numai lui Dumnezeu, Ýrod a fost lovit cu o boalã ºi ºi-a gãsit sfârºitul într-un mod ruºinos, fiind mâncat de
viermi (Fapte 12,20-24).
ispãºire – a plãti pentru o greºealã, pentru un pãcat, a face ceva care poate ºterge, acoperi o vinã. Înainte oamenii
aduceau un miel sau un alt animal ca jertfã de ispãºire pentru pãcatul fãcut (Levitic 4,1-35). Toate jertfele arãtau spre
Domnul Ýsus: ca reprezentant al omului ºi ca Înlocuitor divin, Domnul Hristos a luat asupra Sa pedeapsa pãcatelor
fãcute de oameni, plãtind prin moartea Sa pentru pãcatele tuturor celor care cred în El, astefel încât aceºtia sã poatã
fi consideraþi neprihãniþi, nevinovaþi înaintea lui Dumnezeu (Ýsaia 53,1-12; Romani 3,21-26; Galateni 1,4;
1 Corinteni 15,1-9; 2 Corinteni 5,14-21).
ispitã – ispitire, tentaþie, ademenire spre a face ce este rãu, de a pãcãtui, de a încãlca Legea lui Dumnezeu care ne
apãrã de ceea ce este rãu (Ýacov 1,12-15; Matei 26,41; Luca 4,1-13; 1 Corinteni 10,13; Galateni 6,1; 1 Timotei 6,9;
Evrei 4,15)
Ýsrael – poporul ales de Dumnezeu pentru a duce lumii descoperirea divinã a mântuirii (Geneza 12,1-3; 22,1-18;
35,10; Exod 2,24; 19,1-6; Ýoan 4,19-23). Dupã respingerea Domnului Ýsus de cãtre poporul Ýsrael, misiunea de a
rãspândi Vestea cea Bunã a mântuirii prin Domnul Ýsus a fost datã Ýsraelului spiritual, adicã tuturor credincioºilor
indiferent de originea lor (Matei 21,43; Matei 28,19-20).
Ýsus Hristos (Éçóïõí ×ñéóôïí) – „Ýsus“ este traducerea grecã a cuvântului „øosua“ (ʲʥʹʩ) ºi înseamnã „Ýehova
mântuieºte“, iar „Hristos“ este traducerea cuvântului „Mesia“ (ʧʩʹʮ) ºi înseamnã „Unsul“. El este una dintre cele trei
Fiinþe ale Dumnezeirii, Fiul Lui Dumnezeu, numit ºi Cuvântul lui Dumnezeu. Prin El a fost creat totul în lume ºi în
univers (Ýoan 1,1-3; Coloseni 1,13-17). A fost nãscut ca om cu aproximativ 2.000 de ani în urmã (Luca 1,30-33; 2,7;
Matei 1,18-23; 2,1), a trãit fãrã pãcat (Evrei 4,15; 2 Corinteni 5,21; 1 Petru 2,21-22), a fost omorât când avea 33 de
ani (Ýoan 19,17-20; Luca 23,44-47; Romani 5,8), a înviat (Luca 24,1-8; Ýoan 20,24-29), iar acum lucreazã în cer
pentru mântuirea noastrã (Romani 8,34; Evrei 7,25; 9,24; 1 ioan 2,1). El va reveni curând pe acest pãmânt (Tit 2,13;
Ýoan 14,1-6; Fapte 1,9-11; Apocalipsa 22,12) ºi Ý se va da stãpânire peste toate lucrurile din univers pentru
totdeauna (Apocalipsa 11,15; Daniel 7,14).
iudeu, iudei – vezi „Ýsrael“
izbãvire – scãpare dintr-o primejdie, eliberare, salvare, mântuire
Ýzbãvitor – Eliberator, Salvator, Mântuitor, Domnul Ýsus Histos
a se închina – a se pleca, a-ºi arãta respectul, supunerea faþã de cineva sau de ceva recunoscându-l ca fiind divin, ca
având puterea de a mântui (Exod 20,1-5;Matei 4,8-10)
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înger – mesager, sol. Îngerii sunt fiinþe cereºti, create de Dunezeu. Îngerii buni sunt supuºi lui Hristos ºi se aflã în
slujba lui Dumnezeu, ajutându-i pe oameni ºi bucurându-se când aceºtia se întorc la Dumnezeu (Evrei 1,1-9; Matei
26,53 Apocalipsa 22,8-9; Luca 22,43; Psalmul 34,7; 91,11; Luca 15,10). Îngerii rãi, cei care s-au rãzvrãtit împreunã
cu Satana împotriva lui Dumnezeu, sunt supuºi lui Satana (Apocalipsa 12,7-9). Ei vor fi nimiciþi împreunã cu Satana
ºi cu oamenii rãi în ziua judecãþii (Matei 25,41; Ýuda 6).
Învãþãtor – Rabi, Rabuni, Dascãl, Ýnstructor, Maestru; evreii foloseau acest titlu plin de respect atunci când se
adresau conducãtorilor lor spirituali. Domnul Ýsus este de multe ori numit „Învãþãtor“, „Rabi“ sau „Rabuni“ (Ýoan
1,35-38; 20,11-16; Luca 3,12; 6,40).
jertfã – sacrificiu; în Biblie cuvântul jertfã se referã îndeosebi la animalele care erau înjunghiate în urma pãcãtuirii,
arãtând cã plata pãcatului este moartea, cã cineva trebuie sã moarã pentru ca pãcãtosul sã poatã trãi (Levitic 1,1-5;
5,14-19; Romani 6,23). Aceste jertfe arãtau spre Domnul Ýsus Hristos, care a murit fãrã vinã în locul nostru, pentru
ca noi sã primim viaþa veºnicã (Ýsaia 53,1-7; 1 Petru 2,21-24; Galateni 3,13; Efeseni 1,4-7).
Laodicea – Cele ºapte biserici din Apocalipsa simbolizeazã biserica creºtinã în diferite perioade de timp, arãtând
starea biserii de-a lungul istoriei omenirii (Apocalipsa 1,10-11; 3,1-22). Laodicea, ultima bisericã din Apocalipsa,
reprezintã starea bisericii lui Dumnezeu din timpul sfârºitului. Credincioºii din Laodicea se caracterizeazã printr-o
stare spiritualã nici rece, dar nici fierbinte, ci cãldicicã: ei se amãgesc singuri, crezând cã sunt bogaþi ºi nu duc lipsã
de nimic, când de fapt sunt însã ticãloºi, nenorociþi, sãraci, orbi ºi goi. Dumnezeu îi avertizeazã cã vor fi lepãdaþi
dacã vor rãmâne în aceastã stare, ºi-i sfãtuieºte sã se pocãiascã ºi sã se întoarcã la Dumnezeu pentru a fi vindecaþi ºi
a primi neprihãnirea Sa.
Lazãr – un locuitor din Betania, fratele Mariei ºi Martei care s-a îmbolnãvit ºi a murit. Dupã patru zile de la
moartea lui, Domnul Ýsus a declarat în faþa celor adunaþi la mormânt: „Eu sunt învierea ºi viaþa!“ ªi pentru a dovedi
acest lucru l-a înviat pe Lazãr (Ýoan 11,1-44).
Legea lui Dumnezeu – cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, date pe muntele Sinai ºi scrise de Dumnezeu pe douã
table de piatrã, numite ºi Legea moralã (Exod 20,1-17). Respectarea Legii lui Dumnezeu aratã dragostea noastrã faþã
de Dumnezeu ºi faþã de aproapele nostru (Deuteronom 6,4-9; Marcu 12,28-31; Romani 13,8-10).
Moise a mai primit ºi alte legi: legea sanitarã (Levitic 11), legea ceremonialã (Levitic 1-7), legea penalã
(Deuteronom 27-29; Galateni 3,13), legea administrativ teritorialã (Ýosua 13-22) ºi legea civilã (Exod 21-23;
Numeri 27,8-11). Legea sanitarã prevede reguli pentru sãnãtatea omului ºi este încã valabilã. Legea ceremonialã ºi
legea penalã, numite ºi legea lui Moise, cuprindeau reguli cu privire la jertfe, ceremonii ºi sãrbãtori, respectiv
pedepse; aceastã lege arãta spre Domnul Ýsus ºi a încetat în momentul rãsignirii pe cruce (Deuteronom 31,24-26;
Coloseni 2,13-14). Legea administrativ-teritorialã ºi cea civilã erau valabile doar pentru poporul Ýsrael.
a se lepãda de cineva – vezi „tãgãduire“
lepãdare de sine – vezi „tãgãduire de sine“
Locul Preasfânt – vezi „Templul“
Locul Sfânt – vezi „Templul“
lumea – are douã înþelesuri: 1) oamenii în general, poporul; 2) cei necredincioºi, oamenii care nu fac voia lui
Dumnezeu
lumesc – caracteristic firii pãmânteºti, celor necredincioºi, care nu þine cont de învãþãturile lui Dumnezeu
manifestãri spiritiste, manifestãri spirituale – manifestãri care sunt considerate spirituale, religioase, crezându-se
cã el provin de la duhurile celor morþi, când de fapt ele sunt manifestãri spiritiste, ale duhurilor de demoni
marea strigare – este asociatã cu ploaia târzie, cu înviorarea de la faþa Domnului, ea alãturându-se soliei celui de-al
treilea înger („Ýeºiþi din mijlocul ei, poporul Meu, ca sã nu fiþi pãrtaºi la pãcatele ei ºi sã nu fiþi loviþi cu urgiile ei!
Pentru cã pãcatele ei s-au îngrãmãdit ºi au ajuns pânã în cer; ºi Dumnezeu ªi-a adus aminte de nelegiuirile ei .“ –
Apocalipsa 18,4-5)
Maria – este numele a mai multor femei din Biblie: 1) Maria, sora lui Aaron ºi Moise; 2) Maria, mama Domnului
Ýsus; 3) Maria, nevasta lui Clopa zis ºi Alfeu ºi mama apostolului Ýacov ºi a lui Ýose; 4) Maria Magdalena din care
Domnul Ýsus a scos ºapte demoni; pe ea o întâlnim lângã cruce când Domnul Ýsus a fost rãstignit precum ºi la
mormântul lui Ýsus în ziua învierii Sale; 5) Maria din Betania, sora Martei ºi a lui Lazãr; 6) Maria, mama lui Marcu,
cel care a scris cea de-a doua evanghelie; 7) Maria din Roma, o creºtinã cãreia Pavel îi transmite salutãri
Martin Luther – fost cãlugãr catolic care s-a revoltat împotriva practicilor nebiblice ale bisericii catolice; în 1517 el
a început reforma protestantã în Germania
Martorul Adevãrat – Martorul Credincios ºi Adevãrat este Domnul Ýsus Hristos (Apocalipsa 1,5; 3,14).
masa cu pâinile pentru punerea înainte – se afla în Locul Sfânt al Templului (Exod 25,23-30) ºi Îl reprezenta pe
Domnul Ýsus, Pâinea vieþii (Ýoan 6,51). (vezi ºi „Templul“)
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mãreþie – vezi „slavã“
mãrturie – are mai multe sensuri: 1) declaraþie fãcutã de cineva despre un lucru; 2) declaraþie de credinþã,
mãrturisire a credinþei; 3) declaraþie a unui martor datã în faþa organelor de anchetare; 4) dovadã, probã, atestare
a mântui – a salva, a izbãvi, a rãscumpãra din starea de pãcat ºi de la moartea veºnicã, care este consecinþa
pãcatului (Romani 1,16; Tit 2,11-13; 2 Timote 2,9; 1 Tesaloniceni 5,9-10, Psalmul 119,94-146).
Mântuitor – Salvator, Rãscumpãrãtor al omului din starea de pãcat ºi de la moartea veºnicã; Dumnezeu prin
Domnul Ýsus Hristos (Deuteronom33,29; 2 Samuel 22,3; Matei 1,20-21; Fapte 4,10-12; 1 Ýoan 4,14; Ýoan 3,16-21).
Melanchthon – Philipp Melanchthon, numele lui real fiind Philipp Schwartzerdt; a fost profesor ºi reformator în
Germania, fiind un bun prieten al lui Martin Luther.
Mesia – Hristos, Unsul; în Vechiul Testament doar preoþii ºi împãraþii erau unºi cu untdelemnul sfânt (Exod
40,1215; Leviticul 21,10; 1 Samuel 10,1; 16,12-13; 1 Împãraþi 1,39). Domnul Ýsus a primit de la Dumnezeu puterea
de a fi Mare Preot ºi de a întemeia Împãrãþia Sa (Daniel 9,25-26; Ýoan 1,40-41; Evrei 5,5-10; 7,26; Luca 1,30-33).
Mielul lui Dumnezeu – Ýsus Hristos, Fiul lui Dumnezeu care a fost jertfit ca un miel pentru rãscumpãrarea
pãcãtoºilor (Ýoan 1,29-36; Ýsaia 53,3-10; Apocalipsa 5,11-13).
Mihail – înseamnã „Cine este ca Dumnezeu?“, „cel care este ca Dumnezeu“; în Biblie Mihail este numit arhanghel
(conducãtorul îngerilor), el fiind cel care s-a luptat cu diavolul pentru trupul lui Moise (Ýuda 1,9); mai este numit ºi
voievod sau prinþ, fiind cel care împreunã cu îngerii lui Se luptã cu diavolul ºi îl biruieºte (Daniel 12,1; Apocalipsa
12,7-9). Se înþelege astfel cã arhanghelul Mihail este însuºi Domnul Ýsus.
mir – untdelemn, ulei cu miros plãcut
Moise – Biblia îl numeºte cel mai blând om de pe faþa pãmântului (Numeri 12,3), el fiind ales de Dumnezeu sã
scoatã poporul evreu din robia egipteanã (Exod 3,1-22); prin el Dumnezeu a dat poporului evreu toate legile. Se
considerã de asemenea cã Moise a scris primele cinci cãrþi ale Bibliei.
a mustra – a certa
neamuri – 1) oamenii care nu fac parte din poporul evreu; pãgâni, cei care se închinã la idoli; 2) popoare, naþiuni
necredinþã – a nu crede, a nu fi convins de adevãrul unui lucru, a pune la îndoialã învãþãturile din Cuvântul lui
Dumnezeu sau chiar existenþa Sa (Matei 13,53-58; 17,14-18; Romani 4,20; Psalmul 53,1).
nelegiuire – fãrãdelege, faptã care contravine perceptelor morale, pãcat, stare dominatã de pãcat
neprihãnire – vezi „fãrã prihanã“
netãiat împrejur în inimã – a fi condus de firea pãmântescã, pãcãtoasã; a face poftele firii pãmânteºti (Fapte 7,51;
Coloseni 2,8-13).
Noe – a fost un om neprihãnit care a umblat cu Dumnezeu, ceea ce-l punea în contrast cu lumea nelegiuitã din
timpul lui; el împreunã cu cei din familia sa au fost singurii supravieþuitori ai potopului prin care Dumnezeu a distus
acea lume stricatã ºi pãcãtoasã: la îndrumarea lui Dumnezeu el a construit o arcã, o corabie uriaºã în care au gãsit
scãpare cele opt persoane din familia sa precum ºi câte o pereche din animalele necurate ºi câte ºapte perechi din
cele curate (Geneza 6,5-7,24; 1 Petru 3,20)
Noul Ýerusalim – capitala împãrãþiei Domnului Ýsus Hristos care se va coborî din cer la a doua Sa venire (Evrei
12,22; Apocalipsa 13,11-12); aceastã cetate este numitã ºi mireasa Mielului (Apocalipsa 21)
... cu numele – vezi „pretins“
oastea îngerilor / oastea îngereascã / oastea cereascã – totalitatea îngerilor care slujesc lui Dunezeu (Psalmul
148,2; Luca 2,10-14; 2 Samuel 7,26)
papã, papi – capul bisericii catolice, liderul spiritual suprem al Bisericii Romano-Catolice; papa este considerat
vicar al lui Hristos, adicã cel care þine locul lui Hristos, înlocuitorul, locþiitorul lui Hristos
papist, papiºti – nume dat catolicilor de cãtre protestanþi
Paradis – vezi „Grãdina Eden“
paºte – sãrbãtoare pentru a comemora izbãvirea israeliþilor din Egipt, amintirea nopþii în care Domnul lovise cu
moartea pe toþi întâii-nãscuþi ai egiptenilor, dar cruþase casele israelite care erau marcate cu sângele mielului pascal
(Exod 12, 1-51)
Pavel – om învãþat, fariseu, având cetãþenie romanã, el a fost prigonitor al bisericii creºtine pânã când Domnul Ýsus i
S-a revelat; dupã aceea el a fost cel mai mare apostol al neamurilor (Fapte 9,1-18; 22,28; 23,6; Filipeni 3,4-8).
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pãcat – fãrãdelege sau nelegiuire, orice neascultare de legea, de poruncile lui Dumnezeu, sãvârºirea oricãrui lucru
interzis prin lege sau neglijenþa de a face bine (1 Ýoan 3,4; Levitic 16,16; Romani 7,14-25; Ýacov 4,17). Urmarea
pãcatului este moartea (Romani 6,23; Ýacov 1,15). Toþi oameni sunt pãcãtoºi (Eclesiastul 7,20; Romani 3,23-24;
1 Ýoan 1,7-10).
pãgân, pãgâni – care se închinã idolilor ºi nu Dumnezeului cel adevãrat
perioade profetice – perioade de timp pentru întâmplarea anumitor evenimente, care au fost prezise în Biblie (vezi
ºi „1843, 1844“)
pergament – document
Pilat – Ponþiu Pilat sau Pilat din Pont (Matei 27,2); Pilat era procurator (dregãtor) al Ýudeii, conducãtorul roman al
acestei provincii atunci când Ýoan Botezãtorul ºi Domnul Ýsus ºi-au început activitatea publicã (Luca 3,1-4); el a avut
un rol important în darea sentinþei de rãstignire a Domnului Ýsus (Matei 27; Luca 23)
plagã, plãgi – nenorocire, urgie, calamnitate care vine asupra oamenilor ca pedeapsã de la Dumnezeu; cu puþin timp
înainte de revenirea Domnului Ýsus, vor fi revãrsate asupra celor necredincioºi cele ºapte plãgi ale lui Dumnezeu
(Apocalipsa 15-16).
a se pocãi – a-ºi schimba mentalitatea, gândirea, atitudinile; pocãinþa reprezintã tristeþea pe care o simte pãcãtosul
din pricina pãcatelor sale, durerea profundã de a-L fi întristat pe Dumnezeu. (Matei 4,17; Marcu 1,15; Fapte 2,38;
3,19; 2 Corinteni 7, 6-11)
pomul cunoaºterii – vezi „pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului“
pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului – În grãdina Eden, pânã la cãderea în pãcat, pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului
arãta prin mâncarea din fructele lui rãzvrãtirea împotriva poruncilor lui Dumnezeu, neîncrederea în Cuvântul Sãu ºi
drept consecinþã moartea (Genezã 2,9.16-17; 3,1-19 ). Pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului nu va exista pe noul
pãmânt.
pomul interzis – vezi „pomul cunoºtinþei binelui ºi rãului“
pomul vieþii – În grãdina Eden, pânã la cãderea în pãcat precum ºi pe noul pãmânt, pomul vieþii susþinea ºi va
susþine viaþa prin mâncarea din fructele sale (Genezã 2,9; 3,22-24; Apocalipsa 2,7; 22,2.14.).
poporul Sãu – vezi „Ýsrael“
popular – care este iubit, apreciat de popor; care se bucurã de simpatia majoritãþii oamenilor
preoþii cei mai de seamã – arhierei, preoþi cu funcþii înalte (Matei 2,3-6)
pretins, pretinºi –aºa-zis, aºa-numit, cu numele: care declarã, mãrturiseºte a fi ceva însã în realitate nu este aºa
prigonire – persecuþie, asuprire
profeþie – prorocie, proorocie; ceea ce spune prorocul sub inspiraþie divinã, deseori referitor la evenimente care se
vor întâmpla în viitor
proroc – prooroc, profet; persoanã aleasã de Dunezeu pentru a le face cunoscutã oamenilor voia Sa, prezicând
uneori ºi evenimente viitoare (Deuteronom 18,18-19; Fapte 3,18-24).
a proslãvi – a slãvi, a preamãri
preoþi – persoane care slujeau în Templul Domnului, având îndatorirea de a media între om ºi Dumnezeu ºi de a
învãþa pe popor cuvintele Legii (Exod 28,1; 40,12-15; Deuteronom 21,5)
a prigoni – a persecuta, a urmãri insistent pe cineva provocându-i necazuri
providenþã – putere divinã de a conduce lumea prin înþelepciunea Sa supremã
puritate – curãþie, neîntinare
rãmãºiþa – rest, ceea ce a rãmas; Dumnezeu îºi numeºte biserica din timpul sfârºitului „rãmãºitã“ (Apocalipsa
12,17). Cei care fac parte din biserica rãmãºiþei pãstreazã toate cele zece porunci (Ýoan 14,15) ºi au mãrturia lui Ýsus
Hristos, care este spiritul profeþiei (Apocalipsa 19,10).
a rãscumpãra – a plãti preþul unui lucru pentru a-l readuce în proprietatea sa, a elibera o persoanã din robie prin
plãtirea unui preþ; fiinþele umane aparþineau la început lui Dumnezeu dar prin neascultarea de Dumnezeu noi am
ajuns sub robia pãcatului. Domnul Ýsus Hristos, plãtind cu insãºi viaþa Sa, ne-a rãscumpãrat din robia pãcatului,
eliberându-ne ºi aducându-ne înapoi la Dumnezeu (Romani 7,14; 6,23; 3,22-26; Efeseni 1,7; Apocalipsa 5,9;
1 Petru 1,18-19).
a rãstigni – a crucifica, a ucide în chinuri pe cineva, pironindu-l cu braþele ºi cu picioarele pe o cruce (Matei 27, 20-26)
rãtãcire, rãtãciri – greºealã, eroare, abatere, încãlcarea unui adevãr
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reformã – a abandona ceea ce este greºit ºi rãu ºi a se întoarce la ceea ce este drept ºi bun
rodie – fruct cultivat îndeosebi în regiunea Mediteranei, Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã, fiind de dimensiunea
unei portocale ºi având multe seminþe în interior. Pe robele preoþilor care slujeau în Templu erau cusute rodii de
diferite culori, ele simbolizând probabil virtutea.
Sabat – sâmbãta, ziua a ºaptea a sãptãmânii. Dumnezeu, dupã ce a creat pãmântul ºi tot ce este pe el în ºase zile, s-a
odihnit în ziua a ºaptea, a binecuvântat-o ºi a sfinþit-o (Genezã 1,1-2,3). Porunca a patra a Legii lui Dumnezeu cere
pãzirea Sabatului ca zi de odihnã încetând lucrul nostru zilnic, el fiind o zi de închinare ºi de aducere aminte cã
Ýehova Dumnezeu este Creatorul nostru ºi Eliberatorul nostru din robia pãcatului (Exod 20,8-11; Deuteronom
5,12-15). Sabatul este semnul lui Dumnezeu, al legãmântului veºnic dintre El ºi poporul Sãu (Exod 31,12-17;
Ezechiel 20,12.19-20); el începe vineri seara la apusul soarelui ºi þine pânã sãmbãtã seara la apusul soarelui (Geneza
1,5). În ziua Sabatului, oamenii trebuie sã lase la o parte planurile ºi interesele personale, ºi sã facã din Sabat
desfãtarea lor, slãvind ºi cinstind Numele Domnului (Ýsaia 58,13-14).
sacru – vezi „sfânt“
Sanctuar – vezi „Templul“
Satana – Diavolul; el este tatãl oricãrui rãu. (Ýoan 8,44) A fost creat ca heruvim ocrotitor, fiind fiinþa care ajunsese
la perfecþiune, plin de înþelepciune ºi desãvârºit în frumuseþe. Dar a ales sã se revolte împotriva stãpânirii lui
Dumnezeu. El continuã în prezent sã facã rãu, dorind sã distrugã lucrarea lui Dumnezeu, dar în final va fi nimicit
pentru totdeauna. (Ezechiel 28,11-19; Ýsaia 14,12-17; Marcu 4,15; 1 Petru 5,8)
Saul – vezi „Pavel“
schimbarea la faþã – cu o ocazie specialã, Domnul Ýsus ºi-a schimbat înfãþiºarea în faþa a trei dintre ucenicii Sãi
(Petru, Ýacov ºi Ýoan), arãtându-Se în slava Sa: faþa Ý-a strãlucit ca soarele iar hainele Ý s-au fãcut albe ca lumina
(Matei 17,1-8; Marcu 9,1-8; Luca 9,28-36).
Scripturã, Scripturi, Sfânta Scripturã, Sfintele Scripturi – Biblia
Sfânta Sfintelor – vezi „Templul“
sfeºnicul cu ºapte candele – menora, sfeºnicul cu ºapte braþe din Locul Sfânt al Templului (Exod 25,31-40).
Sfeºnicul Îl reprezenta pe Domnul Ýsus, Lumina lumii (Ýoan 9,5; 1,9) iar untdelemnul din sfeºnic reprezenta Duhul
Sfânt (Zaharia 4,1-6; Apocalipsa 4,5). (vezi ºi „Templul“)
sfânt, sfinþi – curat din punct de vedere spiritual, consacrat lui Dumnezeu
sinagogã – casã de rugãciune a evreilor
Sion – una dintre colinele pe care este construit Ýerusalimul. David a adus chivotul Domnului în cetatea de pe acea
colinã, din acel moment ea fiind consideratã ca un loc sfânt, datoritã prezenþei lui Dumnezeu (2 Samuel 5,7; 6,1-12).
Dupã construirea Templului de Solomon pe muntele Moria ºi transferul chivotului în acel loc, numele de Sion a fost
folosit ºi pentru a indica Templul (Ýoel 3,17). Numele poate indica de asemenea întregul Ýerusalim (Psalmul 48;
Ýsaia 4,3; 52,1; 60,14), precum ºi Ýerusalimul ceresc sau Noul Ýerusalim (Evrei 12,22; Apocalipsa 14,1). El poate
desemna ºi poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu (Ýsaia 49,13-16).
slavã – glorie; Slava lui Dumnezeu este strãlucirea Sa plinã de mãreþie (Exod 24,15-17; 33,18-23)
a slãvi / a da slavã lui Dumnezeu – a-L lãuda pe Dumnezeu, a-Ý aduce cinste ºi onoare, a-L lãuda ºi a preamãri
caracterul Sãu (Deuteronom 32,3-4; Psalmul 29,1-2; Luca 5,24-25)
slujitori – aprozi
Soborul – Sinedriul, consiliul ºi tribunalul suprem evreiesc care era alcãtuit din bãtrâni, preoþi ºi cãrturari.
solemn – serios, important; sfânt, sacru
solie – mesaj, veste
solia primului înger / prima solie – Ýsus revine, pregãtiþi-vã! („ªi am vãzut un alt înger care zbura prin mijlocul
cerului cu o Evanghelie veºnicã, pentru ca s-o vesteascã locuitorilor pãmântului, oricãrui neam, oricãrei seminþii,
oricãrei limbi ºi oricãrui norod. El zicea cu glas tare: ‘Temeþi-vã de Dumnezeu ºi daþi-Ý slavã, cãci a venit ceasul
judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui care a fãcut cerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor!’“ – Apocalipsa 14,6-7)
Aceastã solie a început odatã cu vestirea de cãtre William Miller în anul 1831 a aºteptatei reveniri a lui Hristos.
solia celui de-al doilea înger / a doua solie – Ýeºiþi afarã din bisericile decãzute! („Apoi a urmat un alt înger, al
doilea, ºi a zis: ‘A cãzut, a cãzut Babilonul, cetatea cea mare, care a adãpat toate neamurile din vinul mâniei
curviei ei!’“ – Apocalipsa 14,8) Aceastã solie a început odatã cu respingerea de cãtre biserici în anul 1844 a
aºteptatei reveniri a lui Hristos.
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solia celui de-al treilea înger / a treia solie – Þineþi Sabatul! („Apoi a urmat un alt înger, al treilea, ºi a zis cu glas
tare: ‘Dacã se închinã cineva fiarei ºi icoanei ei, ºi primeºte semnul ei pe frunte sau pe mînã, va bea ºi el din vinul
mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei Lui; ºi va fi chinuit în foc ºi în pucioasã, înaintea
sfinþilor îngeri ºi înaintea Mielului. ªi fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. ªi nici ziua, nici noaptea
n-au odihnã cei ce se închinã fiarei ºi icoanei ei, ºi oricine primeºte semnul numelui ei! Aici este rãbdarea sfinþilor,
care pãzesc poruncile lui Dumnezeu ºi credinþa lui Ýsus.’“ – Apocalipsa 14,9-12) Aceastã solie a început dupã
marea dezamãgire din 1844.
spiritism – doctrinã ºi practicã bazate pe credinþa posibilitãþii de a comunica cu spiritele, sufletele celor morþi.
Biblia interzice însã acest lucru (Deuteronom 18,9-13; 1 Cronici 10,13-14; Ýsaia 8,19), ºi ne învaþã cã cei morþi sunt
morþi ºi nu mai pot comunica cu cei vii (Eclesiast 9,5-6). Spiritismul este astefel o amãgire a lui Satana: oamenii nu
comunicã cu sufletele celor morþi ci cu demoni (1 Timotei 4,1).
statornic – care nu se schimã, constant, ferm, hotãrât, neclintit,
stãpânirea lui Dumnezeu – guvernarea lui Dumnezeu
strãjerii (romani) – ostaºi, soldaþi romani
strigãtul de la miezul nopþii – aceastã strigare s-a alãturat soliei celui de-al doilea înger în 1844 („La miezul nopþii,
s-a auzit o strigare: «Ýatã mirele, ieºiþi-i în întâmpinare!»“ – Matei 25,6)
tablele de piatrã – Dumnezeu a scris cu degetul Sãu pe douã table de piatrã „cele 10 porunci“ rostite pe muntele
Sinai (Exod 20,1-17; 31,18; 32,15-16)
tainã – mister, ceva ce nu poate fi înþeles
tãgãduire – a renega, a se lepãda de cineva, a nu recunoaºte, a respinge (Matei 10,32-33; 26,69-75; Tit 1,16)
tãgãduire de sine – lepãdare de sine; este una din trãsãturile de caracter ale Domnului Ýsus: aceea de a se gândi în
primul rând la binele ºi la nevoile celorlalþi, având o atitudine lipsitã de egoism; a renunþa la propriile dorinþe în
favoarea celorlaþi
tãmâie – substanþã rãºinoasã obþinutã prin crestare din scoarþa unor arbuºti care aprinsã emanã un miros plãcut;
pentru slujba din Templu ea era amestecatã cu alte substanþe (Exod 30,34-37)
temniþã – închisoare, puºcãrie
Templul – sanctuar, locaº de închinare, clãdire consacratã întâlnirii cu Dumnezeu, având douã încãperi: Locul Sfânt
sau Sfânta unde se aflau sfeºnicul cu ºapte candele, masa cu pâinile pentru punerea înaintea Domnului, altarul
pentru tãmâie cu cãdelniþa ºi Locul Preasfânt sau Sfânta Sfintelor unde se afla chivotul mãrturiei în care erau cele
douã table de piatrã conþinând cele 10 porunci scrise de Dumneuzeu (Exod 26,30-37; 35,4-21; 37,1-29; 30,1-10).
Templul construit de Solomon a înlocuit cortul întâlnirii fãcut de Moise, amândouã fiind construite dupã acelaºi
plan, fiind însã de dimensiuni diferite (Exod 25,8-9.22.; 33,7-10; 1 Împãraþi 5,3-5; Apocalipsa 11,19). Ele erau
chipul ºi umbra Locaºului de închinare ceresc, fiind construite dupã modelul arãtat de Dumnezeu lui Moise (Exod
26,30; Fapte 7,44; Evrei 8,1-5; 9,24). Templul este numit de Dumnezeu „Casa Mea“ (Ýsaia 56,7). Marele preot
slijea în Locul Sfânt în fiecare zi, dar în Locul Preasfânt intra doar o datã pe an. Templul din Ýerusalim a fost distrus
ºi reconstruit de douã ori, el fiind distrus definitiv în anul 70 dupã Hristos.
Thomas Paine – a fost un pamfletar, revoluþionar, radicalist ºi intelectual nãscut în 1737 în Marea Britanie. El a
emigrat în America, participând la Revoluþia Americanã, fiind considerat unul dintre fondatorii Statelor Unite ale
Americi. El a influenþat atât politica americanã cât ºi revoluþia francezã. Paine s-a remarcat nu numai în politicã ci ºi
prin atitudinile lui împotriva creºtinismului, în timpul vieþii sale el a criticat ºi ridiculizat învãþãturile creºtine. În
cartea sa „Epoca raþiunii“ el afirmã cã nu crede în crezul niciunei biserici, ºi cã Biblia, cãderea omului, Ýsus Hristos
ca Fiu al lui Dumnezeu, moartea Sa ºi mântuirea sunt doar invenþii fabuloase. Paine a murit în 1809, la moartea sa
participând doar ºase persoane.
tradiþie – ansamblu de obiceiuri, de datini ºi de credinþe care se formeazã în cadrul unei comunitãþi sociale sau
naþionale ºi care se transmite de obicei prin viu grai din generaþie în generaþie
þara promisã, þara fãgãduitã – vezi „Canaanul“
ucenic – discipol, elev. În Noul Testament, în legãturã cu Domnul Ýsus Hristos, acest termen se referã la început la
cei 12 bãrbaþi care L-au urmat peste tot în lucrarea Sa, învãþând de la El ºi fiind martorii minunilor Sale: Simon (zis
Petru), Andrei (fratele lui Petru), Ýacov ºi Ýoan (fiii lui Zebedei) Filip, Bartolomeu, Toma, Matei (vameºul), Ýacov
(fiul lui Alfeu), Levi (zis Tadeu) Simon Cananitul ºi Ýuda Ýscarioteanul (Matei 10,1-4). Dupã moartea Domnului
Ýsus, primii creºtini au fost numiþi ucenici (Fapte 6,1-4).
ultima trâmbiþã – la venirea Domnuli Ýsus, morþii mântuiþi vor învia la auzul trâmbiþei ºi împreunã cu cei
credincioºi în viaþã Îl vor întâmpina pe Domnul lor în vãzduh (1 Corinteni 15,51-52; 1 Tesaloniceni 4,16-17;
Apocalipsa 11,15-17)
vãzduh – aer, atmosferã
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viþelul de aur – dupã primirea celor zece porunci ºi încheierea legãmântului cu Dumnezeu, în timp ce Moise se afla
pe munte pentru a primi de la Dumnezeu tablele de piatrã conþinãnd cele zece porunci precum ºi instrucþiuni pentru
facerea cortului, poporul ºi-a fãcut un idol din aur ºi s-au închinat lui ca dumnezeu al lor (Exod 32,1-35)
viziune – vedenie; ceea ce Dumnezeu aratã cuiva prin intermediul unui vis în timpul nopþii sau chiar ziua când
persoana nu doarme; percepþie vizualã a unor descoperiri fãcute de Dumnezeu (Geneza 5,1; 46,2; Numeri 12,6;
Ezechiel11,24; Daniel 2,19; 8,1-2; Fapte 9,10; Apocalipsa 9,17; etc.)
William Miller – a fost fermier, pastor ºi reformator american. În 1816 a început sã facã un studiu atent al
Cuvântului lui Dumnezeu, fiind interesat de profeþiile legate de timp ºi de cea de-a doua venire a lui Hristos. Pe baza
unui studiu atent al Bibliei, el a ajuns la concluzia cã revenirea lui Ýsus era aproape, ºi începând din august 1831, el
s-a devotat vestirii publice a soliei advente. Lui i s-au alãturat sute de alþi pastori protestanþi de diferite confesiuni
care au participat la Marea Trezire Adventã din anii 1840. Bazându-se pe profeþia din Daniel 8,14 în care se spune
„Pânã vor trece douã mii trei sute de seri ºi dimineþi; apoi Sfântul Locaº va fi curãþat“, ºi folosindu-se de principiul
echivalenþei „zi profeticã – an literal“ care se gãseºte în Numeri 14,34 ºi Ezechiel 4,6 el credea cã vor trece 2300 de
ani între momentul în care s-a dat ordinul de reconstruire a Ýerusalimului ºi clipa în care Ýsus Hristos se va
reîntoarce pe pãmânt pentru a doua oarã pentru a curãþi pãmântul prin foc (Daniel 9,25-27). Dispoziþia de
reconstruire a templului ºi a Ýerusalimului a fost datã de împãratul Persiei Artaxerxe I preotului evreu Ezra în al
7-lea an al domniei împãratului, ceea ce corespunde cu anul 457 î.H. (Ezra 7,12-26). Bazat pe calcule biblice, Miller
a stabilit data de 21 martie 1843 pentru revenirea lui Ýsus. Dupã ce aceastã datã a trecut fãrã ca Ýsus sã revinã, a
refãcut studiul ºi a observat cã din calendarul gregorian lipsea anul 0, astfel cã adevãrata datã trebuia sã fie 22
octombrie 1844. Dupã ce ºi data aceasta a trecut fãrã sã se întâmple ceva deosebit, entuziasmul majoritãþii sau frica,
în cazul unora, s-a pierdut ºi ei ºi-au reluat vechiul stil de viaþã, luând în derâdere teoriile lui William Miller. Totuºi
au fost unii care au refãcut calculele lui W. Miller ºi nu au gãsit nicio greºealã. Greºeala a fost aceea de a considera
pãmântul ca fiind Marele Lãcaº. Din Apocalipsa 11,19 ºi Evrei 8-9, reiese cã Sfântul Lãcaº este în cer, iar cortul
întâlnirii ºi ulterior templul ridicat pe pãmânt nu erau decât reprezentãri simbolice ale „adevãratului cort, care a fost
ridicat nu de un om, ci de Domnul“. Dupã marea dezamãgire din 22 octombrie 1844, William Miller a fost epuizat ºi
bolnav. Din acel moment el a depins de tovarãºii sãi mai tineri care fuseserã alãturi de el în vestirea soliei advente.
Aceºtia l-au convins sã respingã adevãrul despre Sabat.
Ziua Cincizecimii – Sãrbãtoarea Sãptãmânilor, Rusaliile; era o sãrbãtoare a recoltei, atunci oferindu-se Domnului
cele dintâi roade din seceriºul grâului (Exod 34,22; Deuteronom 16,10; Levitic 23,15-22; Numeri 28,26-31). Ziua
Cincizecimii, care a urmat la scurt timp dupã învierea Domnului Ýsus, a avut o importanþã deosebitã în formarea
bisericii creºtine. Atunci ucenicii au primit Duhul Sfânt promis de Domnul Ýsus înaintea înãlþãrii Sale, putând astfel
sã vesteascã cu putere, fãrã fricã ºi în multe limbi mântuirea prin Domnul Hristos (Fapte 2,1-47). Acestã revãrsare a
Duhului Sfânt în Ziua Cincizecimii mai este cunoscutã ºi sub numele de primirea ploii timpurii.
1843, 1844 – vezi „William Miller“
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