
CAPITOLUL 1

DISTRUGEREA IERUSALIMULUI



INTRODUCERE



Marea luptă, p.5 (Introduere)

În primii două mii cinci sute de ani din istoria omenirii, n-a 
existat nici o revelație scrisă. Aceia care fuseseră învățați 

de Dumnezeu transmiteau cunoștința lor altora, și aceasta era 
transmisă din tată în fiu, de la o generație la alta. Pregătirea 

Cuvântului scris a început pe timpul lui Moise. Revelațiile 
inspirate au constituit atunci o carte inspirată. Această 

lucrare a continuat într-o lungă perioadă de șaisprezece 
veacuri — de la Moise, istoricul creațiunii și al Legii, până la 
Ioan, raportorul celor mai sublime adevăruri ale Evangheliei.



Marea luptă, p.7 (Introduere)

În Cuvântul Său, Dumnezeu a încredințat oamenilor 
cunoștința necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi 

trebuie să fie primite ca o descoperire autoritară, infailibilă 
a voinței Sale. Ele sunt măsura caracterului, descoperitorul 
doctrinelor și dovada experienței. “Toată Scriptura este 

insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul 
lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru 

orice lucrare bună.” (2 Timotei 3, 16.17)



Marea luptă, p.7 (Introduere)

Cuvântul lui Dumnezeu este măsura prin care trebuie 
să fie pusă la probă toată învățătura și experiența. 

Apostolul Ioan spune: “Prea iubiților, să nu dați 
crezare oricărui duh; ci să cercetați duhurile dacă 

sunt de la Dumnezeu; căci în lume au ieșit mulți 
prooroci mincinoși.” (1 Ioan 4, 1). Iar Isaia declară: “La 
lege și la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor 
mai răsări zorile pentru poporul acesta.” (Isaia 8, 20)



Isaia 8:20

CORNILESCU: La lege și la mărturie!” Căci, 
dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile 

pentru poporul acesta.

FIDELA: La lege și la mărturie; dacă ei nu 
vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru 

că nu au lumină în ei.



Marea luptă, p.9 (Introduere)
Timp de șase mii de ani această inteligență deosebită [satana], 

care odinioară fusese cea mai înălțată printre îngerii lui 
Dumnezeu, s-a dedat cu totul lucrării de amăgire și ruinare. Și 
toată profunzimea iscusinței satanice și a subtilității dobândite, 
toată cruzimea la care s-a ajuns în decursul acestor veacuri de 
luptă vor fi îndreptate împotriva poporului lui Dumnezeu în 
conflictul final. Și în această vreme de primejdie, urmașii lui 

Hristos trebuie să avertizeze lumea cu privire la a doua venire 
a Domnului; un popor trebuie pregătit să stea înaintea Lui, la 

venirea Sa, “fără pată și fără zbârcitură”. (2 Petru 3, 14).



Marea luptă, p.10 (Introduere)
Eforturile lui Satana de a reprezenta greșit caracterul lui 
Dumnezeu, de a-i face pe oameni să cultive o concepție falsă 

despre Creator și în felul acesta să-L privească mai degrabă cu 
teamă și ură, decât cu iubire; încercările lui de a da la o parte 
Legea lui Dumnezeu, conducându-i pe oameni să se considere 

liberi față de cerințele ei și prigonirea acelora care au 
îndrăznit să se împotrivească amăgirilor lui, au fost urmărite 
continuu în toate veacurile. Toate acestea se pot vedea în 
istoria patriarhilor, profeților, apostolilor, a martirilor și a 

reformatorilor.



Marea luptă, p.11 (Introduere)

În marea luptă finală, Satana va folosi aceleași procedee, va 
manifesta același spirit și va lucra în același scop ca și în 

veacurile precedente. Cele petrecute în trecut se vor repeta, 
cu excepția faptului că lupta viitoare va fi marcată de o așa 

intensitate cum lumea n-a mai văzut niciodată. Amăgirile lui 
Satana vor fi mai subtile, atacurile lui vor fi mai hotărâte. Dacă 
va fi cu putință va amăgi chiar și pe cei aleși (Marcu 13, 22).



Marea luptă, p.11 (Introduere)
Când Duhul lui Dumnezeu a descoperit minții mele marile adevăruri ale 

Cuvântului Său, cum și scenele trecutului și ale viitorului, am fost 
îndemnată să fac cunoscut și altora ceea ce îmi fusese descoperit — 

anume, să urmăresc istoria luptei din veacurile trecute și îndeosebi să 
o prezint astfel, încât să arunce o lumină asupra luptei viitoare, care 

se apropie cu grăbire. Pentru realizarea acestui scop, am căutat să 
selectez și să adun laolaltă evenimentele din istoria bisericii în așa fel, 
încât să subliniez descoperirea marilor adevăruri probatoare, care au 

fost date lumii în diferite perioade și care au provocat mânia lui Satana 
și vrăjmășia unei biserici iubitoare de lume [biserica catolică], 

adevăruri susținute de acei martori care “nu și-au iubit viața până la 
moarte”.



Marea luptă, p.12 (Introduere)

Scopul acestei cărti este acela de a înfățișa scenele 
marii lupte dintre adevăr și rătăcire; de a descoperi 

cursele lui Satana și mijlocul prin care i se poate 
împotrivi cu succes; de a prezenta o soluție 

satisfăcătoare a marii probleme a răului, aruncând o astfel 
de lumină asupra originii și sorții finale a păcatului, încât 
să descopere dreptatea și mila lui Dumnezeu în procedeele 
Sale cu creaturile Lui; precum și acela de a arăta natura 

sfântă, neschimbătoare a Legii Sale.



Marea luptă, p.12 (Introduere)

Rugăciunea sinceră a scriitoarei [Ellen White] 
este ca, prin influența ei, oamenii să fie 

eliberați de puterea întunericului și să devină 
“părtași la moștenirea sfinților în lumină”, 

pentru slava Aceluia care ne-a iubit și S-a dat 
pe Sine Însuși pentru noi.



COMPĂTIMIREA 
LUI ISUS









El, Fiul lui Dumnezeu, Cel 
făgăduit lui Israel, a cărui 
putere învinsese moartea 
și chemase din mormânt 
pe prizonierii ei, era în 

lacrimi, nu din cauza unei 
dureri obișnuite, ci a unei 
agonii adânci, nestăvilite.

Marea luptă, p.17



Marea luptă, p.18

Lacrimile Sale nu erau pentru Sine, deși cunoștea bine 
calea pe care picioarele Sale urmau să urce. Înaintea 
Sa era Ghetsemani, scena apropiatei Sale agonii. De 
asemenea, înaintea Sa era Poarta oilor, prin care 
timp de veacuri fuseseră conduse animalele pentru 

jertfă și care urma să se deschidă pentru El când avea 
“să fie adus ca un miel la junghiere”. (Isaia 53, 7).



Marea luptă, p.18

Nu prea departe era Calvarul, locul răstignirii. Pe drumul pe 
care Hristos avea să calce în curând, urma să cadă groaza 

unui întuneric des, atunci când El avea să Se ofere ca jertfă 
pentru păcat. Cu toate acestea, nu contemplarea acestor 

scene arunca umbră asupra Lui în acest ceas de bucurie. Nu 
o presimțire a groazei Sale supraomenești întuneca acest 

spirit neegoist. El plângea pentru miile de condamnați din 
Ierusalim, datorită orbirii și nepocăinței acelora pe care 

venise să-i binecuvânteze și să-i mântuiască.



Muntele Moria



Binecuvântarea 
lui Avraam 

și urmașilor săi



Marea luptă, p.18
Ierusalimul fusese onorat de Dumnezeu mai presus de tot 
pământul. Domnul alesese Sionul, El “îl dorise ca locuință a 

Sa”. (Psalmii 132, 13). Acolo, timp de veacuri, sfinții prooroci 
își rostiseră soliile de avertizare. Acolo, preoții își legănaseră 

cădelnițele, iar norul de tămâie împreună cu rugăciunile 
închinătorilor se înălțaseră înaintea lui Dumnezeu. Zilnic, 

acolo fusese oferit sângele mieilor înjunghiați, arătând în 
viitor către Mielul lui Dumnezeu. Acolo, Iehova Își 
descoperise prezența în norul de slavă de deasupra 

tronului milei.



Iacov  
și scara spre cer



Ieremia 17:21-25
21) Așa vorbește Domnul: «Luaţi seama, în sufletele voastre, să nu purtaţi nicio 

povară în ziua Sabatului și să n-o aduceţi înăuntru pe porţile Ierusalimului.  
22) Să nu scoateţi din casele voastre nicio povară în ziua Sabatului și să nu faceţi 

nicio lucrare, ci sfinţiţi ziua Sabatului, cum am poruncit părinţilor voștri.»’”  
23) Dar ei n-au ascultat și n-au luat aminte, ci și-au înţepenit gâtul, ca să n-

asculte și să nu ia învăţătură.  
24) „Dacă Mă veţi asculta în adevăr”, zice Domnul, „și nu veţi aduce nicio sarcină 
înăuntru, pe porţile acestei cetăţi, în ziua Sabatului, ci veţi sfinţi ziua Sabatului 

și nu veţi face nicio lucrare în ziua aceasta,  
25) atunci pe porţile acestei cetăţi vor intra împăraţi și voievozi care vor ședea pe 
scaunul de domnie al lui David; ei vor veni în care și călare pe cai, ei și voievozii lor, 
oamenii lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, și cetatea aceasta va fi locuită în veci.





Marea luptă, p.20

Dar Israel întorsese spatele celui mai bun Prieten al său și 
Aceluia care singur îl putea ajuta. Invitațiile iubirii Sale fuseseră 

disprețuite, sfaturile Sale fuseseră călcate în picioare, iar 
avertismentele Sale fuseseră luate în râs. Ceasul nădejdii și al 

iertării era gata să treacă; cupa mâniei lui Dumnezeu cel îndelung 
răbdător era aproape plină. Norul care se adunase prin veacurile 
de apostazie și răzvrătire, acum întunecat de nenorociri, era gata 
să se reverse peste un popor vinovat; iar Acela care singur putea 

să-i salveze de soarta care stătea să se dezlănțuie fusese 
disprețuit, insultat, lepădat și în curând urma să fie răstignit.



Marea luptă, p.20
Cât de mare era atunci durerea Aceluia a cărui privire profetică 

cuprindea, nu ani, ci veacuri! El îl vedea pe îngerul pierzător cu sabia 
ridicată împotriva cetății care fusese multă vreme locuința lui 

Iehova. De pe culmea Muntelui Măslinilor, chiar din locul care mai 
târziu urma să fie ocupat de Titus și oastea sa, El privea peste vale la 

curțile și porticurile sfinte și, cu ochii întunecați de lacrimi, vedea 
într-o perspectivă groaznică zidurile înconjurate de oștile vrăjmașe. 
Auzea șirurile de armate mărșăluind la război. Auzea glasul mamelor și 

al copiilor strigând după pâine în cetatea asediată. Vedea casa Sa 
sfântă și frumoasă, palatele și turnurile ei date flăcărilor, și în locul 
unde ele fuseseră odinioară, numai un morman de ruine fumegânde.



Matei 23:37

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe 
prooroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși 
la tine! De câte ori am vrut să strâng 
pe copiii tăi cum își strânge găina puii 

sub aripi, și n-ați vrut!



Luca 19:42-44
42) Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, 

lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum, ele 
sunt ascunse de ochii tăi.  

43) Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor 
înconjura cu șanţuri, te vor împresura și te vor strânge 

din toate părţile:  
44) te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi 
din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, 
pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.



Marea luptă, p.22
Privind către generația din urmă, Isus a văzut lumea cuprinsă 

de o amăgire asemănătoare cu aceea care a dus la 
distrugerea Ierusalimului. Păcatul cel mare al iudeilor a fost 

lepădarea lui Hristos; păcatul cel mare al lumii creștine va fi 
respingerea Legii lui Dumnezeu, temelia guvernării Sale în 

cer și pe pământ. Preceptele lui Iehova vor fi disprețuite și 
declarate ca fiind fără valoare. Milioane de oameni în robia 

păcatului, robi ai lui Satana, condamnați să sufere moartea a 
doua, vor refuza să asculte de cuvintele adevărului în ziua 

cercetării.



DISTRUGEREA 
IERUSALIMULUI



Finisat de Solomon în 1004 î.Hr.

Primul Templu



Dărâmat în 588 î.Hr.

Primul Templu



Reconstruit de Zorobabel în 516 î.Hr.

Al doilea Templu



lărgită de Irod începând cu anul 20 î.Hr.

Curtea Templului





Marea luptă, p.24
Prin prezența lui Hristos, și numai prin 

aceasta, cel de al doilea templu îl întrecea în 
slavă pe primul. Dar Israel îndepărtase darul 
oferit de cer. O dată cu umilul Învățător care 

trecuse în ziua aceea prin poarta lui aurită, 
slava se depărtase pentru totdeauna de 

templu. Cuvintele Mântuitorului se împliniseră 
deja: “Vi se lasă casa pustie”. (Matei 23, 38) 





Marcu 13:1

Când a ieșit Isus din Templu, unul din 
ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, 
uită-Te ce pietre și ce zidiri!”



Marcu 13:2

Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va 
rămâne aici piatră pe piatră care să 

nu fie dărâmată.



Matei 24:3

Spune-ne, când se vor întâmpla 
aceste lucruri? Și care va fi semnul 
venirii Tale și al sfârșitului veacului 

acestuia?



Matei 24:15,16

15) De aceea, când veţi vedea urâciunea 
pustiirii, despre care a vorbit prorocul 

Daniel, așezată în Locul Sfânt – 
cine citește să înţeleagă!  

16) atunci, cei ce vor fi în Iudeea să fugă 
la munţi;





Mica 3:9-11

9) Ascultaţi dar lucrul acesta, căpetenii ale casei lui Iacov și 
mai-mari ai casei lui Israel, voi, cărora vă este scârbă de 

dreptate și care suciţi tot ce este drept;  
10) Voi, care zidiţi Sionul cu sânge și Ierusalimul cu nelegiuire!  
11) Căpeteniile cetăţii judecă pentru daruri, preoţii lui învaţă 
pe popor pentru plată și prorocii lui prorocesc pe bani și mai 
îndrăznesc apoi să se bizuiască pe Domnul și zic: „Oare nu este 

Domnul în mijlocul nostru? Nu ne poate atinge nicio 
nenorocire!”



Mica 3:12

De aceea, din pricina voastră, Sionul va fi 
arat ca un ogor, Ierusalimul va ajunge un morman 

de pietre și muntele Templului, o înălţime 
acoperită de păduri.



Marea luptă, p.24
Îndelungata răbdare a lui Dumnezeu față de Ierusalim nu a făcut 

decât să-i întărească pe iudei în nepocăința lor. În ura și cruzimea 
lor față de ucenicii lui Isus, ei au lepădat ultima ofertă a harului. 

Atunci Dumnezeu Și-a retras protecția de la ei și a îndepărtat 
puterea Sa restrictivă, înfrânătoare, de la Satana și îngerii săi, iar 
națiunea a fost lăsată sub stăpânirea conducătorului pe care și l-
au ales. Copiii ei refuzaseră harul lui Hristos, care i-ar fi făcut în 

stare să-și supună pornirile rele, dar acum ele au devenit dominante. 
Satana a trezit cele mai cumplite și mai josnice pasiuni ale 

sufletului. Oamenii nu mai judecau, ci erau fără rațiune — stăpâniți 
de pasiune și mânie oarbă. În cruzimea lor, deveniră satanici.



Marea luptă, p.28

Iudeii primiseră o mărturie mincinoasă pentru a-L 
condamna pe Fiul nevinovat al lui Dumnezeu. Acum, acuzații 

mincinoase făceau ca propria viață să fie nesigură. Prin 
acțiunile lor, ei spuseseră cu multă vreme înainte: “Lăsați-
ne în pace cu Sfântul lui Israel”. (Isaia 30, 11). Acum, 
dorința lor era împlinită. Teama de Dumnezeu nu-i mai 
tulbura. Satana era la cârma națiunii și cele mai înalte 

autorități, civile și religioase, se găseau sub dominația lui.



Marea luptă, p.29

Toate proorociile făcute de Hristos, cu privire la 
distrugerea Ierusalimului, s-au împlinit literal. Iudeii au 

trăit realitatea adevărului din cuvintele Sale de avertizare: 
“Cu ce măsură măsurați, vi se va măsura”. (Matei 7, 2) 



Marea luptă, p.29

Au apărut semne și minuni care prevesteau distrugerea și prăpădul. În miez de 
noapte, o lumină nenaturală strălucea deasupra templului și altarului. Pe cer, spre 

apus, se arătau carele oamenilor de război, adunându-se pentru bătălie. Preoții care 
slujeau noaptea în sanctuar erau îngroziți de niște sunete misterioase; pământul se 

cutremura și mulțimi de glasuri erau auzite strigând: “Să fugim de aici”. Poarta 
dinspre răsărit, care era atât de grea încât abia putea fi închisă de mai mulți 

oameni și care era asigurată cu bare imense de fier, prinse adânc în caldarâmul de 
piatră tare, s-a deschis la miezul nopții, fără vreo unealtă omenească.



Marea luptă, p.30
Timp de șapte ani, un bărbat a colindat străzile Ierusalimului, 
anunțând nenorocirile care aveau să vină peste cetate. Zi și 

noapte el rostea cu glas de tânguire: “Glas de la răsărit; glas de la 
apus; glas din cele patru vânturi; glas împotriva Ierusalimului și 
împotriva Templului; glas împotriva mirilor și a mireselor; glas 

împotriva întregului popor!”. Acest personaj ciudat a fost întemnițat 
și biciuit, dar nici o plângere nu s-a auzit de pe buzele lui. La toate 

insultele și tratamentul brutal, el răspundea: “Nenorocire, nenorocire 
pentru Ierusalim! Nenorocire, nenorocire pentru locuitorii lui!” 
Strigătul lui de avertizare n-a încetat până când a fost ucis în 

asediul pe care-l prevestise.



Luca 21:20,21

”Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de 
oști”, a spus Isus, “să știți că atunci pustiirea 

lui este aproape. Atunci cei din Iudea să 
fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să 

iasă afară din el.”



Generalul roman: Cestius





Cetatea Pela din Perea







Marea luptă, p.31
Mii de oameni au pierit de foame și de ciumă. Sentimentele 

naturale păreau să fi fost nimicite. Soții își jefuiau 
soțiile, iar ele, la rândul lor, își jefuiau soții. Copiii puteau 
fi văzuți smulgând hrana din gura părinților lor bătrâni. 

Întrebarea profetului: “Poate o femeie să uite copilul pe 
care-l alăptează?” și-a primit răspunsul înăuntrul zidurilor 
cetății blestemate. “Femeile, cu toată mila lor, își fierb 
copiii, care le slujesc ca hrană, în mijlocul prăpădului fiicei 
poporului meu” (Isaia 49, 15; Plângerile lui Ieremia 4, 10).



Marea luptă, p.31
Din nou s-a împlinit profeția de avertizare dată cu 

paisprezece veacuri mai înainte: “Femeia cea mai gingașă 
și cea mai miloasă dintre voi, care, de gingașă și miloasă ce 
era, nu știa cum să calce mai ușor cu piciorul pe pământ, va 
privi fără milă pe bărbatul care se odihnește la sânul ei, 

pe fiul și pe fiica ei: ... și din copiii pe care îi va naște, căci, 
ducând lipsă de toate, îi va mânca în ascuns, din pricina 

strâmtorării și necazului în care te va aduce vrăjmașul tău 
în cetățile tale”. (Deuteronom 28, 56.57).



Marea luptă, p.32

Prizonierii care se împotriveau când erau luați erau biciuiți, 
torturați și răstigniți în fața zidurilor cetății. Sute de 

oameni erau zilnic executați în felul acesta, iar lucrarea 
aceasta teribilă a continuat așa până când, de-a lungul văii lui 

Iosafat și la Calvar, crucile înălțate erau în număr atât de 
mare, încât abia se mai găsea loc de trecere printre ele. 

Atât de teribil s-a împlinit blestemul acela îngrozitor, rostit 
în fața scaunului de judecată al lui Pilat: “Sângele Lui să 
cadă asupra noastră și a copiilor noștri”. (Matei 27, 25)





Marea luptă, p.33

Sângele curgea ca apa, pe treptele 
templului. Mii și mii de iudei au pierit. 

Pe deasupra zgomotului luptei, se 
auzeau glasuri strigând: “I-Cabod!” — 

s-a dus slava.



Marea luptă, p.34

Masacrul dinăuntru a fost și mai îngrozitor decât 
spectacolul de afară. Bărbați și femei, bătrâni și 

tineri, ostași și preoți, aceia care luptau ca și aceia 
care cereau milă au fost măcelăriți fără 

deosebire. Numărul celor uciși îl întrecea pe acela al 
ucigătorilor. Ostașii trebuiau să se cațere pe 
grămezi de morți pentru a aduce la îndeplinire 

lucrarea de exterminare



Marea luptă, p.35
După distrugerea templului, întreaga cetate a căzut repede în 

mâinile romanilor…  
Atât cetatea, cât și templul au fost dărâmate până în 

temelii, iar locul pe care fusese sfântul locaș “a fost arat ca 
un ogor”. (Ieremia 26, 18). În asediul și în măcelul care a 

urmat, au pierit peste un milion de oameni; apoi, 
supraviețuitorii au fost duși ca robi, vânduți ca sclavi, târâți la 
Roma pentru a împodobi triumful învingătorului, dați fiarelor 

sălbatice în amfiteatre sau răspândiți ca peregrini fără 
patrie pe tot pământul.



Marea luptă, p.35
Profetul spunea: “Pieirea ta, Israele, este că ai fost 

împotriva Mea”, “ai căzut prin nelegiuirea ta”. (Osea 13, 9; 
14, 1)… 

Printr-o respingere continuă a iubirii și a milei divine, iudeii 
au făcut ca ocrotirea lui Dumnezeu să le fie retrasă, dar 
lui Satana i-a fost îngăduit să-i conducă după voința lui. 

Cruzimile oribile care au avut loc la distrugerea 
Ierusalimului sunt o demonstrare a puterii răzbunătoare a 

lui Satana asupra acelora care se supun stăpânirii lui.



Marea luptă, p.36
Duhul lui Dumnezeu, căruia păcătosul I s-a împotrivit cu înverșunare 
este în cele din urmă retras de la acesta, și atunci nu mai are nici o 

putere să-și stăpânească pornirile rele ale sufletului și nici o 
ocrotire față de răutatea și vrăjmășia lui Satana. Distrugerea 

Ierusalimului este o avertizare înfricoșată și solemnă pentru toți 
aceia care glumesc cu posibilitățile harului divin și se împotrivesc 

chemărilor milei dumnezeiești… Profeția Mântuitorului cu privire la 
căderea judecăților lui Dumnezeu peste Ierusalim trebuie să aibă o 

altă împlinire, față de care acea distrugere teribilă era doar o umbră 
slabă. În soarta cetății alese putem vedea soarta unei lumi care a 

respins mila lui Dumnezeu și a călcat în picioare Legea Sa.



Marea luptă, p.36-37
Rapoartele trecutului — procesiunea lungă a conflictelor, a 
agitațiilor și a răscoalelor, “învălmășeala luptei și haina de 

război tăvălită în sânge” (Isaia 9, 5) — ce sunt toate acestea în 
contrast cu grozăviile zilei aceleia, când Duhul înfrânător al lui 
Dumnezeu va fi retras cu totul de la cei nelegiuiți și nu va mai 
ține în frâu răbufnirea patimilor omenești și mânia satanică? 
Lumea va vedea atunci, ca niciodată mai înainte, rezultatele 

conducerii lui Satana. Dar în ziua aceea, ca și în zilele distrugerii 
Ierusalimului, poporul lui Dumnezeu va fi eliberat — toți aceia 

care “vor fi găsiți scriși printre cei vii”. (Isaia 4, 3). 



Marea luptă, p.37
Oamenii să se ferească a neglija lecția dată de Hristos în 

cuvintele Sale. Așa cum El i-a avertizat pe ucenicii Săi cu 
privire la distrugerea Ierusalimului, dându-le un semn al 

apropierii prăpădului, ca să poată scăpa, tot astfel El a avertizat 
lumea cu privire la ziua distrugerii finale și i-a dat semne ale 
apropierii ei, încât toți aceia care vor, să poată scăpa de mânia 
viitoare… Aceia care iau seama la avertizare nu vor fi lăsați în 
întuneric, pentru ca ziua aceea să-i surprindă nepregătiți. Dar 
pentru aceia care nu vor veghea, “Ziua Domnului va veni ca un 

hoț noaptea”. (1 Tesaloniceni 5, 2-5)


