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Dumnezeu îi avertizează pe oameni 

despre judecă ile care urmează să vinăț

Chiar înaintea noastră se află un timp de necaz (strâmtorare) a a cum n-a mai fost, i aceiaș ș  
care între es principiile adevărului în via a lor practică vor în elege în curând ce înseamnă mâniaț ț ț  
balaurului. Fiecare suflet care îl iube te pe Dumnezeu va fi testat cu privire la legea Sa sfântă.ș  
Cre tinii  trebuie  să  stea  pe  terenul  înalt  i  sfânt  care  le-a  fost  dat  prin  avansarea  (cre terea)ș ș ș  
adevărului. Lumina care străluce te din Scripturi pentru aceste zile din urmăș  îi va califica pe 
aceia  care  umblă  în  ea  pentru  a  sta  înaintea  judecătorilor  i  conducătorilor  i  îi  vaș ș  
împuternicii  să  înal e  adevăratul  standard  al  religiei  printr-o  cunoa tere  inteligentă  aț ș  
Cuvântului  lui  Dumnezeu.  Cuvântul  lui  Dumnezeu  a  fost  neglijat,  dar  a  sosit  timpul  să 
con tientizăm nevoia noastră de a studia cu stăruin ă i rugăciune Scripturile.  ș ț ș Dumnezeu vrea ca 
noi să studiem istoria felului în care El a procedat în trecut cu na iunile, pentru ca noi săț  
învă ăm să respectăm i  să  ascultăm soliile  Sale,  ca  noi  să  luăm aminte  la  avertizările  iț ș ș  
sfaturile Sale. 

Dumnezeu a testat lumea atunci când El a trimis prin Noe  o solie  pentru cei care au trăit 
înaintea potopului. El a trimis avertizare după avertizare că lumea urma să fie distrusă de apele 
potopului; dar oamenii în elep i ai acelui timp au desconsiderat solia i au arătat dispre  fa ă de solulț ț ș ț ț  
lui  Dumnezeu. Ei  s-au îndepărtat  atât  de mult  de Dumnezeu încât ei  se încredeau în gândurile 
propriilor inimi i nu le păsa să afle voia lui Dumnezeu. Dar necredin a oamenilor mari i inteligen iș ț ș ț  
nu a împiedicat împlinirea judecă ilor pronun ate de Dumnezeu. Judecă ile au venit exact a a cum aț ț ț ș  
declarat Dumnezeu prin profe ii Săi că urmau să vină. Doar credinciosul Noe i familia sa a intrat înț ș  
arcă i au fost salva i atunci când potopul a distrus lumea. ș ț Zilele lui Noe ne sunt arătate ca fiind o 
ilustra ie despre necredin a care va predomina la sfâr itul lumii.ț ț ș  Mântuitorul spune: „Cum s-a 
întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului. În adevăr, cum era în  
zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat 
Noe în corabie, şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la 
venirea Fiului omului.”

Dacă o stare de fapt asemănătoare există i în zilele noastre, noi ar trebui să cunoa tem acestș ș  
lucru i să avem o judecată (gândire) sfin ită astfel încât noi să nu urmăm acela i curs pe care l-auș ț ș  
urmat cei care au murit prin potop. Noi ar trebui să fim astfel instrui i (învă a i) încât să nu urmămț ț ț  
mul imea  pentru  a  face  răul.  ț Dumnezeu  a  trimis  mustrări   i  avertizări  ca  oamenii  să  seș  
pocăiască de păcatele lor i să se lase de căile lor rele, pentru ca astfel să scape de judecă ileș ț  
Lui amenin ătoare.ț  Dumnezeu a creat  mereu un refugiu pentru aceia care s-au pocăit  de 
păcatele lor, care au crezut în dragostea Lui i au sperat în mila Sa. ș

Soli cere tiș  au vizitat Sodoma, i i-au spus lui Lot despre distrugerea iminentă,ș  i lui i-aș  
fost  dată  posibilitatea  de  a- i  avertiza  rudele  i  prietenii  i  de  a-i  invita  să  caute  protec ia  luiș ș ș ț  
Dumnezeu. Lot s-a rugat stăruitor de ei ca să creadă cuvintele lui. El tia că  ș destinul lor ve nicș  
depindea de decizia lor de a asculta sau de a respinge avertizarea.  Dar ei i-au stricat căileș  
înaintea lui Dumnezeu, iar solia lui Lot li s-a părut doar o nebunie i o absurditate. Ei i-au bătut jocș ș  
de rugămin ile sale stăruitoare. El a zăbovit atât de mult cu ei, ne dorind să-i lase pradă propriilorț  
lor dorin e neîn elepte, încât îngerii au trebuit să-l ia cu for a i să-l grăbească să iasă din cetateț ț ț ș  
împreună cu so ia i fiicele lui. Îngerul a dat porunca: Scapă- i via a i nu privi înapoia ta! Dar fărăț ș ț ț ș  
să ină cont de avertizare, so ia lui Lot, a cărei inima era în cetatea sortită pieirii, nu a ascultat, ci s-aț ț  
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întors i s-a uitat înapoia ei i astfel a fost preschimbată într-un stâlp de sare pe drum. Ea nu aș ș  
apreciat harul pe care Dumnezeu l-a arătat fa ă de ea i a fost lăsată ca o pildă de avertizare pentruț ș  
genera iile viitoare.ț

Atunci când Hristos a venit în lume, propriul Său popor L-a respins. El a adus din cer o solie 
de mântuire,  de speran ă,  de libertate  i  de  pace;  dar  oamenii  nu au  acceptat  ve tile  lui  bune.ț ș ș  
Cre tinii au condamnat poporul evreu pentru că l-a respins pe Mântuitorul, dar mul i din cei careș ț  
pretind a fi urma ii lui Hristos fac chiar mai rău decât au făcut evreii pentru că ei resping ș o lumină 
mai mare prin faptul că dispre uiesc adevărul pentru acest timpț . 

Atunci când Ierusalimul a fost distrus, urma ii lui Hristos au fost avertiza i despre distrugereaș ț  
iminentă. Hristos le-a spus ucenicilor Săi ce trebuiau să facă când anumite lucruri urmau să aibă loc. 
El a zis: „Când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape. 
Atunci, cei din Iudeea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de 
prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce  
este scris.” i Ș to i cei care au crezut avertizareaț  dată de Hristos, au scăpat din cetate i nu au fostș  
uci i în distrugerea Ierusalimul.  ș Prin distrugerea Ierusalimului este simbolizată ultima mare 
judecată a lui Dumnezeu care urmează să vină asupra lumii. 

Noi trăim în zilele din urmă i  ș genera ia care urmează să fie martoră la distrugereaț  
finală nu a  fost  lăsată  fără  o avertizare legată  de judecă ile  lui  Dumnezeu care se  apropie cuț  
rapiditate. Apostolul spune: „am văzut coborându-se din cer un alt înger, care avea o mare putere; şi 
pământul s-a luminat de slava lui. El a strigat cu glas tare şi a zis: „A căzut, a căzut Babilonul cel  
mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, o închisoare a oricărei păsări  
necurate şi urâte... Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, 
ca  să  nu  fiţi  părtaşi  la  păcatele  ei  şi  să  nu  fiţi  loviţi  cu  urgiile  ei!  Pentru  că  păcatele  ei  s-au 
îngrămădit şi au ajuns până în cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.” (Apocalipsa 
18:1,2,4,5)

Prin avertizarea pe care Dumnezeu a trimis-o lumii este dată o ansă pentru ca toată lumea săș  
scape de ruina generală care amenin ă Babilonul decăzut.  ț Întreaga lume trebuie să fie luminată 
de slava acestei  solii,  iar  inimi i  min i  vor fi  pregătite  prin primirea ei,  pentru revenireaș ț  
Împăratului împăra ilor.ț  

Dar această solie de har va fi tot atât de mult respinsă la nivel general de către lumea 
care se declară a fi cre tină, precum a fost respinsă solia lui Mesia de către poporul evreu.ș  
Doar pu ini vor primii solia adevărului, deoarece Satana va folosi orice influen ă pe care oț ț  
poate aduce pentru a lupta împotriva primirii adevărului lui Dumnezeu. În aceste ultime zile, 
agen iile răului se vor scunde sub o mantie  de aparentă evlavie astfel  încât dacă va fi  cuț  
putin ă chiar i cei ale i să fie în ela i.  ț ș ș ș ț Cuvântul lui Dumnezeu declară că Satana va lucra „cu 
toată puterea i semnele i minunile mincinoase, i cu toată în elătoria nedreptă ii în cei ce pier.”ș ș ș ș ț  
Puterea sa făcătoare de minuni va fi manifestată la maxim. Dar nimeni din cei care doresc să afle  
adevărul nu trebuie să fie în ela i. Dumnezeu a promis să dea poporului Său Duhul adevărului careș ț  
să-i conducă în tot adevărul.

Există persoane care pretind a fi conduse de Duhul de care sunt aceste persoane conduse nu 
este Duhul adevărului. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu declară: „Cine zice: „Îl cunosc”, şi nu 
păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în  
el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.” (1 Ioan 2:4,5) Nu 
este  deajuns  să  ne  declarăm doar  asentimentul  fa ă  de  adevăr.  ț Principiile  sale  trebuie  să  fie 
între esute în via a i caracterul nostru.ț ț ș  i trebuie cu adevărat să ne fie teamă de cei care facȘ  
mărturisiri  lăudăroase  (au  preten ii  înalte  de  evlavie),  dar  care  nu  ascultă  de  cuvintele  luiț  
Dumnezeu. Există siguran ă numai în a lua Scripturile ca i călăuză a vie ii  i  faptelor noastre.ț ș ț ș  
Prorocul zice: „La lege i la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt, este pentru că nuș  
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au lumină în ei.” Martin Luther a exclamat: „Biblia i numai Biblia este temelia credin ei noastre.”ș ț  
Este lucrarea copiilor lui Dumnezeu să înal e Biblia ca standard al credin ei i temelie a speran ei.ț ț ș ț

Aceia care au avut o credin ă vie în soliile lui Dumnezeu pentru timpul în care au trăit iț ș  
care i-au manifestat credin a prin ascultare de poruncile Sale, au fost accepta i de Dumnezeuș ț ț  
i au scăpat de judecă ile urmau să cadă asupra celor neascultători i necredincio i.ș ț ș ș  Cuvântul a 

venit la Noe: „Intră în corabie, tu şi toată casa ta; căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea..”. Noe 
a ascultat i a fost salvat. Solia a venit la Lot: „Ieşiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimiceascăș  
cetatea.”  El  s-a  a ezat  sub protec ia  solilor  cere ti  i  a  fost  salvat.  Aceia  care au dat  ascultareș ț ș ș  
avertizării lui Hristos, care marca semnul apropiatei distrugeri, i care au fugit din Ierusalim, nu auș  
fost atin i la distrugerea acestuia. Solia vine i în timpul nostru, „A căzut, a căzut Babilonul... Ieşiţiș ș  
din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!”  
Aceia care dau ascultare acestei solii vor scăpa de plăgile îngrozitoare care vor cădea cu siguran ăț  
asupra ei.

Păcatele lumii vor ajunge până la cer când legea lui Dumnezeu este anulată (făcută fără efect,  
călcată în picioare); când Sabatul Domnului este călcat în picioare i oamenii sunt obliga i, prinș ț  
mâna  tare  a  legisla iei  ării,  să  accepte  în  schimb  o  institu ie  a  papalită ii.  Prin  înăl area  uneiț ț ț ț ț  
institu ii omene ti deasupra unei institu ii poruncite de Dumnezeu, ei arată dispre  fa ă de Mareleț ș ț ț ț  
Dătător  al  Legii,  i  refuză semnul sau sigiliul  Său.  ș Întrebarea de cea  mai vitală  importan ăț  
pentru timpul acesta este: „Cine este de partea Domnului? Cine se va unii cu îngerul pentru a 
vesti solia adevărului în lume? Cine va primi lumina care trebuie să umple întreg pământul cu 
slava sa? ” Aceia care pre uiesc lumina pe care o au, vor primii i mai multă lumină. O luminăț ș  
tot mai mare va strălucii asupra sufletelor care cedează harului modelator i îmblânzitor al luiș  
Hristos; i aceia care iubesc lumina, vor fi salva i de amăgirile lui Satana.ș ț  El va lupta cu o 
energie intensă pentru a realiza, prin puterea sa făcătoare de minuni, semne i minuni care vor păreaș  
să eclipseze lucrarea pe care Dumnezeu o va face pe pământ. i to i vor fi în ela i în afară de cei aȘ ț ș ț  
căror nume sunt scrise în cartea vie ii Mielului. Avem nevoie acum de lumină la orice pas, altfelț  
vom fi mătura i împreună cu gre elile celor nelegiui i.  ț ș ț
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