1 – Cum să cunoaştem viitorul
Un vis din trecut vorbeşte prezentului
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(Video: 10 sec) Oamenii de ştiinţă spun că fiecare dintre noi
visează de obicei de mai multe ori în fiecare noapte.
Dar majoritatea viselor noastre se pierd şi nu ni le mai amintim.
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Probabil cel mai remarcabil vis înregistrat vreodată în analele
istoriei a avut loc într-o noapte, cu 2.600 de ani în urmă în
împărăţia antică a Babilonului.
Descrierea visului este bine documentată şi a fost scrisă şi
relatată chiar de către persoana care a avut această experienţă.
Cartea biblică a lui Daniel, capitolul doi, ne relatează
povestirea.
Cu toate acestea, cel care a avut visul, puternicul împărat
Nebucadneţar, nu putea (sau nu dorea) să-şi amintească ceea ce
visase!
Nebucadneţar ştia că visul lui nu era unul obişnuit. El şi-a dat
seama că acel vis misterios trebuia să aibă o interpretare
deosebit de importantă.
Şi într-adevăr, avea!
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Într-o zi, un savant călătorea cu trenul, cu gândurile total
absorbite de lectura sa. Controlorul a ajuns în dreptul său şi i-a
cerut biletul de călătorie.
Savantul a început să căute prin buzunare, dar nu reuşea să-l
găsească. A cautat din nou, cu nervozitate.
Atunci, controlorul a spus, foarte amabil: Nu-i nimic, domnule,
când îl veţi găsi, trimiteţi-l prin poştă companiei. Sunt sigur că îl
aveţi.
Savantul i-a răspuns cuprins de panică: Dar nu înţelegeţi,
trebuie să îl găsesc chiar acum! Am nevoie de acel bilet pentru
că altfel nu am nici cea mai mică idee unde intenţionam să
merg!
În seara aceasta, pretutindeni în lume, milioane de oameni
întreabă: Oare încotro ne îndreptăm?
Viitorul pare nesigur. Ei se simt încurcaţi şi se întreabă încotro
se îndreaptă lumea noastră.
Nu mai trebuie să ne frământăm cu privire la această întrebare.
Cu două mii cinci sute de ani în urmă, visul unui împărat a
descris în linii mari întreaga istorie a lumii noastre.
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Dumnezeu i-a dat un vis care ne descrie în linii mari istoria
omenirii - în special a Europei şi a Orientului Mijlociu - din
zilele lui Nebucadneţar, până la sfârşitul timpului!
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Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu că ne-a împărtăşit tainele
viitorului.
Babilonul, primul imperiu mondial, a fost cel mai mare, cel mai
bogat şi mai influent dintre toate imperiile pe care le-a cunoscut
lumea civilizată de până atunci.
El avea de asemenea cel mai puternic împărat.
Acest conducător al popoarelor şi-a învins vrăjmaşii cu o forţă
invincibilă, unul câte unul, până când împărăţia lui a devenit
Regina naţiunilor.
În cel de-al doilea an al domniei lui, Împăratul Nebucadneţar s-a
dus la culcare, întrebându-se frământat cât de mult va rezista
împărăţia lui.
Asemenea altor conducători, el dorea să cunoască viitorul.
În acea noapte, Dumnezeu a privit din cer şi a ales să-i
încredinţeze acestui dictator binevoitor, o perspectivă a
viitorului.
Împăratul se trezise devreme din somnul său întrerupt şi era
tulburat.
Avuse un vis şi ştia că visul avea o mare importanţă, dar se pare
că nu reuşea să şi-l amintească!
Babilonienii acordau o mare importanţă viselor, iar împăratul
dorea să afle visul şi interpretarea lui.
Desigur, avea la dispoziţie astrologi, magicieni, descântători şi
vrăjitori.
Era convins că ei îi vor putea spune despre ce era vorba.
În ciuda orei matinale, aceştia au fost convocaţi la curte.
Când s-au înfăţişat înaintea împăratului, el le-a spus:
(Text: Daniel 2:3)
. . . Am visat un vis; duhul îmi este turburat, şi aş vrea să ştiu
visul acela.
Daniel 2:3.
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Aceşti oameni erau asemenea multora care pretind că ştiu şi
prezic viitorul.
Ei reuşeau să intuiască o interpretare a viselor, dar de fapt nu
cunoşteau adevărata semnificaţie.
Ghicitorii au încercat să câştige timp. În cele din urmă, au spus:
(Text: Daniel 2:4)
,,Veşnic să trăieşti, împărate! Spune robilor tăi visul, şi-ţi vom
arăta tâlcuirea lui!
Dar încrederea de sine le-a pierit curând, când monarhul
mândru, obosit de pledoaria lor, a spus:
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Împăratul a luat iarăşi cuvântul şi a zis Haldeilor: ,,Mi-a scăpat
din minte lucrul acela:
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dacă nu-mi veţi face cunoscut visul şi tâlcuirea lui, veţi fi făcuţi
bucăţi,
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şi casele voastre vor fi prefăcute într-un morman de murdării.
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Dar dacă-mi veţi spune visul şi tâlcuirea lui, veţi primi de la
mine daruri,
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şi răsplătiri, şi mare cinste. De aceea, spuneţi-mi visul şi
tălmăcirea lui!
Versetele 4-6.
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Încă odată, ghicitorii au încercat să-l determine pe împărat să le
relateze visul.
Împăratul ştia deja că erau nişte înşelători.
El i-a ameninţat şi în cele din urmă, au mărturisit:
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(Text: Daniel 2:10, 11)
Haldeii au răspuns împăratului: ,Nu este nimeni pe pământ, care
să poată spune ce cere împăratul;
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de aceea niciodată nici un împărat, oricât de mare şi puternic ar
fi fost, n-a cerut aşa ceva de la nici un vrăjitor, cititor în stele sau
Haldeu!
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. . . nu este nimeni care să spună lucrul acesta împăratului, afară
de zei, a căror locuinţă nu este printre muritori!
Daniel 2:10, 11.
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Biblia spune că împăratul s-a înfuriat şi le-a poruncit soldaţilor
lui să-i execute pe toţi înţelepţii.
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Din nefericire, Daniel şi cei trei tineri care erau cu el, se aflau în
categoria înţelepţilor, deşi nu fuseseră prezenţi când împăratul le
ceruse acestora o explicaţie a visului său.
Când au venit soldaţii să-l aresteze, Daniel a fost şocat şi a cerut
timp ca să-L poată întreba pe Dumnezeu, a cărui locuinţă nu se
afla în mijlocul oamenilor şi ca să-I ceară înţelepciunea de a-i
dezvălui împăratului visul. (Versetele 12-15.)
Din respect faţă de acest tânăr onest, împăratul i-a acordat lui
Daniel un timp pentru a vorbi cu Dumnezeul său - Dumnezeul
creaţiunii.
Ce responsabilitate apăsa pe umerii lui Daniel!
Nu era în joc doar propria viaţă şi a celor trei prieteni ai lui, ci
viaţa tuturor înţelepţilor Babilonului!
Daniel s-a întors acasă şi a explicat situaţia.
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Biblia spune că Dumnezeul lui Daniel i-a dezvăluit chiar în
noaptea aceea, într-o viziune, visul tainic al împăratului.
Dumnezeul cerului nu a ezitat să asculte şi să onoreze acele
rugăciuni!
Ca urmare, Daniel a lăudat pe Dumnezeu şi a spus:
(Text: Daniel 2:23)
Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că miai dat înţelepciune şi putere,
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şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit
taina împăratului! Versetul 23.
Ce entuziasm trebuie să fi existat în inima lui Daniel şi a celor
trei prieteni ai săi evrei!
Daniel a alergat la comandantul gărzii, Arioc, aşa cum spune
Biblia:
(Text: Daniel 2:24)
După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise
împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus, şi i-a
vorbit aşa:
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,,Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea
împăratului, şi voi da împăratului tâlcuirea! Daniel 2:24.
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Când Daniel a ajuns în prezenţa împăratului, Nebucadneţar l-a
întrebat dacă este capabil să-i facă cunoscut ceea ce visase precum şi interpretarea.
Să vedem cum a răspuns Daniel împăratului:
32
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Ei au implorat harul Dumnezeului cerului pentru a le dezvălui
această taină, astfel încât să evite executarea lor alături de
ceilalţi înţelepţi ai Babilonului.
Ce adunare de rugăciune trebuie să fi fost aceea!
Patru tineri evrei se rugau ca Dumnezeu să le descopere visul
unui împărat păgân înainte de a suferi un sfârşit tragic!
(Versetele 16-18.)
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(Text: Daniel 2:27, 28)
Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele,
vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului.
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Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care
face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în
vremurile de pe urmă. . .
Versetul 27, 28.
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Observaţi că Daniel nu şi-a asumat meritul acestei înţelepciuni.
El ştia că numai Dumnezeu putea dezvălui viitorul.
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(Text: Isaia 46:9, 10)
Fără îndoială că Daniel studiase Isaia 46:9, 10:
. . . Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu,
şi nu este nici unul ca Mine.
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Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult
înainte ce nu este încă împlinit. . .
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Această înţelepciune venea de la Dumnezeu, care folosise
ocazia de a schiţa pentru împăratul Nebucadneţar şi pentru noi,
istoria lumii pentru o perioadă de peste 2600 de ani.
Mai întâi, Daniel pregăteşte cadrul de desfăşurare al visului pe
care l-a avut împăratul:
(Text: Daniel 2:29)
În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gânduri cu privire la
cele ce vor fi după aceste vremuri;
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şi Cel ce descopere tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va
întâmpla.
Daniel 2:29.
40
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(Text: Daniel 2:31)
Apoi, Daniel povesteşte visul:
Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare.
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Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire nemaipomenită.
Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era
înfricoşătoare.
Versetul 31.
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(Text: Daniel 3:32, 33)
Apoi, Daniel continuă:
Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau
de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă;
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fluierele picioarelor, de fier; picioarele, parte de fier, şi parte de
lut.
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(Video: 14 sec) Uimit, Nebucadneţar ascultă, în timp ce Daniel
descrie elementele ce alcătuiesc chipul, aşa cum le văzuse el în
vis.
Capul era din aur strălucitor.
Pieptul şi braţele erau din argint, un metal mai puţin valoros.
Bustul şi coapsele erau din bronz sau aramă.
Fluierele picioarelor erau din fier, iar picioarele erau dintr-un
amestec de lut şi fier.
(Text: Daniel 3:34, 35)
Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei
mâini,
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43

(Video: 9 secunde)
Nu-i aşa că aproape îl auzim pe împărat declarând încântat: Da,
aceasta este! Un chip impresionant, ridicându-se mai presus de
orice construcţie!
Daniel descrie visul cu atâta claritate, încât Nebucadneţar nu are
nici o îndoială că descrierea reprezintă exact visul pe îl avusese.
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a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului, şi le-a făcut
bucăţi.
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Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat
împreună
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şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă
nu s-a mai găsit din ele.
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(Video: 9 sec)
Împăratul trebuie să fi fost intrigat să vadă o piatră dezlipindu-se
de nicăieri, venind cu o mare viteză şi izbind chipul la picioare,
zdrobindu-l şi spulberându-l apoi în mod violent şi pulverizând
întregul chip într-un praf atât de fin, încât vântul l-a îndepărtat
fără urmă.
(Text: Daniel 2:35)
Dar piatra care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare şi a
umplut tot pământul.
Daniel 2:29-35.
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(Video: 8 sec)
,,Da, Daniel", trebuie să fi spus împăratul, ,,s-a dezlipit o piatră,
fără ajutorul vreunei mâini, a izbit chipul şi s-a făcut un munte
mare, care a umplut tot pământul".
Întreaga relatare era exact aşa cum o visase împăratul.
Imaginaţi-vă cât de uimit trebuie să fi fost Nebucadneţar să i se
relateze fiecare detaliu al visului, chiar în aceeaşi manieră în
care îl văzuse el însuşi!
Un lucru trebuie să fi fost absolut sigur pentru împărat: nici un
om nu i-ar fi putut dezvălui toate acestea lui Daniel, nici un om
nu putea spune ceea ce a visat altcineva! Aici nu putea fi decât o
intervenţie divină.

54

8

1 – Cum să cunoaştem viitorul

55

56

În numai câteva cuvinte, Dumnezeu a schiţat cursul principal al
istoriei din timpul Babilonului - 600 ani înainte de Hristos până în punctul culminant al istoriei pământului.
În cele din urmă, Daniel a ajuns la semnificaţia centrală a
visului.
(Text: Daniel 2:38)
Privind ţintă spre împărat, Daniel a declarat: Tu eşti capul de
aur.
Versetul 38.
Babilonul era capul - o naţiune de aur curat!
Când a auzit aceste cuvinte, chipul împăratului trebuie să fi fost
străbătut de un zâmbet de satisfacţie.
Cuceririle militare şi splendoarea arhitecturală a Babilonului
erau nelimitate.
Istoricii confirmă faptul că aurul era un simbol potrivit pentru a
reprezenta imperiul Babilonului.
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Aurul era folosit în mod abundent pentru a înfrumuseţa clădirile
Babilonului. Observaţi descrierea acelui mare oraş antic de către
un istoric:
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Situată în grădina răsăritului; construită într-o formă de pătrat
desăvârşit . . . înconjurată de un canal adânc cu apă . . .
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porţile ei de aramă, grădinile suspendate cu terase etajate . . .
cele două palate regale . . .

61
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57

Împăratul s-a întrebat probabil, ce rol avea el în visul acesta.
Probabil că şi noi am fi avut acelaşi gând. Totuşi, visul lui
Nebucadneţar prezice ridicarea şi căderea naţiunilor cheie ale
pământului.
Imperiile reprezentate în visul său au influenţat într-un fel sau
altul, fiecare naţiune a lumii, până în timpurile moderne.
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având întregul pământ aşezat la picioare, o regină de o
grandoare fără seamăn . . .
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această cetate era o capitală pe măsura imperiului reprezentat de
capul de aur.
- Uriah Smith, Profeţiile lui Daniel şi Apocalipsa, pp. 33, 34.
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Uriaşele grădini suspendate ale Babilonului erau una dintre cele
Şapte Minuni ale Lumii Antice!
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Dacă Daniel ar fi fost un politician şiret, care încerca să-şi
creeze un nume în Babilon, s-ar fi oprit cu interpretarea visului
aici.
Dar Daniel avea un mesaj pe care Dumnezeu dorea să îl
dezvăluie lumii - un mesaj nu doar pentru timpul său, ci un
mesaj a cărui însemnătate privea sfârşitul istoriei lumii.
(Text: Daniel 2:39)
Astfel, cu umilinţă dar şi îndrăzneală, Daniel i-a declarat
împăratului:
După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a
ta.
Daniel 2:39.
La auzul acestor cuvinte ale lui Daniel, zâmbetul de satisfacţie
al împăratului trebuie să fi pălit repede.
Probabil că monarhul mândru al Babilonului nu s-a gândit
niciodată la ideea că lumea va fi condusă de către o altă naţiune.
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De fapt, arheologii au adus la suprafaţă tăbliţe de lut pe care
sunt inscripţionate următoarele cuvinte ale lui Nebucadneţar:
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Eu am consolidat zidurile de apărare ale Esagilei şi Babilonului
şi am instaurat numele domniei mele pentru veşnicie.
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(Text: Daniel 4:30)
Biblia spune că mândrul Nebucadneţar a luat cuvântul, şi a zis:
,,Oare nu este acesta Babilonul cel mare,
70

(Video: 13 sec) În timpul domniei lui Belşaţar, nepotul arogant
şi mândru al lui Nebucadneţar, Cir Medul a pornit un asediu
asupra Babilonului.
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În 13 octombrie, 539 în.Hr. imperiul de aur al Babilonului a
cunoscut un sfârşit ruşinos!
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Observaţi că Dumnezeu profetizase cu exactitate cine şi cum va
cuceri cetatea.
Cu aproape 200 de ani înainte de căderea Babilonului,
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(Text: Isaia 45:1)
prin intermediul profetului Isaia, Dumnezeu a spus:
Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, pe care-l ţine
de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui,
75

şi să dezlege brâul împăraţilor, să-i deschidă porţile, ca să nu se
mai închidă.
Isaia 45:1
76
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71

pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin
puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?' Daniel 4:30.
Cu toate acestea, Dumnezeu a declarat că se va ridica o altă
putere, care va succeda imperiul de aur al Babilonului.
Iar Daniel a trăit pentru a asista la împlinirea acestor cuvinte.
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Dumnezeu a declarat chiar şi numele celui care va cuceri
Babilonul, cu 150 de ani înainte de a se naşte: Cir Medul.
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(Video: 8 sec)
Cir nu putea distruge zidurile, deoarece erau prea înalte şi prea
groase, aşa că a plănuit o altă metodă:
El s-a gândit să devieze râul care traversa cetatea prin mijloc, iar
armata sa urma să coboare în albia râului căutând o modalitate
de a pătrunde în cetate.
Cineva, din neglijenţă sau cu intenţie, lăsase deschise şi nepăzite
porţile masive din interior!
Soldaţii lui Cir au pătruns în cetate şi au ucis, atât pe împăratul,
cât şi pe nobilii săi, în timp ce aceştia beau vin din vasele luate
de Împăratul Nebucadneţar la capturarea cetăţii Ierusalimului.
El jefuise vasele de aur din templul lui Solomon cu mulţi ani în
urmă.
Daniel prezisese că după împărăţia de aur a Babilonului, avea să
vină la putere o altă împărăţie, inferioară Babilonului,
reprezentată de pieptul şi braţele de argint.

80

81

82

Coaliţia guvernamentală a Mezilor şi Perşilor era cu siguranţă
inferioară gloriosului Imperiu Babilonian, dar a domnit în
Orientul Mijlociu timp de două secole.
Daniel a prezis că şi împărăţia de argint îşi va găsi, la rândul ei,
sfârşitul:
(Text: Daniel 2:39)
După tine, . . . o a treia împărăţie, care va fi de aramă, şi care va
stăpâni peste tot pământul.
Daniel 2:39
Avea să se întâmple aceasta? Cu siguranţă, da!
Această prezicere cu privire la bustul şi coapsele de aramă, s-a
împlinit când tânărul şi genialul general, Alexandru cel Mare, la învins pe Dariu III al Persiei, în Bătălia de la Arabela, în 331
în. Hr., iar cel de-al treilea imperiu mondial a fost Grecia!
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La vârsta de numai 25 de ani, tânărul Alexandru a devenit
conducătorul unuia dintre cele mai vaste imperii pe care le-a
cunoscut lumea.
84

Istoricul grec Arian, scria despre Alexandru, spunând:
Sunt convins că nu a existat nici o naţiune, nici o cetate, nici un
popor . . . unde să nu fi ajuns numele lui . . .
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În armonie cu profeţia, cea mai mare parte a armurii purtate de
infanteria greacă era confecţionată din bronz, cel de-al treilea
metal din visul lui Nebucadneţar.
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Alexandru a murit de o febră, înainte de cea de a treizeci şi treia
aniversare.
După moartea lui, imperiul său a fost slăbit şi împărţit în mai
multe părţi până când, în cele din urmă,
88

În 22 iunie, 168 în. Hr., la 144 de ani după moartea lui
Alexandru cel Mare, imperiul a fost nimicit în bătălia de la
Pydna.
- Istoria Romei, cartea 3, capitolul 10.
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Acum urmează cea mai teribilă dintre aceste împărăţii antice.
Vă aduceţi aminte că Dumnezeu a prezis că vor exista patru
imperii mondiale succesive.
90

Într-adevăr, fluierele picioarelor din fier au reprezentat într-o
manieră corectă puterea distrugătoare nemiloasă a celui de-al
patrulea imperiu mondial.
Iată cum a descris Daniel acest imperiu:
91
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Parcă o mână divină condusese, atât naşterea cât şi faptele sale.
- Historical Library, cartea 16, capitolul 12.
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(Text: Daniel 2:40)
Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul . . . (Daniel 2:40)
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Cezarii acestei împărăţii s-au autointitulat zei şi au pretins
închinarea şi ascultarea tuturor oamenilor.
În timpul dominaţiei romane, pe teritoriul imperiului au avut loc
două evenimente de o mare importanţă.
93
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1. Naşterea Domnului Isus în Betleem.
Cel care a emis decretul de ucidere a tuturor copiilor de parte
bărbătească de până la vârsta de doi ani din Betleem, a fost un
guvernator roman.
El sperase să-L ucidă pe Domnul Isus. Dar nu a reuşit, pentru că
Dumnezeu L-a salvat în mod miraculos, dejucând planul
guvernatorului.
2. Domnul Isus a fost crucificat în Iudea în timp ce aceasta se
afla sub autoritate romană.
Cel care a permis ca Domnul Isus să fie condamnat a fost un
guvernator roman.
Domnul Isus a fost ţintuit pe cruce de către soldaţi romani, iar
pe mormântul Domnului Isus a fost pus un sigiliu roman, în
încercarea de a-L păstra pentru totdeauna înăuntru.
După aceea, cadrul profeţiei s-a modificat.
Nici un imperiu mondial nu avea să urmeze Romei.
(Text: Daniel 2:41, 43)
Daniel a scris: Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele
picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier,

96

tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită . . .

97

. . . se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu
vor fi lipiţi unul de altul,

98
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după cum fierul nu se poate uni cu lutul. Daniel 2:41, 43.

99

Cu alte cuvinte, profetul prezicea că nu se va mai ridica un al
cincilea imperiu, ci va avea loc o divizare a monarhiei de fier a
Romei.
100

101

Componentele de fier ale imperiului gigantic al Romei au
continuat să domine în stare divizată, încă aproape 600 de ani.

102

Roma şi-a pierdut stabilitatea şi puterea datorită luxului,
corupţiei politice şi decăderii morale, devenind o pradă uşoară a
triburilor barbare care au început să invadeze imperiul între anii
351 - 476 d.Hr.
103

Împăratul Augustus a fost detronat, iar Roma a fost împărţită în
mai multe fragmente reprezentate de picioarele şi degetele
chipului, alcătuite din fier şi lut.
104

(Text: Daniel 2:43)
Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor
amesteca prin legături omeneşti de căsătorie,
105

15

1 – Cum să cunoaştem viitorul

(Video: 3 sec) Roma va fi împărţită în mai multe împărăţii.

1 – Cum să cunoaştem viitorul

106

dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni
cu lutul.
Daniel 2:43.
Invaziile barbare asupra Romei au divizat imperiul.
Aceste diviziuni reprezentate de picioarele de fier şi lut, au
format temeliile naţiunilor aflate în Europa de azi.
(Video: 6 sec) Majoritatea istoricilor enumeră zece dintre aceste
triburi barbare, după cum urmează:
Alemanii - Germanii, Burgunzii - Elveţienii, Francii - Francezii,
Lombarzii - Italienii, Saxonii - Englezii

107

Suevi - Portughezii, Visigotii - Spaniolii
Herulii, Ostrogoţii, Vandalii exterminaţi sau amestecati printre
popoarele vecine.
108

Declaraţia lui Dumnezeu că aceste împărăţii nu vor mai fi
niciodată reunite ca imperiu mondial, limitează acţiunile
popoarelor reprezentate în profeţie.
109

Europa va rămâne divizată. Naţiunile ei nu se vor reuni!
Chiar dacă s-a înfiinţat Piaţa Europeană şi moneda comună, ele
continuă să fie divizate.
110

Dumnezeu a declarat că este posibil să se amestece prin legături
omeneşti, cu alte cuvinte, vor avea loc căsători între casele
regale.
111

112
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Într-un palat în Danemarca este desenat un copac ce reprezintă
familiile regale ale Europei.
Toate aceste familii sunt înrudite! Ele au sperat că prin înrudire
vor fi prevenite războaiele.
Ei bine, această modalitate nu a dat rezultate.
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113

Ele nu au reuşit să se înţeleagă. Prin urmare, multe dintre
războaiele Europei, au fost de fapt certuri de familie!
Dumnezeu a prezis că nu se vor lipi.
Ele au încercat să restaureze Imperiul Roman, dar aceste
încercări nu au rezistat multă vreme, întocmai precum fierul nu
se poate lipi cu lutul!
Să ne gândim la numeroasele încercări de a reuni naţiunile
Europei.
Ce s-a întâmplat cu aceşti conducători mondiali aspiranţi care au
încercat să unească Europa divizată?

114

116

117

Dumnezeu spusese: NU VOR FI LIPIŢI UNUL DE ALTUL!
Un epitaf potrivit pentru toţi aceşti conducători mondiali
aspiranţi!
În ciuda faptului că oamenii continuă în încercarea de a contopi
ţările europene, acestea se pare că pur şi simplu nu se lipesc,
întocmai cum a zis Dumnezeu!
Ei se pot asocia, dar nu se pot lipi!
(Video: 12 sec)
Nebucadneţar trebuie să fi fost încurcat de răsturnările de
situaţie din această profeţie.
Dumnezeu a prezis soarta celor patru imperii mondiale.
El a prevestit că Roma va fi succedată de mai multe naţiuni,
dintre care şapte sunt reprezentate în Europa Occidentală de azi
- unele puternice, alte slabe, dar toate divizate, fără speranţă de
unificare.
Ce se va întâmpla după aceea?
Cu o bucurie şi o încredere vizibilă, Daniel a ajuns la
surprinzătorul punct culminant al interpretării marelui chip
metalic din vis. El scria:

118
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Carlemagne - ÎNFRÂNT, Charles V - ÎNFRÂNT, Kaiser
Wilhem - ÎNFRÂNT, Hitler - ÎNFRÂNT.
Exilat pe insula Elba, Napoleon - puternicul războinic al Franţei
de la începutul anilor 1800 - a trebuit să admită că Dumnezeu
era prea puternic pentru el. Dumnezeu a fost prea puternic
pentru toţi aceştia!
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(Text: Daniel 2:44, 45)
Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o
împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată,
119

şi care nu va trece supt stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma
şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

120

Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o dezlipindu-se din
munte, fără ajutorul vreunei mâini,

121

şi care a sfărâmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul.

122

Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să
se întâmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui
este temeinică.
Daniel 2:44, 45.
123

124

125

Următorul mare eveniment pe scena istoriei omenirii, va fi cea
de a doua venire a lui Hristos şi instaurarea împărăţiei Sale,
reprezentată de piatra - desprinsă fără ajutorul vreunei mâini.
Împărăţia Lui nu va fi instaurată de oameni, ci de braţul puternic
al lui Dumnezeu - o împărăţie care va umple întregul pământ.
(Text: Apocalipsa 11:15)
Atunci se va împlini profeţia:
. . . Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale
Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.
Apocalipsa 11:15.
Observaţi că această profeţie uimitoare din Cartea lui Daniel
cuprinde chiar şi marile evenimente finale:

126
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Cea de a doua venire a Domnului Isus

127

Istoria naţiunilor Europei va ajunge la final.

128

129

Această împărăţie va dăinui veşnic.

130

Domnul Isus va fi uns ca Rege al Regilor şi Domn al Domnilor.

131

El vine pe pământ pentru a conduce o împărăţie veşnică.

132

133

Când Daniel a încheiat relatarea visului senzaţional al
împăratului şi interpretarea lui uluitoare, Nebucadneţar s-a
ridicat de pe tron şi s-a închinat umilit înaintea lui Daniel, în
onoarea marelui Dumnezeu al lui Daniel, a cărui înţelepciune şi
putere fusese demonstrată într-o manieră atât de impresionantă.
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Dumnezeu Îşi va instaura împărăţia.
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134

(Text: Daniel 2:47)
Împăratul i-a spus lui Daniel: . . . Cu adevărat, Dumnezeul
vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, şi El
descopere tainele . . .
Daniel 2:47.
Într-adevăr, Dumnezeul lui Daniel este Dumnezeu pe care Îl
aleg eu - Dumnezeul care ţine viitorul în mâinile Sale!
Prin intermediul acestui chip metalic uriaş, văzut de
Nebucadneţar în visul său cu şase secole înainte de naşterea lui
Hristos, Dumnezeu a dezvăluit tainele secolelor viitoare!

135

136

Da, dragi prieteni, Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este
temeinică!
Călătoria se apropie de final!
Următorul mare eveniment este venirea Domnului Hristos
pentru a-Şi instaura împărăţia Lui veşnică.
(Video: 5 sec) Împărăţiile reprezentate de aur, argint, aramă şi
fier au străbătut deja scena istoriei.
Iar următorul eveniment glorios este apropiata venire a
Domnului nostru!

137

138

139
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El a plănuit un viitor frumos, care a fost făcut posibil prin
crucea pătată de sânge a Calvarului.
Mai este doar puţin timp până când se vor împlini toate aceste
lucruri.
Chiar acum, Dumnezeu Îşi pregăteşte împărăţia şi pe cei care
vor face parte din această împărăţie.
(Video: 7 sec) Putem fi siguri că vom face parte din această
împărăţie, doar dacă prin credinţă, vom face ceea ce a făcut
tâlharul de pe cruce, când se afla alături de Domnul Isus, între
cer şi pământ.
El nu reuşise să-L cunoască prea bine pe Domnul Isus, dar ştia
despre sine că este un păcătos şi că are nevoie să fie mântuit de
toate păcatele pe care le săvârşise.
Tâlharul a privit spre Mântuitorul lumii şi a văzut sângele
curgând pe faţa Lui, datorită rănilor produse de coroana de
spini.
Inima lui era impresionată. Şi-a mărturisit păcatele şi a strigat:

1 – Cum să cunoaştem viitorul
(Text: Luca 23:42)
Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!
Luca 23:42.
Iar Domnul Isus l-a asigurat că va fi cu El în acea împărăţie.
140

Şi tu poţi să-I adresezi acea rugăciune şi să primeşti aceeaşi
asigurare, că vei fi cu Domnul Hristos în împărăţia Lui, care
urmează a fi instaurată curând aici pe pământ.
141

143

144

Această lume nu se află în mâinile unor fiinţe omeneşti.
Ea este în mâna lui Dumnezeu.
Putem înfrunta viitorul cu o mai mare încredere. În curând va
veni Domnul Hristos.
Piatra desprinsă din munte fără ajutorul vreunei mâini va
spulbera chipul.
Împărăţiile acestui pământ se vor prăbuşi.
Dumnezeu îşi va inaugura împărăţia Lui veşnică.
Poţi avea încredere în acest Dumnezeu.
Poţi să te odihneşti în siguranţă în braţele Lui.
El te cheamă astăzi pe nume.
El te invită astăzi să vii.
El vorbeşte inimii tale chiar acum.
Ai dori să spui: Da, Doamne, mă voi încrede în Tine pe deplin.
Îţi predau viaţa mea chiar acum în timp ce ne rugăm?
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142

(Text: Matei 25:34)
La revenirea lui Hristos, vei auzi de pe buzele Lui această
invitaţie:
. . . Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia,
care v-a fost pregătită . . . Matei 25:34.

2 – Semne pe care nu le poţi ignora!
Fără teamă de viitor

1

3

Mai târziu a fost întrebată cum reuşise să rămână atât de
liniştită, singură în largul oceanului. Ea a răspuns: Am făcut
doar ceea ce mi-a spus tata să fac. Ştiam că se va întoarce şi nu
mi-a fost frică.$
Speranţa acelei fetiţe curajoase o păstrase în viaţă; îi dăduse
putere să supravieţuiască şi să fie salvată.$
Marea speranţă care menţine credinţa noastră în calitate de
creştini este speranţa că Tatăl nostru ceresc este pe punctul de a
salva această planetă aflată în pragul distrugerii.
(Video: 10 sec.) Recent, un renumit om de ştiinţă şi-a afirmat
temerea că este posibil ca lumea să nu reziste încă o mie de ani.$
El a declarat că poluarea produsă de om în atmosferă va
determina creşterea temperaturii pe întregul glob pământesc,

4

generând valuri de căldură ucigătoare, iar pe măsură ce gheaţa
polară se va topi continentele vor fi inundate.#
Alţii cred că sfârşitul lumii va avea loc într-un mod diferit.
5

(Video: 5 sec) Unii spun că ne vom distruge singuri într-un
război nuclear.

6
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2

Într-o frumoasă zi de vară, un tată şi fiica lui de nouă ani înotau
în ocean. Se scăldau în valuri, când, deodată curentul a început
să-i atragă spre larg cu o forţă considerabilă.$
Fetiţa a fost purtată rapid la o distanţă destul de mare. $
Tatăl ei se străduia zadarnic să ajungă la ea, dar nu reuşea. Fetiţa
avea nevoie de ajutor pentru a fi readusă la mal. $
Din fericire, în loc să intre în panică, tatăl a început să strige:
Nu-ţi fie frică. Pluteşte şi înoată liniştită. Mă voi întoarce după
tine.$
Apoi, s-a grăbit să găsească o barcă.$
Când s-a întors cu o barcă şi câţiva salvatori, inima i s-a oprit în
loc. Fiica nu mai era acolo. Fusese atrasă departe în largul mării.
Dar când au ajuns în cele din urmă la ea, fetiţa plutea liniştită
aşa cum o învăţase tatăl său.
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Alţii spun că vom rămâne fără hrană şi alte resurse, pe măsură
ce populaţia pământului se va mări într-un ritm exploziv.

7

Mai sunt unii care spun că putem fi spulberaţi de coliziunea
pământului cu o cometă sau un asteroid.

8

Apoi sunt cei care cred că într-o zi, extratereştrii de pe o altă
planetă vor veni şi ne vor distruge pe toţi.$
Cei mai mulţi dintre noi, desigur, avem o mulţime de alte lucruri
de care să ne îngrijorăm.
9

Ne luptăm încercând să împlinim nevoile vieţii de zi cu zi, să ne
înţelegem cu alţii sau să învingem boala, durerea şi moartea.

10

11

Pentru cei mai mulţi dintre noi, probabil a celor mai mulţi, viaţa
nu este uşoară.$
Uneori este atât de greu, încât ne trezim pur şi simplu dorind ca
lumea să se sfârşească!$
Cu siguranţă, viaţa nu a fost menită să fie atât de plină de
durere, de foame, oboseală şi stres. Cu toţii dorim o lume mai
bună!
Ei bine, dargi prieteni, există o veste bună! Într-adevăr această
lume se va sfârşi. Dar va urma o lume mai bună!

12

Aproape toţi am dori să ştim cum şi când se va sfârşi lumea.$
Se va sfârşi ea în timpul vieţii noastre - sau peste o mie sau zece
mii de ani?
13
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Şi cine poate şti exact cum se va sfârşi lumea?#
Există o mulţime de profeţi care-şi anunţă prezicerile.

14

Dar problema este să-i găsim pe acei profeţi ale căror preziceri
să fie corecte - profeţi ale căror profeţii se împlinesc cu
adevărat!

16

17

(Video: 15 sec.) Ştiaţi că există cineva ale cărui profeţii s-au
adeverit în totalitate?$
Cineva care ne poate spune cu exactitate cum se va sfârşi lumea
- şi nu numai atât, ci şi dacă se va sfârşi mai devreme sau va
continua să existe încă multe alte mii de ani?$
Nu ar trebui să ne surprindă să auzim că Acela care a creat
această lume - Cel care a fost acolo încă de la început - El este
Cel care ştie când se va sfârşi lumea.$
Prieteni, prin Cuvântul Său, Domnul Isus Hristos, Dumnezeul
creaţiunii, ne poate conduce în viitor. El este un Călăuzitor
vrednic de încredere.$
Cine ar putea şti mai multe despre Sfârşitul lumii decât Acela
care a adus-o la existenţă la început?]
Biblia ne vorbeşte despre un eveniment interesant din viaţa
Domnului Isus Hristos. #
Într-o zi, ucenicii L-au chemat deoparte şi I-au arătat clădirea
templului, care tocmai fusese reconstruită de către guvernul
Roman.
Era una dintre clădirile cele mai preţioase din întregul Imperiu
Roman - un adevărat monument de o frumuseţe rară!#
După ce a privit clădirea, Domnul Isus le-a făcut ucenicilor Săi
o declaraţie uimitoare. El a spus:

18

(Text: Matei 24:2)!
. . . Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun

19

3

2 – Semne pe care nu le poţi ignora!

15

2 – Semne pe care nu le poţi ignora!
că nu va rămâne aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată."
Matei 24:2

20

Aceasta era cea mai mare construcţie din ţara iudeilor, iar
Domnul Isus a prezis că va fi distrusă cu desăvârşire.

21

Ucenicii au fost şocaţi!#
În timp ce urcau pe Muntele Măslinilor, I-au adresat Domnului
Isus o întrebare al cărei răspuns am dori să-l cunoaştem cu toţii.
22

(Text: Matei 24:3)!
. . . Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: ,,Spunene, când se vor întâmpla aceste lucruri?
23

Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului
acestuia?#
Matei 24:3
24

Înţelegeţi? Ucenicii credeau că, dacă acea clădire avea să fie
distrusă, aceasta s-ar fi putut întâmpla doar la venirea Domnului
Hristos, când urma să fie sfârşitul lumii.
25

Dar în cartea lui Matei, în cel de-al douăzeci şi patrulea capitol,
descoperim că Domnul Isus vorbea despre două evenimente
diferite.
26

Unul dintre ele era cea de a doua venire - revenirea în glorie a
Domnului Isus şi instaurarea unei împărăţii veşnice chiar aici pe
planeta Pământ.
27
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28

(Video: 6 Sec.) Totuşi, celălalt era un eveniment pe care aveau
să-l trăiască mulţi dintre oamenii contemporani Lui la data
aceea.$
Era distrugerea cetăţii Ierusalim şi a templului.$
Prin urmare, Domnul Isus a început prin a le spune ucenicilor
Lui ce urma să se întâmple cu templul.
(Text: Matei 24:15-16)!
În Matei 24:15, 16, El a spus: De aceea, când veţi vedea
,urâciunea pustiirii`, despre care a vorbit proorocul Daniel,
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29

aşezată în locul sfânt - cine citeşte să înţeleagă!

30

atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi.

31

Daniel a prezis că Ierusalimul va fi nimicit."
Cu acea ocazie, Domnul Isus le-a amintit ucenicilor Lui că
avertizările profetului Daniel se vor împlini în curând.
32

(Text: Matei 24:17-18)!
În Matei 24:17, 18, El a spus: Cine va fi pe acoperişul casei, să
nu se pogoare să-şi ia lucrurile din casă.
33

şi cine va fi la câmp, să nu se întoarcă să-şi ia haina.

34
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Cu alte cuvinte, El le-a spus să fugă pentru a-şi salva viaţa,
deoarece când vor vedea armatele înconjurând cetatea
Ierusalim, distrugerea va fi iminentă.
35

36

(Text: Luca 21:20)!
În Luca 21:20, Domnul Isus a spus: Când veţi vedea Ierusalimul
înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.!
Apoi El a continuat să le spună că oriunde ar fi, când vor vedea
acele armate, să fugă.
(Text: Luca 21:22, 24)!
Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească
tot ce este scris.

37

Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate
neamurile.

38

şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor
împlini vremurile neamurilor. Luca 21:22, 24

39

În anul 66 d.Hr., la aproximativ 33 de ani după ce Domnul Isus
a rostit această profeţie, armatele romane, sub conducerea lui
Cestius, guvernatorul roman al Siriei, au venit pentru a înfrânge
40

o răscoală care izbucnise în Ierusalim. Cetatea a fost asaltată,
dar cu toate acestea a rezistat atacurilor armatei romane şi, în
cele din urmă,
41

armatele romane s-au retras, descurajate că nu vor reuşi să
cucerească cetatea. (Vezi Eusebiu, Istoria Bisericii, cartea 3,
cap. 5)
42
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(Video: 6 sec) Cei care au respectat porunca dată de Domnul
Isus, au scăpat de distrugerea Ierusalimului şi nu au fost ucişi,
atunci când cetatea a fost asediată de armata romană.
43

45

(Video: 5 sec) Dar ce s-a întâmplat cu magnificul templu? Titus,
generalul roman, care conducea asediul cetăţii Ierusalim, dăduse
ordine ca templul să fie salvat, dar unul dintre soldaţii lui a
aruncat printr-o uşă deschisă, o torţă aprinsă în interiorul
templului,
iar acesta s-a transformat într-un infern în flăcări!"
Nu a rămas piatră peste piatră.

46

47

Prezicerile făcute de Domnul Isus ucenicilor Săi cu patruzeci de
ani înainte, s-au împlinit cu exactitate."
Oare vom ignora noi semnele pe care ni le-a vestit Domnul Isus
cu privire la sfârşitul lumii sau le vom acorda atenţie şi ne vom
pregăti pentru ceea ce se află în viitor?"
Cum vom şti când se apropie sfârşitul lumii?"
Domnul Isus ne oferă câteva semne distincte şi clare.
Haideţi să vedem câteva dintre aceste semne ale timpului
nostru! În Matei 24:7, Domnul Hristos a spus:

48
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44

În acel asediu teribil au fost ucişi aproape 1.100.000 de oameni.
Ei nu urmaseră porunca Domnului Isus de a fugi din cetate în
momentul retragerii armatei romane din anul 66 d.Hr.#
Aici se află o lecţie uimitoare cu privire la importanţa studiului
profeţiilor şi cu privire la importanţa atenţiei pe care o acordăm
semnelor timpului.#
Cei care au crezut cuvintele Domnului Hristos şi au urmărit
semnele prezise de El, au fost salvaţi, în timp ce necredincioşii
au murit.#
Tot aşa va fi la sfârşitul lumii - credincioşii care veghează vor fi
salvaţi, dar cei nepăsători şi necredincioşi vor pieri.
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(Text: Matei 24:7)!
Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie
împotriva altei împărăţii.
49

şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.
Matei 24:7#
Secolul al douăzecilea a fost cel mai sângeros secol din istoria
omenirii.
50

51

(Video: 20 sec) În Primul Război Mondial, au fost sacrificaţi pe
altarul războiului 20 de milioane de oameni. Cel de-al Doilea
Război Mondial a fost martorul distrugerii a 50 de milioane de
vieţi omeneşti.$
Deşi toţi au crezut că violenţa şi ura se vor sfârşi, încă există
războaie.$
Se pare că lumea şi-a pierdut minţile. Acesta este unul dintre
semnele timpului.
Popoarele vorbesc despre pace, dar se pregătesc de război."
O altă profeţie biblică privitoare la pace şi pregătire spune:

52

53

(Text: 1Tesaloniceni 5:3)!
Când vor zice: ,,Pace şi linişte! atunci o prăpădenie neaşteptată
va veni peste ei.!
1Tesaloniceni 5:3!
Noi vorbim despre pace, dar nu este pace!!
Toţi doresc pacea! Dar sunt doar nişte vorbe!
Biblia spune că în ultimile clipe ale istoriei acestei lumi, omul
va avea capacitatea de a distruge pământul.

54

55
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(Text: Apocalipsa 11:18)!
Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea . .
. să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul! Apocalipsa 11:18!
Niciodată mai înainte oamenii nu au avut capacitatea de a
distruge materia propriu-zisă din care este făcut pământul.
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Dar acum, odată cu invenţia bombei nucleare, omul este în stare
să distrugă însăşi planeta pământ.

56

Teroriştii au găsit o cale de a cumpăra sau fura unele dintre
aceste arme nucleare bine protejate. Câteva dintre aceste
maşinării mortale deja lipsesc şi se află în mâna cuiva care
aşteaptă să le vândă sau să le utilizeze.

2 – Semne pe care nu le poţi ignora!

57

O revistă respectată indica faptul că informaţia privitoare la
metoda de construire a bombei nucleare este disponibilă în
majoritatea bibliotecilor din întreaga lume. Este atât de la
îndemână precum este un clic pe tastatura unui calculator.
58

(Video: 5 sec) Cine sunt aceştia şi ce vor face ei într-una din
zilele apropiate? Nu mai mare decât o valiză, bombele pot fi
instalate oriunde şi o singură bombă poate distruge oricare
dintre cele mai mari oraşe ale lumii.
59

Domnul a spus că în zilele din urmă vor fi dezastre de tot felul.

60

(Text: Matei 24:7)!
. . . va fi . . . foamete . . .!
(Matei 24:7)
61

În multe zone ale lumii este foamete.

62

Se estimează că 57 de milioane de oameni vor muri de foame
chiar în acest an. Aceasta înseamnă că în fiecare zi, 156.000 de
oameni vor muri din cauza lipsei de hrană.
63
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Dintre milioanele de oameni de pe planeta pământ, 60 la sută
suferă de malnutriţie şi 20 la sută vor sfârşi murind de foame.$
Domnul Isus a spus că foametea va fi unul dintre semnele
sfârşitului.
64

65

66

(Video: 5 sec) Surse bine informate ne spun că atunci când
numărul populaţiei va depăşi producţia de hrană, foametea,
epidemiile şi războaiele sunt inevitabile.$
Cum vom hrăni milioanele de oameni care se vor adăuga
populaţiei, în timp ce două treimi din populaţia lumii suferă de
foame acum.
(Text: Luca 21:25)!
Domnul Isus a descris dilema ultimului ceas al pământului,
spunând că va fi . . . strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti
ce să facă . . .!
Luca 21:25.
Domnul Isus a spus că vor fi epidemii:

67

(Text: Matei 24:7)!
pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi.!
În zilele noastre, în conformitate cu dicţionarul, cuvântul ciumă
înseamnă o epidemie sau o boală ciudată.
68

În ciuda realizărilor medicinei moderne, în zilele noastre există
încă multe boli şi epidemii.

69

SIDA, malaria, pneumonia, tuberculoza, boala ebola, sifilisul,
gonoreea şi holera.

70
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Organizaţia Mondială a Sănătăţii estimează că în prezent există
deja 40 de milioane de cazuri de SIDA.#
Naţiuni întregi vor fi şterse de pe faţa pământului, dacă nu se va
face ceva pentru a împiedica răspândirea acestei boli.
71

Un alt semn al timpului este poluarea mediului nostru
înconjurător."
Biblia a prezis că lumea va îmbătrâni. În Isaia 51:6, Dumnezeu
a spus:
(Text: Isaia 51:6)!
Ridicaţi ochii spre cer, şi priviţi în jos pe pământ!

73

Căci cerurile vor pieri ca un fum, pământul se va preface în
zdrenţe ca o haină.#
Ce descriere mai bună putea fi formulată cu privire la cerul şi
pământul care sunt pe punctul de a ajunge la sfârşit!
74

Cerul de deasupra multora dintre oraşele mari este încărcat de
substanţe chimice otrăvitoare pe care le inspirăm în plămânii
noştri.
75

În multe oraşe există semne de avertizare cu privire la aerul
poluat.

76

(Video: 5 sec) În multe locuri apa nu mai poate fi băută datorită
substanţelor periculoase pe care le conţine.

77

Depozitarea deşeurilor atomice devine de asemenea o problemă
serioasă.#
Muncitorii din marile fabrici atomice sunt despăgubiţi pentru
suferinţele datorate expunerii la radiaţii.
78
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72
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De unde vom putea obţine energie şi apă şi aer curat? Unde vom
găsi hrană?

79

(Video: 6 sec) Datorită creşterii rapide a populaţiei lumii,
oamenii se confruntă cu probleme serioase în privinţa
supravieţuirii pe planeta Pământ!
80

(Text: Luca 21:25)!
. . . pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti
ce să facă. . .!
Luca 21:25
81

Biblia vorbeşte de asemenea despre sporirea numărului
cutremurelor de pământ.

82

(Text: Matei 24:7)!
. . . şi pe alocurea . . . vor fi cutremure de pământ. Matei 24:7.!
Am asistat deja la o accelerare masivă a numărului de cutremure
de pământ.
83

În fiecare an în lume sunt 6000 cutremure de magnitudine
mare.

84

(Video: 10 sec) Doar în ultimii 90 de ani, au avut loc 1.500.000
de decese datorate cutremurelor de pământ.

85

Numai în ultimul timp, cutremurele de pământ au răpit între
20.000 şi 30.000 de vieţi într-o singură catastrofă. $
Pentru mulţi dintre dv., amintirea cutremurelor de pământ pe
care le-aţi trăit va persista încă multă vreme.
86
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(Text: Luca 21:11, 25)!
Biblia spune: Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ,
foamete şi ciumi;
87

vor fi arătări înspăimântătoare şi semne mari în cer. . .

Vor fi semne în soare, în lună şi în stele.

89

pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să
facă la auzul urletului mării şi al valurilor.#
Luca 21:11, 25
90

91

92

(Video: 17 sec) Să observăm că Biblia spune: valurile şi marea
vor urla.#
În întreaga lume am văzut manifestări meteorologice ieşite din
comun.#
Taifune cu valuri uriaşe; tornade; uragane; vulcani - toate aceste
catastrofe provoacă pierderi înspăimântătoare de bunuri şi vieţi
oameneşti.
Biblia ne oferă încă un semn. Starea morală din timpul
sfârşitului.#
Domnul Isus compara situaţia pământului în zilele din urmă cu
Sodoma şi Gomora, două dintre cele mai nelegiuite cetăţi care
au existat vreodată.#
În cele din urmă, Dumnezeu le-a nimicit cu foc din cer.
(Text: Luca 17:28, 30)!
Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot, se va întâmpla aidoma:

93
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88
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. . . Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul Omului.#
Luca 17:28-30

94

95

(Text: Iuda 1:7)!
Iuda scria: . . . Sodoma şi Gomora şi cetăţile dimprejurul lor,
care se dăduseră ca şi ele la curvie şi au poftit după trupul
altuia.!
Iuda 7
Vorbind despre starea morală ce caracteriza aceste cetăţi,
apostolul Pavel declara:

96

(Text: Romani 1:26, 27)!
. . . căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor
într-una care este împotriva firii.
97

Tot astfel şi bărbaţii, au părăsit întrebuinţarea firească a femeii,
s-au aprins în poftele lor unii pentru alţii.

98

Au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri
scârboase . . .#
Romani 1:26, 27.
99

(Text: 2Timotei 3:2-5)!
Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroşi,
trufaşi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără
evlavie,
100

fără dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrânaţi,
neîmblânziţi, neiubitori de bine,

101
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vânzători, obraznici, îngâmfaţi; iubitori mai mult de plăceri
decât iubitori de Dumnezeu;

102

având doar o formă de evlavie dar tăgăduindu-i puterea."
2Timotei 3:2-5

(Text: 2 Timotei 3:13)!
S-ar putea ajunge mai rău? Da; îmi pare rău să o spun, . . .
oamenii răi şi înşelători vor merge din rău în mai rău, vor amăgi
pe alţii, şi se vor amăgi şi pe ei înşişi.
104

105

Unul dintre cele mai semnificative semne pe care le-a vestit
Domnul Isus a fost apariţia unor hristoşi mincinoşi şi a unor
profeţi mincinoşi.#
Domnul Hristos a avertizat cu privire la aceşti hristoşi şi profeţi
mincinoşi, spunând că vor apare pentru a înşela lumea.
(Text: Matei 24:23-24)!
Atunci dacă vă va spune cineva: ,Iată, Hristosul este aici, sau
acolo', să nu-l credeţi.

106

Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele

107

dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi. Matei 24:23-24

108

109

(Text: Matei 24:26)!
Deci, dacă vă vor zice: ,Iată -L în pustie', să nu vă duceţi acolo!!
Matei 24:26!
Când va veni Domnul Isus, nu va fi nevoie să mergem niciunde,
pentru că El a spus:
15
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103
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(Text: Matei 24:27)!
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus,

110

aşa va fi şi venirea Fiului Omului."
Versetul 27

111

(Text: Apocalipsa 1:7)!
Încă odată, ni se spune: Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl
va vedea; şi cei ce L-au străpuns. . .!
Apocalipsa 1:7
112

Când va veni, Îl vom vedea! Când va veni Domnul Isus cu toţi
sfinţii Lui îngeri, nu va trebui să ne spună nimeni!

113

Ultimul şi cel mai măreţ dintre toate semnele pe care le-a vestit
Domnul Isus a fost proclamarea Evangheliei în toată lumea.$
Dintre toate semnele, acesta este singurul care încă nu s-a
împlinit.
114

(Text: Matei 24:14)!
În Matei 24:14, Domnul Isus a declarat: Evanghelia aceasta a
Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de
mărturie tuturor neamurilor. ATUNCI VA VENI SFÂRŞITUL.
115

În cartea Apocalipsei, descoperim că Dumnezeu descrie această
mare lucrare de propovăduire a Evangheliei.

116

(Text: Apocalipsa 14:6)!
Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului,

117
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cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor
pământului.

118

Evanghelia este propovăduită pe întregul glob pământesc prin
intermediul televiziunii, al radioului, al adunărilor de
evanghelizare şi al cursurilor prin corespondenţă.
120

121

Daniel a spus că în zilele din urmă, cunoştinţa va creşte. $
În ultimele zile cruciale ale istoriei acestei lumi, cartea lui
Daniel va fi explicată, iar aceasta va conduce la o sporire a
cunoaşterii cu privire la planul lui Dumnezeu pentru acest
pământ, precum şi la o creştere substanţială a cunoaşterii în
domeniul ştiinţei.
Timpul se încheie!!
Păcatele care au făcut necesară distrugerea lumii în zilele lui
Noe sunt prezente şi astăzi.

122

Evenimentele care se petrec în prezent dovedesc că omul pare
să se îndrepte cu grăbire spre propria sa distrugere."
Domnul Isus a comparat zilele noastre cu zilele lui Noe.
123

Oamenii care au trăit în timpul lui Noe erau atât de preocupaţi
de propria lor viaţă de zi cu zi şi de treburile lor, încât nu aveau
prea mult timp pentru lucrurile spirituale.
124
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119

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.$
Apocalipsa 14:6$
Vă daţi seama că asistăm la împlinirea acestei profeţii chiar
acum, la această întâlnire?$
Aceasta este o parte a predicării Evangheliei veşnice pentru
fiecare făptură.
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(Text: Matei 24:37-39)!
În Matei 24:37-39, Domnul Isus a zis: Cum s-a întâmplat în
zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului
Omului.
125

cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau,

126

se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în
corabie,

127

şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi,

128

tot aşa va fi şi la venirea Fiului Omului.

129

130

131
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Domnul Isus a spus că starea de lucruri dinaintea celei de a doua
veniri a Sa, va fi ca în zilele lui Noe."
Oamenii vor avea mult timp pentru distracţii, dar nu vor avea
timp pentru Dumnezeu! Ei vor fi iubitori de plăceri mai mult
decât iubitori de Dumnezeu.
Acum se scurg ultimele câteva boabe de nisip din clepsidra
timpului.!
În curând Fiul lui Dumnezeu va străbate cerul înstelat, însoţit de
îngeri fără număr.!
Dumnezeu aşteaptă cu nerăbdare acea zi, nu pentru a distruge
lumea, ci pentru ca să-Şi poată lua poporul acasă. Acel cămin
este deja pregătit!
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132

Când vedem semnele din lumea de azi, putem înţelege cu
certitudine, cât de aproape trebuie să fim de venirea Domnului
Isus.#
Starea de lucruri se aseamănă mult cu aceea din timpul primei
Sale veniri pe pământ.#
Atunci, Dumnezeu a vestit multe semne, pentru a-i ajuta pe
oameni să înţeleagă timpul când va veni Domnul Isus pe
pământ.

133

(Text: Ioan 1:11)!
Dar este trist să o spunem: A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au
primit. Oamenii nu au fost pregătiţi pentru venirea Lui.
134

Dragi prieteni, Domnul Isus ne-a descoperit toate aceste semne
care vestesc că El vine curând. El a spus:

135

(Text: Matei 24:33)!
Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că
este chiar la uşi.
136

Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor
întâmpla toate aceste lucruri."
Matei 24:33, 34.
137

Oare Îl vom primi noi de data aceasta - sau Îl vom dezamăgi
încă odată? Timpul este înaintat, iar ţintele sunt înalte. Nu există
nici o clipă de pierdut.
138
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(Video: 7 sec) Ceasul arăta că trecuseră 4000 de ani de istorie şi
în tot acest timp Dumnezeu trimisese înţelepţi şi chiar îngeri
pentru a-i ajuta pe oameni să afle despre venirea Lui.
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Vaporul cu aburi ,,America Centrală" ieşise din Portul New
York şi înainta în Atlantic, îndreptându-se spre Canalul Panama,
când deodată echipajul a constatat că a apărut o fisură. Un alt
vas a zărit semnalul de avariere şi s-a îndreptat înspre el pentru
a ajuta. Căpitanul vasului de salvare a trimis un mesaj: Ce s-a
întâmplat? #
Răspunsul a fost: Avem o avarie şi ne scufundăm. Rămâi pe
aproape până dimineaţă!#
Posibilul salvator vedea că vaporul se scufunda şi a răspuns:
Lasă-mă să iau pasagerii la bord acum.#
Dar pentru că venise noaptea, căpitanul vaporului Central
America nu dorea să rişte transferul pasagerilor în condiţii de
întuneric.#
De pe pod se puteau zări luminile vaporului Central America
lucind printre valuri.#
O oră şi jumătate mai târziu, oamenii au privit în larg şi luminile
dispăruseră. #
Vasul se scufundase şi toţi cei aflaţi la bord au murit.
Aşteptarea poate avea ca rezultat o pierdere veşnică.#
Există momente când trebuie să iei o decizie, imediat.#
Căpitanul vasului Central America a crezut că nu era nici un
pericol să aştepte venirea dimineţii.#
A greşit în mod tragic.#
Biblia spune: Astăzi este ziua mântuirii.#
Nu aştepta. Nu ezita. Nu amâna.#
De că să nu decizi pentru Hristos chiar acum?#
Nu aţi dori să-I dăruiţi lui Dumnezeu inima dumneavoastră,
chiar acum şi să-I cereţi să vă ajute în pregătirea pentru
apropiata venire a Domnului Hristos?#
Există oare ceva în viaţa dumneavoastră care ar putea să vă
împiedice să fiţi pregătiţi pentru apropiata revenire a lui
Hristos?#
De ce să nu renunţăm chiar acum la acea piedică, în timp ce ne
vom ruga?#
Dacă vă gândiţi în mod serios la acceptarea lui Hristos, doriţi să
ridicaţi mâna chiar acum şi să spuneţi: Da, Doamne, vreau să fiu
pregătit să Te întâmpin atunci când vei reveni?

3 – Marea Eliberare!
Ziua în care păşeşti în nemurire

1

2

Mary era obosită. Avusese o săptămână foarte ocupată.
Viaţa ei părea un vârtej necontenit de activitate. În timp ce se
întorcea acasă de la un magazin, a ieşit cu maşina de pe
autostradă, continuându-şi drumul pe o şosea îngustă de ţară ce
ducea spre casa ei.
De-odată, o ploaie de meteoriţi s-a aprins pe cerul întunecat.
Stelele strălucitoare iluminau firmamentul.

4

Neobişnuită cu o asemenea privelişte stelară, a început să apese
cu nervozitate pedala de acceleraţie.
Primul ei gând a fost: Acesta este sfârşitul lumii! Vine Hristos!
Tot ceea ce doresc este să ajung acasă şi să fiu împreună cu fiul
meu.
Mai târziu, comentând experienţa aceasta, Mary a spus: Când
am văzut cerul atât de strălucitor, m-am gândit că Domnul Isus
vine chiar în clipa aceea.
V-aţi întrebat vreodată ce se va întâmpla dacă lumea se va sfârşi
într-o zi? Dacă aţi făcut-o, probabil că v-aţi întrebat cum va avea
loc aceasta? Va exista vreo ploaie de meteoriţi care să anunţe
sfârşitul?

5

(Video: 8 sec.) Unii oameni cred că lumea va sfârşi într-un
război nuclear - că fiinţele umane se vor distruge, atât pe ele
însele cât şi orice formă de viaţă de pe pământ.
6

Alţii cred că populaţia lumii va creşte în mod exploziv, până în
punctul în care pământul pur şi simplu nu va mai putea susţine
atât de mulţi oameni şi va urma o înfometare în masă.
7

1
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Mai sunt unii care se îngrijorează că într-o zi un asteroid sau o
cometă va lovi pământul şi îl va distruge.

8

9

10

(Video: 8 sec.) Dar ştiaţi că Biblia a profetizat deja cu mult timp
în urmă, în mod exact, felul în care se va sfârşi lumea?
Dragi prieteni, vestea cea bună este că neamul omenesc nu va
muri datorită unui război sau a foametei şi nici chiar datorită
ciocnirii cu un obiect spaţial.
În schimb, Biblia spune că lumea se va sfârşi prin revenirea
triumfătoare a Domnului Isus Hristos pe acest pământ!
El va reveni pe acelaşi pământ pe care l-a părăsit cu aproximativ
2000 de ani în urmă şi va pune capăt timpului aşa cum îl
cunoaştem noi, pentru a inaugura veşnicia.
Este interesant să descoperim ce cred oamenii, când sunt
întrebaţi ce părere au despre evenimentele revenirii Domnului
Isus.

11

12

Da, prieteni, Împăratul Isus vine curând şi nu există nici o
îndoială că problemele acestei lumi depăşesc posibilităţile
omenirii - că numai Domnul Hristos şi Tatăl Său sunt capabili să
îndrepte dificultăţile copleşitoare ale planetei Pământ!
Ce binecuvântare va fi atunci când se va întoarce Împăratul!
Când era deţinut în închisoarea întunecată şi umedă Mamertin,
aşteptând să fie decapitat de călău, aspostolul Pavel a scris
despre nădejedea care se afla în inima lui:

13

14

2

(Text: Tit 2:13)
Aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui
nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.
Tit 2:13.
Apostolul Pavel îi scria lui Tit, adevăratul său copil în credinţă,
o scrisoare de încurajare, pentru a-i aminti despre venirea
glorioasă a Domnului nostru.
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Dacă veţi trece vreodată în viaţă prin nopţi întunecate de
descurajare, priviţi în sus şi aduceţi-vă aminte de acea fericită
speranţă - a doua venire a Domnului Hristos pe pământ - care va
îndrepta toate lucrurile!
15

16

(Text: Ioan 3:16)
Primul este probabil cel mai cunoscut text din Scriptură, Ioan
3:16:
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu,
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17

Evenimentul despre care se vorbeşte cel mai mult în Noul
Testament este a doua venire a Domnului Hristos.
Aproape unul din fiecare 25 de versete are o legătură cu acel
eveniment.
Domnul Hristos a vorbit despre acest eveniment, mai mult decât
despre oricare alt subiect aflat în Noul Testament.
Există în Noul Testament două texte pe care trebuie să le
cunoască oricine crede în Biblie.

pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.
Cel de-al doilea este frumoasa făgăduinţă rostită de Domnul
Isus, la scurt timp înainte de crucificarea şi înălţarea Sa la cer:
18

(Text: Ioan 14:1-3)
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi
credinţă în Mine.
19

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

20

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce

21

3
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şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Ioan 14:1-3.

22

De-a lungul secolelor, ori de câte ori dezamăgirea, greutăţile sau
moartea au ameninţat viaţa urmaşilor Domnului Hristos,

23

această stea a speranţei - făgăduinţa revenirii Sale - le-a adus
curajul şi puterea de a le suporta.
Urmaşii Domnului Isus au aşteptat întotdeauna cu nerăbdare
împlinirea acestei făgăduinţe.
24

La sfârşitul vieţii sale, în timp ce călăul era la câţiva paşi,
apostolul Pavel declara triumfător:
M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit
credinţa.
25

De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da, în
'ziua aceea', Domnul, Judecătorul cel drept.

26

Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.
2 Timotei 4:7, 8

27

Pavel putea să aştepte cu curaj sabia călăului în acea zi fatală,
deoarece avea încredere în promisiunea întoarcerii Domnului
Hristos!
28

Da, Domnul Isus SE VA întoarce!
Da, dragi prieteni, promisiunea făcută de Domnul Isus
ucenicilor Săi ne aparţine tuturor.
Domnul Isus va veni!
29
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Când ucenicii au întrebat care vor fi semnele venirii Lui şi ale
sfârşitului lumii, Domnul Isus le-a prezentat un raport detaliat al
evenimentelor care vor avea loc chiar înainte de revenirea Sa.
30

(Text: Matei 24:4, 5)
Să citim despre aceasta:
Domnul Isus a spus: . . . Băgaţi de seamă să nu vă înşele cineva.
31

Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: ,Eu sunt
Hristosul!` Şi vor înşela pe mulţi.
Matei 24:4, 5.
În versetul 24, Domnul Isus acordă atenţie acestui subiect.
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32

(Text: Matei 24:24)
Se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face
semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele,
33

dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

34

35

36

Dacă nu ştim cum să deosebim profeţii falşi - cum să
identificăm o contrafacere - este posibil să ne ataşăm de un
impostor, considerând că este Domnul Hristos!
Domnul Isus a avertizat că aceasta s-ar putea întâmpla! El nu
vorbea despre câteva înşelăciuni banale!
În mod evident, El vorbea despre personificări incredibile, atât
de minuţios plănuite şi realizate, încât aproape întreaga lume va
fi înşelată!
Înţelegeţi? Aceşti impostori vor face minuni - vindecând bolnavi
şi realizând demonstraţii supranaturale pentru a-şi susţine
pretenţiile!
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37

Cu toate acestea, noi nu vom confunda adevărata venire a
Domnului Hristos!
Nimeni nu poate contraface a doua venire. Dar putem fi induşi
în eroare de un hristos fals şi putem fi amăgiţi, chiar înainte de
venirea Domnului Hristos!
Să ne gândim la aceasta.
Diavolul va folosi hristoşi şi profeţi falşi pentru a încerca să-i
încurce pe oameni cu privire la a doua venire.

38

(Text: 2 Corinteni 11:13, 14)
Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi, nişte lucrători
înşelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos.
39

40

41

42
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Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger
de lumină.
2 Corinteni 11:13, 14.
Diavolul însuşi îşi va schimba înfăţişarea şi va înscena o
contrafacere a celei de a doua veniri a Domnului Isus.
(Video: 13 sec.) La fiecare pas apar în scenă personaje care
pretind a fi Domnul Hristos.
Ei se îmbrăcă în haine care se aseamănă celor despre care
oamenii cred că le-a purtat Domnul Hristos.
Vorbesc cu o voce melodioasă şi plăcută.
Citează mult din Scriptură.
Par a fi foarte înţelepţi.
Unii dintre ei atrag o mulţime de adepţi care cred că Domnul
Hristos a venit din nou pe pământ.
Dar nici unul dintre aceşti oameni nu este Hristos.
Vă putem spune aceasta cu o siguranţă totală.
De ce?
Deoarece asemenea persoane pot arăta aşa cum v-aţi aştepta să
arate Domnul Isus.
Ele pot vorbi aşa cum v-aţi aştepta să vorbească Domnul Isus.
Ele pot vindeca bolnavi şi pot face semne şi minuni uimitoare,
iar tentaţia de a ne îndoi cu privire la declaraţiile Bibliei poate fi
copleşitoare.
Dar noi nu îndrăznim să ne încredem în simţurile noastre - ceea
ce auzim, ceea ce vedem sau ceea ce simţim!
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Singurul nostru criteriu sigur pentru a stabili dacă cineva este un
impostor sau nu - este Biblia.

43

Să ne ocupăm de câteva din semnele sau caracteristicile
specifice ale celei de a doua veniri, care ne ajută să nu putem fi
înşelaţi!
44

A doua venire a Domnului Hristos este o venire vizibilă

46

(Text: Matei 24:27)
Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa
va fi şi venirea Fiului omului.
Matei 24:27.
De fapt, în Apocalipsa 1:7, citim:
(Text: Apocalipsa 1:7)
Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea . . .

47

Contrafacerile pot apărea ici colo, dar nici un impostor nu poate
veni pe norii cerului, astfel încât să poată fi văzut de orice ochi.

48

După ce Şi-a încheiat lucrarea pe acest pământ, Domnul Isus era
pe punctul de a se înălţa la cer.

49

El i-a condus pe urmaşii Săi apropiaţi pe Muntele Măslinilor şi
după ce Şi-a instruit ucenicii şi le-a adresat cuvintele de rămas
bun, S-a înălţat la cer.
50
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Să observăm ce spune Biblia despre acest eveniment.

51

(Text: Fapte 1:9-11)
După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a
înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.
52

Şi cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El,
iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb,

53

şi au zis: ,,Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer?

54

Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în
acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.
Fapte 1:9-11.
55

Doi îngeri ai lui Dumnezeu au venit să-i asigure pe ucenici că
promisiunea pe care le-o făcuse Domnul Isus se va împlini.
Domnul Isus a spus în mod clar că vor VEDEA:
56

(Text: Luca 21:27)
Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi
slavă mare. Luca 21:27.
57

58

8

Nimeni nu va trebui să vă spună când va veni Domnul Isus.
Îl veţi vedea venind pe norii cerului. Mai există şi alte semne pe
care diavolul nu le poate imita.
Domnul Hristos nu intenţionează să apară în vreun loc
îndepărtat al pământului sau să coboare dintr-o navă spaţială.
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Domnul Isus nu se va întoarce singur - Venirea Lui va fi
glorioasă!

59

(Text: Matei 25:31)
Domnul Isus a spus: Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu
toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.
Matei 25:31.
60

(Text: Matei 24:31)
De ce îi aduce Domnul Isus pe îngeri cu El? El răspunde:
El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare,

şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine
a cerurilor până la cealaltă.
Matei 24:31.
62

63

Da, Domnul Isus va fi însoţit de către toţi îngerii sfinţi umplând cerul cu o slavă de nedescris.
Acum ştiţi de ce acei oameni care pretind a fi Hristos, nu pot fi
ceea ce declară!
Orice încercare de a imita revenirea Domnului Isus este
zadarnică şi imposibilă!
Nimeni nu poate inita a doua venire!
Dar mai există şi alte evenimente legate de venirea Domnului
Isus.
Va fi o venire auzibilă - iar morţii care au fost credincioşi vor fi
înviaţi

64

(Text: 1 Tesaloniceni 4:16)
Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel

65
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şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos.
1 Tesaloniceni 4:16.
66

67

Aşa că venirea Domnului Hristos, nu numai că va fi vizibilă, ci
va fi şi auzibilă - auzită de toată lumea.
Atât de pătrunzătoare va fi chemarea lui Dumnezeu şi sunetul
trâmbiţei, încât cei morţi în Hristos vor fi treziţi şi vor ieşi din
mormintele lor.
Vă puteţi imagina bucuria, când mormintele se deschid şi
familiile sunt reunite?

68

Vedeţi cât de imposibil i-ar fi lui Satana să contrafacă adevărata
venire a Domnului Hristos?

69

Încă mai sunt şi alte veşti bune!
Observaţi ce se întâmplă cu cei drepţi care vor fi în viaţă la a
doua venire a Domnului Hristos:
70

(Text: 1 Tesaloniceni 4:17)
Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;
71

şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1 Tesaloniceni 4:17.

72

(Video: 4 sec.) Urmaşii credincioşi ai Domnului Isus sunt
ridicaţi în văzduh împreună cu cei morţi, care au înviat pentru
a-L întâmpina pe Domnul în slavă.
Ce reîntâlnire fericită va fi pentru multe familii!
73
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Apostolul Pavel mai adaugă câteva detalii cu privire la ceea ce
se va întâmpla când se va întoarce Domnul Isus:

74

Text: 1 Corinteni 15:51-53)
Iată, vă spun o taină . . . toţi vom fi schimbaţi,

75

într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.
Trâmbiţa va suna,

morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.

77

Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în
neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
1 Corinteni 15:51-53.
78

Dumnezeu îi va dărui fiecărui urmaş al Domnului Isus darul
iubirii Sale - viaţa veşnică.
Toate celelalte daruri sunt lipsite de sens fără acest dar al
nemuririi.
79

(Text: Filipeni 3:20, 21)
Mai există un dar pe care Dumnezeu îl va face copiilor Săi:
. . . aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
80
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81

El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face
asemenea trupului slavei Sale.
Filipeni 3:20, 21.
Un trup asemenea trupului lui Hristos.
Nu vor mai fi dureri sau suferinţe - sau boli.
Ce veste ar putea fi mai binevenită decât aceasta?
Mai există o altă categorie de oameni. Pentru aceştia, a doua
venire nu va fi o veste bună.
Să ascultăm cum descrie Biblia ultimul eveniment cutremurător
al istoriei.

82

(Text: Apocalipsa 6:14-17)
Cerul s-a strâns ca o carte de piele, pe care o faci sul.

83

Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.

84

Împăraţii pământului . . . căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei
puternici . . .

85

s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.

86

Şi ziceau munţilor şi stâncilor: ,,Cădeţi peste noi, şi ascundeţine de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie . . .

87
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căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui, şi cine poate sta în
picioare?
Apocalipsa 6:14-17
88

(Text: Apocalipsa 16:18)
Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare
cutremur de pământ,
89

aşa de tare, cum, de când este omul pe pământ, n-a fost un
cutremur aşa de mare.
Apocalipsa 16:18.

Acest cutremur va face să se prăbuşească toate oraşele
pământului.
Este imposibil să existe cineva care să nu observe un cutremur
ca acesta, care vesteşte venirea Domnului Hristos!
91

Domnul Isus a avertizat că venirea Lui va avea loc într-un
moment când nu se va aştepta nimeni.
El a spus de asemenea că oamenii vor fi absorbiţi de plăceri
păcătoase.
92

(Text: Matei 24:30)
În Matei 24:30 ni se spune că atunci când va reveni Domnul
Isus, . . . toate seminţiile pământului se vor boci . . .
93

94

Aceasta a spus Domnul Isus că se va întâmpla cu cei ce nu sunt
pregătiţi pentru ziua aceea!
Ei vor fi pierduţi - şi vor fi conştienţi de acest fapt!
Ce scenă tristă, când ar fi putut fi atât de diferită.
Dragi prieteni, ziua aceea va fi reală!
Nimeni nu se va trezi ca din somn pentru a constata că a fost
doar un vis!
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95

Nimic nu este mai important pe pământ decât a fi pregătit să-L
întâmpini pe Domnul Isus când vine.
Cât de fragile sunt comorile pământului pe care noi le preţuim
atât de mult!
Un cutremur de pământ şi totul va fi nimicit!
(Text Luca 21:36)
Vegheaţi dar în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să
scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla,

96

şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.
Luca 21:36

97

Să recapitulăm pe scurt ceea ce am învăţat împreună, studiind
Biblia:

98

Profeţi şi hristoşi mincinoşi vor încerca să înşele pe oricine.

99

Diavolul va apare sub înfăţişarea unui înger de lumină.

100

A doua venire nu va fi secretă.

101

Orice ochi Îl va vedea pe Domnul Isus venind.

102
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Toţi sfinţii îngeri vor veni împreună cu Domnul Isus.

103

El va veni cu sunetul unei trâmbiţe.

104

El va veni cu strigătul unui Arhanghel.
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105

Morţii care au fost credincioşi vor fi înviaţi.

106

Cei drepţi aflaţi în viaţă vor fi transformaţi fără să cunoască
moartea.

107

Tuturor celor neprihăniţi li se va da nemurirea.

108

Toţi oamenii răi de pe pământ vor boci când Îl vor vedea pe
Domnul Isus.

109

Un mare cutremur va distruge pământul.

110
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Toţi cei pierduţi vor fi nimiciţi.

111

112

Splendoarea şi gloria celei de a doua veniri grandioase a
Domnului Hristos nu pot fi exprimate nici pe jumătate; nici o
pană omenească nu le poate descrie; nici o minte muritoare nu
le poate concepe!
Dar am dori să vă împărtăşim doar o mică imagine de
perspectivă cu privire la modul în care diferiţi autori şi artişti au
încercat să ilustreze venirea Domnului Isus - cum va fi ea precum şi maniera în care imaginaţia lor a înfăţişat-o în
conformitate cu cele descrise în Biblie.
Domnul Isus va reveni într-un timp când nimeni nu se va
aştepta! Glasul lui Dumnezeu, asemenea unui tunet puternic,
străbate întregul pământ, anunţând ziua şi ceasul venirii Fiului
Său.

113

Cerurile se strâng ca un sul, pământul tremură înaintea Lui şi
orice munte şi insulă sunt strămutate din locul lor.

114

Curând se iveşte la răsărit, un mic nor negru, de aproximativ o
jumătate de palmă.

115

Pe măsură ce se apropie de pământ, norul devine tot mai
strălucitor şi mai glorios, până când ajunge asemenea unui nor
uriaş, având un curcubeu deasupra lui. Poporul lui Dumnezeu
priveşte scena tăcut şi fără cuvinte. Priveliştea îţi ia răsuflarea!
116

Cerul se umple de chipuri radioase, de zeci de ori câte zece mii
şi mii şi mii de îngeri Îl înconjoară pe Domnul Isus care Se află
pe tronul Său!
117
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118

În timp ce se apropie tot mai mult de pământ, splendoarea
acoperă cerul. 'Orice ochi' vede venirea Împăratului!
În locul coroanei de spini care rănea capul Său sfânt, se află o
coroană de slavă. Iar pe poalele hainei Sale este scris numele:
'Împărat al Împăraţilor şi Domn al domnilor'.
Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi
cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi,
strigau către munţi şi stânci să cadă peste ei şi să-i ascundă din
faţa Mielului.

119

'EL ESTE FIUL LUI DUMNEZEU. EL ESTE ADEVĂRATUL
MESIA'

121

Atunci, Îl privesc în toată slava Sa şi sunt gata să-L vadă şezând
pe tron la dreapta puterii.

122

123

Cei care au luat în derâdere declaraţia Sa că este Fiul lui
Dumnezeu rămân fără cuvinte.
Acolo se află Irod cel mândru care a ironizat titlul Său regal şi
le-a poruncit soldaţilor batjocorâtori să-L încoroneze pe Domnul
Isus ca rege, cu o coroană de spini.
Acolo sunt chiar acei oameni care cu mâinile lor necurate L-au
îmbrăcat într-o haină de purpură, au aşezat coroana de spini pe
fruntea Lui sfântă, I-au pus în mână un sceptru de trestie şi s-au
închinat înaintea Lui, blestemându-L şi batjocorându-L.

124
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120

Cei care au persecutat şi au martirizat poporul lui Dumnezeu şi
cei care şi-au bătut joc şi L-au respins pe Hristos ca Fiu al lui
Dumnezeu, strigând: 'Răstigneşte-L! Răstigneşte-L!' sunt înviaţi
pentru a sta în faţa Domnului Isus.
Inima lor se înmoaie, genunchii li se izbesc unul de altul şi cu
un geamăt disperat şi îngrozitor, strigă:

3 – Marea Eliberare!
Cei care L-au bătut şi L-au scuipat pe Prinţul Vieţii, îşi întorc
acum capul, fugind de privirile pătrunzătoare şi caută să scape
de prezenţa slavei Lui atotputernice.
125

126

Cei care au bătut cuiele în mâinile şi picioarele Sale şi soldatul
care L-a străpuns cu suliţa în coaste, privesc semnele lăsate
cuprinşi de groază şi remuşcări.
Preoţii şi conducătorii îşi amintesc cu o claritate uimitoare toate
evenimentele Calvarului. Tremurând, îşi aduc aminte cum au
strigat, dând din cap, într-o exaltare satanică: Pe alţii i-a mântuit
iar pe Sine nu Se poate mântui! Dacă este El Împăratul lui
Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, şi vom crede în El!
Dacă El este Împăratul lui Israel, să Se coboare acum de pe
cruce, şi vom crede în El! S-a încrezut în Dumnezeu: să-L scape
acum Dumnezeu, dacă-L iubeşte.'

127

Cei care L-au prigonit pe Hristos şi pe poporul Lui credincios,
văd acum slava care Îl înconjoară. În mijlocul terorii care îi
cuprinde, ei aud glasurile sfinţilor exclamând pline de bucurie:
128

(Text: Isaia 25:9)
. . . Iată, acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere
că ne va mântui. . .
129

130

(Video: 11 sec.) În mijlocul convulsiilor pământului, al
fulgerelor care străbat cerul şi al tunetelor, glasul Fiului lui
Dumnezeu îi cheamă afară pe sfinţii cei adormiţi.
El priveşte spre mormintele celor neprihăniţi şi, ridicându-Şi
mâinile spre cer, strigă: 'Treziţi-vă, treziţi-vă, treziţi-vă, voi cei
ce dormiţi în ţărână, înviaţi!'
Pe întregul pământ, morţii vor auzi glasul Lui şi cei ce Îl vor
auzi vor trăi. Pe întregul pământ se va auzi marşul unei armate
nespus de numeroase din fiecare neam, seminţie, limbă şi din
orice norod.

131
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132

Ei vor ieşi din închisoarea locuinţei morţilor, îmbrăcaţi cu slava
nemuririi, strigând: 'Unde îţi este boldul moarte? Unde îţi este
biruinţa mormânt?'
Iar cei neprihăniţi care vor fi în viaţă şi sfinţii înviaţi îşi vor uni
glasurile într-un strigăt prelung şi voios de biruinţă. Toate
diformităţile şi cicatricele au rămas în mormânt.
Oh, ce răscumpărare minunată! De multe ori exprimată,
îndelung aşteptată, contemplată cu o anticipare nerăbdătoare,
dar niciodată pe deplin înţeleasă.
Drepţii aflaţi în viaţă sunt transformaţi 'într-o clipă, într-o
clipeală de ochi'. La auzul vocii lui Dumnezeu, ei sunt
proslăviţi; sunt făcuţi nemuritori şi alături de sfinţii înviaţi sunt
înălţaţi în văzduh pentru a-L întâmpina pe Domnul lor.

133

134

Prieteni despărţiţi multă vreme prin moarte, se regăsesc, pentru
a nu mai fi separaţi niciodată şi cu cântece de bucurie, se înalţă
cu toţii spre Cetatea lui Dumnezeu.
135

În timp ce se înalţă la cer, cortegiul de îngeri strigă: 'Sfânt, sfânt,
sfânt este Domnul Dumnezeul cel Atotputernic'. Iar cei
răscumpăraţi răspund: 'Aleluia' înaintând spre Cetatea Sfântă.
136

137

Înainte de a intra pe porţile Cetăţii, Mântuitorul le împarte
urmaşilor Lui însemnele victoriei, oferindu-le emblemele care
reprezintă statutul lor împărătesc.
Privirile tuturor celor aflaţi în oştirea nenumărată a celor
răscumpăraţi sunt aţintite asupra Lui. Toţi văd slava Lui, al cărui
chip fusese 'atât de deformat încât se deosebea de înfăţişarea
fiilor oamenilor'.
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Îngerii îi adună pe cei aleşi ai Săi, din cele patru vânturi, de la
un capăt la celălalt al cerului. Copiii mici sunt purtaţi de către
îngerii sfinţi până în braţele mamelor lor.

3 – Marea Eliberare!

138

139

Pe capul biruitorilor, Domnul Isus aşează cu propria Sa mână
coroana de slavă. Există o coroană pentru fiecare, pe care este
scris 'numele cel nou' şi inscripţia 'Sfinţenie Domnului'.
O fericire inexprimabilă umple fiecare inimă şi fiecare glas
înalţă în cuvinte de laudă şi mulţumire.
Înaintea mulţimii celor răscumpăraţi se află Cetatea Sfântă.
Domnul Isus deschide larg porţile împodobite cu mărgăritare şi
popoarele care au păzit poruncile şi răbdarea Domnului Isus,
intră în cetate.
Acolo văd Paradisul lui Dumnezeu, căminul lui Adam înainte de
a păcătui.
Apoi, acel glas, mai melodios decât orice muzică ce a ajuns
vreodată la urechile unui muritor, se aude rostind: 'Lupta voastră
s-a sfârşit'.
(Text: Matei 25:34)
'Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care
v-a fost pregătită de la întemeierea lumii'. Matei 25:34.

140

141
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Aceasta este speranţa noastră. Acesta este destinul nostru.
Acesta este viitorul nostru.
Putem trăi cu Hristos pentru totdeauna în cer.
Dacă pierdem veşnicia, am pierdut totul.
Dacă pierdem cerul, am pierdut totul.
Dacă suntem nepregătiţi pentru apropiata revenire a lui Hristos,
vom pierde cel mai mare eveniment al istoriei veacurilor.
Domnul Isus ne cheamă . . . Vino să primeşti iertarea.
Vino să primeşti harul.
Vino să primeşti putere împotriva păcatelor tale.
Vino să primeşti veşnicia.
Intră în împărăţia Mea.
Nu doreşti să răspunzi DA la chemarea Sa, chiar acum?
Dacă doriţi să trăiţi în împărăţia Lui pentru totdeauna, ridicaţivă în picioare acum, în timp ce ne vom ruga.

4 – Întâmplare sau plan?
Descoperă tainele vieţii.

1

2

În timp ce vă plimbaţi în linişte de-a lungul malului, observaţi
chiar în faţa dv. pe nisip, nişte urme de paşi.
Apoi, observaţi alte două şiruri de urme.
Priviţi de-a lungul plajei, cât puteţi de departe, dar nu vedeţi pe
nimeni.
Ce vă spun toate aceste urme de paşi? Ele vă spun pur şi simplu
că - deşi nu puteţi vedea pe nimeni, cineva a fost pe acolo.
Cineva s-a plimbat de-a lungul apei, pe mal, înaintea dv.
Permiteţi-mi să vă pun o altă întrebare.
Dacă ieşiţi în natură şi priviţi în jur, ce vedeţi?
Iarba, copacii, dealurile sau munţii, florile, pârâiaşele de apă sau
lacurile, poate câteva animale.

4

Şi în timp ce vă aflaţi acolo, pe ce anume staţi?
Da, staţi pe suprafaţa pământului.

5

Priviţi în sus: ce vedeţi?

6

În timpul zilei, puteţi vedea soarele, cerul sau norii.

7

1
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3

Să presupunem că locuiţi pe malul unui ocean.
Într-o dimineaţă, vă treziţi devreme şi hotărâţi să faceţi o
plimbare pe nisipul plăcut al plajei.
Peisajul este magnific. Razele soarelui care răsare, mângâie
apele. Valurile izbesc ţărmul.
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În timpul nopţii, puteţi vedea mii şi mii de stele - sau probabil
luna.

8

Oare cum au ajuns toate acestea acolo?
Cum aţi ajuns aici?
Cine v-a adus la existenţă?
9

10

11

Unii spun că viaţa a început doar cu nişte simple celule în mare
Acele celule s-au dezvoltat în fiinţe vii, minuscule, alcătuite din
mai multe celule.
Apoi, de-a lungul a milioane de ani, acele vietăţi minuscule s-au
transformat în mici creaturi care se puteau deplasa din mare pe
uscat, unde le-au crescut picioare.
Întotdeauna de-a lungul timpului, milioane de oameni au crezut
totuşi ceva total diferit cu privire la modul în care au fost aduse
la existenţă universul, pământul şi toate fiinţele vii.
Ei cred că un Dumnezeu - Creator a făcut totul.
Dar cine este acest Dumnezeu?
În zilele noastre, oamenii se închină mai multor zei: Buddha,
Mahommed, Shinto, zeilor Hinduşi şi altora.
Adepţii acestor zei pretind că dumnezeul lor este Dumnezeul
suprem.

12

13

Ştiaţi însă, că dintre toţi zeii din lume, numai unul singur a
declarat despre sine că este Creatorul tuturor lucrurilor?
Acest Dumnezeu este Dumnezeul Bibliei.
Prin urmare, dorim să descoperim în Biblie, tot ceea ce este
posibil cu privire la Dumnezeul întregii creaţiuni.
Dacă vedeţi o casă, v-a trecut vreodată prin gând să presupuneţi
că acea casă, cumva, pur şi simplu s-a construit singură?
Desigur că nu. Sunteţi conştienţi că a existat cineva care a
construit-o.

14
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15

16

Dacă vedeţi o şosea, vă gândiţi că şoseaua a apărut de la sine sau că a existat cineva care a construit-o? Totuşi, casele şi
şoselele sunt cu mult mai simple decât lumile şi oamenii.
Prin urmare, când priviţi oamenii, animalele şi stelele de pe cer,
nu este cât se poate de logic să trageţi concluzia că toate au fost
făcute de cineva?
Cineva a plănuit toate aceste lucruri, iar apoi le-a adus la
existenţă.
Vom începe să învăţăm despre Dumnezeul care Se declară a fi
Arhitectul şi Creatorul tuturor lucrurilor.
Să începem cu ceea ce declară cartea Sa, Biblia, cu privire la
lucrarea de creare a acestui pământ şi a universului nostru.
Mai întâi, haideţi să vedem ce s-a întâmplat în prima zi.

17

(Text: Geneza 1:3)
Dumnezeu a zis: ‘Să fie lumină!’ Şi a fost lumină.
Geneza 1:3
18

(Text 2 diapozitive: Geneza 1:4, 5)
Dumnezeu a văzut că lumina era bună; şi Dumnezeu a despărţit
lumina de întuneric.
19

20

Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua întâi.
Geneza 1:5
În prima zi a săptămânii, Dumnezeu a creat pământul. El a creat
lumina şi astfel a început ciclul zilelor şi al nopţilor.
(Text: Geneza 1:6) Ziua a doua
Dumnezeu a zis: ,,Să fie o întindere între ape, şi ea să despartă
apele de ape.
Geneza 1:6

21
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(Text: Geneza 1:1)
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.
Geneza 1:1

4 – Întâmplare sau plan?
(Text: Geneza 1:7)
. . . Şi aşa a fost.
Geneza 1:7
22

23

(Text: Geneza 1:8)
Dumnezeu a numit întinderea cer. Astfel, a fost o seară, şi apoi
a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a doua.
Geneza 1:8
În ziua a doua, Dumnezeu a făcut cerul de deasupra noastră şi a
despărţit apele de pe pământ de apele norilor şi ale cerului.
(Text 2 diapozitive: Geneza 1:9) Ziua a treia
Dumnezeu a zis: 'Să se strângă la un loc apele care sunt
dedesubtul cerului, şi să se arate uscatul!`

24

Şi aşa a fost
Geneza 1:9

25

(Text 2 diapozitive: Geneza 1:11)
Apoi Dumnezeu a zis: ‘Să dea pământul verdeaţă, iarbă cu
sămânţă,
26

pomi roditori, care să facă rod după soiul lor şi care să aibă în ei
sămânţa lor pe pământ’. Şi aşa a fost.
Geneza 1:11
27

28

4

(Text: Geneza 1:13)
„Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua a treia.
Geneza 1:13
În cea de a treia zi, Dumnezeu a făcut să apară întinderea
pământului, a creat mările şi a acoperit pământul cu vegetaţie.
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(Text 3 diapozitive: Geneza 1:14, 15) Ziua a patra.
„Dumnezeu a zis: ,Să fie nişte luminători în întinderea cerului,
ca să despartă ziua de noapte;
29

ei să fie nişte semne care să arate vremurile, zilele şi anii;

30

31

(Text 2 diapozitive: Geneza 1:18, 19)
Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun.

32

33

„Astfel, a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua a patra.
Geneza 1:19
În ziua a patra Dumnezeu a făcut să apară pe cer soarele şi luna.
De asemenea, El a creat stelele.
(Text 2 diapozitive: Geneza 1:20) Ziua a cincea.
Ce a creat Dumnezeu în ziua a cincea?
„Dumnezeu a zis: ,Să mişune apele de vieţuitoare,

34

şi să zboare păsări deasupra pământului pe întinderea cerului’.
Geneza 1:20

35

36

(Text: Geneza1:23)
„Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua a cincea.
Geneza 1:23. Biblia spune că în ziua a cincea, Dumnezeu a
făcut păsările, peştii şi creaturile mării.
5
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şi să slujească de luminători în întinderea cerului, ca să
lumineze pământul'. Şi aşa a fost.
Geneza 1:14, 15

4 – Întâmplare sau plan?
(Text 2 diapozitive: Geneza 1:24) Ziua a şasea
Până aici, cea de a şasea zi a creaţiunii a fost cea mai
importantă:
„Dumnezeu a zis: ,Să dea pământul vieţuitoare după soiul lor,
37

vite, târâtoare şi fiare pământeşti, după soiul lor’. Şi aşa a fost.
Geneza 1:24

38

(Text 5 diapozitive: Geneza 1:26, 27)
„Apoi Dumnezeu a zis: ,Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră;
39

el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste
vite,

40

peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe
pământ.
Geneza 1:26
41

Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu;

42

parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

43

(Text 2 diapozitive: Geneza 1:31)
„Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte
bune.
44
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45

Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost
ziua a şasea.
Geneza 1:31
În cea de a şasea zi, Dumnezeu a făcut animalele, iar apoi,
coroana creaţiunii Sale - omul - fiinţele omeneşti.
Adam şi Eva nu au apărut ca rezultat al evoluţiei sau al
întâmplării.
Biblia spune că Dumnezeu a modelat trupurile lor după chipul
Său.

46

(Text 3 diapozitive: Geneza 2:1,2)
Astfel au fost sfârşite
cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.

48

În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o
făcuse;

49

şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o
făcuse.
Geneza 2:1, 2
50

51

Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că
în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise
şi o făcuse.
Despre acest Sabat al odihnei zilei a şaptea, vom vorbi mai mult
în cadrul unei întâlniri viitoare.
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47

El este Marele Inginer - Marele Arhitect inţelept - care ne-a adus
la existenţă!
Ziua a şaptea
În ziua a şaptea, Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea de creaţiune şi
S-a odihnit. Astfel, El a pus deoparte ziua a şaptea, ca Sabatul
odihnei.

4 – Întâmplare sau plan?
Aşadar, am urmărit o descriere succintă a modului în care a
creat Dumnezeu acest pământ şi tot ceea ce este pe el, inclusiv
fiinţele omeneşti.
52

Vă invit să căutăm să înţelegem mai îndeaproape ce uimitor
Arhitect şi Creator este cu adevărat Dumnezeu.

53

Trupul omenesc ne oferă o dovadă uimitoare despre existenţa
unui plan şi a unui arhitect.

54

Să ne gândim doar la unul dintre organele trupului omenesc ochii:

55

56

57

(Video: 10 sec)
Oamenii de ştiinţă ne spun că, în comparaţie cu alcătuirea
delicată a corneei şi a cristalinului ochilor, cele mai avansate
camere de luat vederi de pe pământ par nişte jucării pentru
copii.
Ochiul transformă lumina în mesaje, pe care creierul le înţelege
într-o manieră atât de performantă, încât nici cele mai avansate
laboratoare de pe pământ nu sunt capabile să o reproducă.
Celulele creierului transformă aceste mesaje în miracolul vederii
- un proces pe care nici un mecanism existent pe pământ nu-l
poate realiza nici măcar pe departe.
Ochiul omenesc ne vorbeşte despre un Creator iubitor, care
doreşte ca noi să vedem frumuseţile pe care le-a făcut El în
întreg universul.
Nu este de mirare că Psalmistul a scris:

58
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(Text: Psalmii 139:14)
„Te laud că sunt o făptură aşa de minunată.

59

Minunate sunt lucrările Tale, şi ce bine vede sufletul meu lucrul
acesta! Psalmii 139:14.
Trupul şi mintea omului sunt foarte complicate şi nu ar fi putut
fi plănuite decât de către un Arhitect deosebit de înţelept.
60

Dar ce putem spune despre restul universului? Ce dovadă avem
că Dumnezeul Arhitect este Cel care a creat întreg universul?

Isaia, profetul evanghelic, ne invită să ne îndepărtăm privirile de
la micile lucruri din preajmă şi să le îndreptăm spre cer, pentru a
vedea ceea ce a făcut Dumnezeu.
62

(Text 2 diapozitive: Isaia 40:26)
,,Ridicaţi-vă ochii în sus, şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri?
Cine a făcut să meargă după număr,
63

El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria
Lui,

64

că una nu lipseşte.
Isaia 40:26

65

Aţi privit vreodată nenumăratele stele de deasupra dv., pe cer?
V-aţi întrebat de unde au apărut ele şi v-aţi minunat cât de mare
este numărul lor?
66
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61

4 – Întâmplare sau plan?

67

Dumnezeu a folosit o ilustraţie pentru a ne ajuta să înţelegem
mai bine imensitatea acestor lucruri.
Într-o seară, Dumnezeu l-a condus sub cerul liber pe Avraam,
tatăl rasei arabe şi evreieşti şi l-a provocat să încerce să numere
stelele.
(Text: Geneza 15:5)
„Uită-te spre cer, şi numără stelele, dacă poţi să le numeri’. Aşa
va fi sămânţa ta.
Geneza 15:5

68

Un astronom a declarat recent că dacă puteţi număra boabele de
nisip de pe toate plajele din lume, numărul lor ar fi aproximativ
la fel de mare precum este numărul stelelor de pe cer.
69

Data viitoare când vă aflaţi pe malul mării, încercaţi să număraţi
boabele de nisip dintr-un vas de un litru. Ar fi bine să vă
rezervaţi suficient timp!
Oare ne miră faptul că regele David a declarat:
70

(Text 2 diapozitive: Psalmii 8:3, 4)
„Când privesc cerurile – lucrarea mâinilor Tale – luna şi stelele
pe care le-ai făcut,
71

,,Ce este omul, ca să Te gândeşti la el? Şi fiul omului, ca să-l
bagi în seamă?
Psalmi 8:3, 4.
72

73
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(Video: 20 sec) V-aţi întrebat vreodată, dacă un Dumnezeu
puternic, care conduce şi susţine un univers atât de vast, este
interesat în mod real de noi şi de problemele noastre, ale celor
de pe pământ?
Totuşi Domnul Isus a zis că nici măcar o vrabie nu cade la
pământ fără ca El să ştie aceasta.

4 – Întâmplare sau plan?

74

(Text: Matei 10:31)
„Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi mai de preţ decât multe
vrăbii.
Pentru a evidenţia şi mai bine iubirea şi grija lui Dumnezeu,
Domnul Isus a zis:
(Text: Matei 10:30)
„Cât despre voi, până şi perii din cap, toţi vă sunt număraţi.
Matei 10:30
Ce Dumnezeu minunat!

75

Dacă este ceea ce declară că este, El este Creatorul şi atunci El
merită închinarea noastră; sunteţi de acord?

77

Apostolul Ioan, unul dintre ucenicii Domnului Hristos şi
scriitorul ultimei cărţi a Bibliei, Apocalipsa, a avut o viziune pe
Insula Patmos. În această viziune i s-a descoperit o scenă a
locului în care se află tronul ceresc. Observaţi ce a văzut el:
78

(Text 4 diapozitive: Apocalipsa 4:10, 11)
„Cei douăzeci şi patru de bătrâni cădeau înaintea Celui ce şedea
pe scaunul de domnie, şi se închinau Celui ce
79

este viu în vecii vecilor, îşi aruncau cununile înaintea scaunului
de domnie, şi ziceau:

80

Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava,
cinstea şi puterea,

81
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76

Ce drept are Dumnezeul Bibliei să ceară ca toţi să I se închine
Lui şi numai Lui?
Dumnezeul Bibliei şi al Creştinismului afirmă că are dreptul de
a primi închinarea şi devotamentul nostru, pentru că este
Dumnezeul - Creator.
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căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au
fost făcute!
Apocalipsa 4:10, 11.
82

Bătrânii care se află în faţa tronului Îl laudă şi I se închină lui
Dumnezeu, pentru că El este Creatorul. Acesta este motivul
pentru care ar trebui să ne închinăm şi noi Dumnezeului cerului.
83

El este Cel care a făcut lumea şi pe noi toţi. Dar poate că veţi
întreba, ce altă dovadă avem că Dumnezeu este Creatorul?
Dumnezeu Însuşi ne spune că dovada faptului că El ne-a făcut
se află pretutindeni în jurul nostru.
84

(Text 2 diapozitive: Romani 1:20)
Puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, . . . în
lucrurile făcute de El.
85

86

puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui.
Romani 1:20
Dovada faptului că Dumnezeu este Cel care a făcut toate
lucrurile există încă de la creaţiune, chiar în făpturile mâinilor
Lui.
Este exact asemenea urmelor de paşi pe nisip.
Ştim că acolo a fost cineva, chiar dacă nu am văzut niciodată
persoana aceea.

87

Iar când vedeţi tot ceea ce există în preajmă, înţelegeţi că a fost
necesar ca toate lucrurile să fie create de cineva. Ele sunt
asemenea urmelor de paşi, care vă spun că a trebuit să existe
Cineva care să le aducă la existenţă.
88

Dumnezeu Tatăl, aşa cum Îl numeşte Biblia, nu a fost singur în
lucrarea creaţiunii.

89
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(Text: Geneza 1:26)
În Geneza se spune: Apoi Dumnezeu a zis: ,Să facem om după
chipul Nostru, după asemănarea Noastră; . . .
Evanghelia lui Ioan ne spune chiar mai multe despre aceasta.
90

(Text 3 diapozitive: Ioan 1:1-3)
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu.
91

El era la început cu Dumnezeu.

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut,
n-a fost făcut fără El.

93

(Text 2 diapozitive: Ioan 1:14)
Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, . . . Şi noi am
privit slava Lui,
94

o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. . . plin de
har şi de adevăr.
Ioan 1:14
95

Biblia vorbeşte despre Dumnezeire:
Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt.
Dumnezeirea este constituită din trei Persoane, toate gândind în
acelaşi mod şi totuşi trei Persoane distincte.
96

Domnul Isus a colaborat cu Tatăl pentru a crea totul.

97
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98

(Text: Efeseni 3:9)
Isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care
a făcut toate lucrurile prin Isus Hristos.
Orice dar bun şi desăvârşit pe care l-a avut sau îl va avea
vreodată omul, vine din partea Creatorului care dăruieşte
neamului omenesc toate binecuvântările posibile.
Dumnezeu nu numai că l-a făcut pe om după chipul Său şi i-a
dăruit un univers frumos în care să trăiască, dar continuă să fie
atent la nevoile omului:

99

(Text: Psalmii 145:15, 16)
Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine, şi Tu le dai hrana la vreme.

100

Îţi deschizi mâna, şi saturi după dorinţă tot ce are viaţă.
Psalmi 145:15, 16

101

Haideţi să vedem doar câteva dintre modalităţile prin care
Dumnezeu Se îngrijeşte de nevoile creaturilor Sale.
Să ne gândim la apa pe care o bem. Ea este mult mai veche
decât piramidele - la fel de veche precum sunt munţii.
102

Apa poate fi poluată cu chimicale sau reziduuri, dar soarele o
evaporă şi o înalţă în atmosferă,

103

iar aceasta devine curată şi folositoare, iar şi iar, distribuindu-se
prin ploaie, rouă sau zăpadă.
Ce sistem uimitor de circulaţie a apei a plănuit Dumnezeu!
104
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Apoi, pe cer se află soarele - marea centrală energetică a lui
Dumnezeu! Să ne gândim o clipă:

105

Dacă soarele ar fi fost cu puţin mai mare sau cu puţin mai
aproape de pământ, oceanele s-ar fi evaporat.

106

(Text: Iov 12:10)
El ţine în mână sufletul a tot ce trăieşte, suflarea oricărui trup
omenesc.
Iov 12:10.
108

Dumnezeu a proiectat universul şi a ştiut care este formula
corectă pentru ca aerul pe care îl respirăm să susţină viaţa şi
sănătatea.
109

El a ştiut cantitatea exactă de Azot, Oxigen, Argon şi Bioxid de
Carbon care trebuie amestecată în atmosferă.
Aceasta, cu siguranţă, nu putea apare pur şi simplu la
întâmplare!
110

Minunile naturii din lumea noastră sunt nelimitate - grija lui
Dumnezeu faţă de creaturile Sale este infinită.
Să ne gândim la migraţia păsărilor, una dintre cele mai mari
enigme ale naturii.
111
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107

Dacă soarele ar fi fost doar cu puţin mai mic sau mai departe de
pământ, atmosfera noastră ar fi îngheţat. În ambele situaţii, viaţa
nu ar fi putut exista pe pământ.
Dar Dumnezeu nu numai că a creat toate lucrurile, ci El şi
susţine toate lucrurile!
Aerul pe care îl respirăm este un dar al lui Dumnezeu: Biblia
spune,
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Cum poate o pasăre care cântăreşte mai puţin de treizeci de
grame, să zboare mii de kilometri fără oprire, spre o destinaţie
pe care nu a văzut-o niciodată?
112

113

114

Cum pot peştii să descopere fără vreo hartă, curenţii de apă în
care şi-au început existenţa, la 2000 de kilometri peste oceanul
nemarcat?
Cum au învăţat ei să se orienteze, pentru a şti când şi unde să
meargă?
Cine a învăţat-o pe albină să construiască fagurele, care
reprezintă o minune inginerească, deşi creierul ei nu este mai
mare decât un vârf de ac?
Cine este Geniul care Se află dincolo de toate acestea? Iov ne
spune:
(Text 3 diapozitive: Iov 12:7-9)
„Întreabă dobitoacele, şi te vor învăţa, păsările cerului, şi îţi vor
spune;

115

vorbeşte pământului, şi te va învăţa; şi peştii mării îţi vor
povesti.

116

117

Cine nu vede în toate acestea dovada că mâna Domnului a făcut
asemenea lucruri?
Iov 12:7-9
Da, Dumnezeu le-a făcut pe toate!
În realitate, datoria şi privilegiul nostru de a ne închina
Creatorului sunt întemeiate pe faptul că El este Creatorul nostru
şi că El este Cel căruia Îi datorează existenţa toate lucrurile.
(Text 2 diapozitive: Psalmi 100:3)
Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem;

118
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noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.
Psalmi 100:3
Dumnezeu cunoaşte nevoile noastre şi are puterea de a împlini
aceste nevoi!
119

(Text 2 diapozitive: Ieremia 32:17)
Ieremia spune: Ah! Doamne Dumnezeule, iată, Tu ai făcut
cerurile şi pământul cu puterea Ta cea mare şi cu braţul Tău
întins.
120

Nimic nu este de mirat din partea Ta!

122

Nu simţiţi pace în suflet când ştiţi că Dumnezeu este capabil să
conducă totul în univers şi în viaţa dv. personală?
Nici o problemă nu este prea mică pentru a fi adusă la
cunoştinţa Dumnezeului galaxiilor. Dumnezeu ştie totul - El
cunoaşte totul chiar înainte de a se întâmpla.
(Text 2 diapozitive: Isaia 46:9)
El spune: Eu sunt Dumnezeu, şi nu este nici unul ca Mine.

123

Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult
înainte ce nu este încă împlinit.
Isaia 46:10
124

Câtă pace şi câtă încredere putem avea, ştiind că nimic din ceea
ce ni s-ar putea întâmpla, nu este prea greu de rezolvat pentru
Dumnezeu. Dar mai frumos decât orice altceva,
125

(Text: 1 Ioan 4:8)
Dumnezeu este dragoste
Domnul Isus a zis:
126
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(Text Ioan 16:27)
Căci Tatăl Însuşi vă iubeşte. . .

127

128

(Video: 10 sec) Vă surprinde faptul că Dumnezeul Cel puternic,
care a creat şi care susţine un univers atât de imens şi desăvârşit,
poate fi interesat de dv. în mod personal?
Când medităm la puterea nelimitată a lui Dumnezeu, la
înţelepciunea Lui profundă şi la capacitatea Lui de a fi prezent
pretutindeni, suntem uluiţi.
Însă iubirea este ceva ce putem înţelege. Nu există nimic în
această lume care să ne poată despărţi de iubirea lui Dumnezeu!
(Text: Romani 8:38)
Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa nici îngerii,
nici stăpânirile, nici puterile,

129

nici lucrurile de acum, nici cele viitoare,

130

nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în
stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu

131

care este în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 8:38, 39.

132

133
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Dumnezeu ne iubeşte, nu numai atunci când suntem vrednici de
iubit, ci şi atunci când nu merităm. Înţelegeţi aceasta?
El ne iubeşte, indiferent dacă suntem negri sau albi, bărbaţi sau
femei, frumoşi sau urâţi. Nu există nimeni ca El!
Dar cel mai important, El ne iubeşte pentru totdeauna! Iubirea
Lui este veşnică.
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(Text: Ieremia 31:3)
Te iubesc cu o iubire veşnică.

134

135

(Text: Psalmii 100:5)
David a scris: Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci.
Psalmii 100:5.
Dumnezeu nu renunţă niciodată la noi! El este alături de noi în
fiecare clipă a vieţii şi nu ne va părăsi niciodată!
Iar dacă ar exista totuşi vreo îndoială în mintea noastră cu
privire la dragostea Lui, Dumnezeu o lămureşte în cuvinte atât
de simple, încât le putem înţelege cu uşurinţă:

136

Dar chiar dacă l-ar uita, totuşi Eu nu te voi uita cu nici un chip:

137

Iată că te-am săpat pe mâinile Mele. . .
Isaia 49:15

138

Dumnezeu a încercat să-Şi demonstreze iubirea faţă de om, dar
cuvintele şi mesajele transmise prin intermediul profeţilor şi al
îngerilor nu au fost suficiente. Noi nu am înţeles mesajul.
139

Prin urmare, Dumnezeu L-a trimis pe propriul Său Fiu. Domnul
Isus a fost descoperirea desăvârşită a personalităţii şi
caracterului Tatălui Său.
140
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(Text 3 diapozitive: Isaia 49:15, 16)
Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă
milă de rodul pântecelui ei?
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(Text: Ioan 14:9)
El a spus: Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl.

141

142

Dacă dorim cu adevărat să ştim cum este Dumnezeu şi ce simte
El pentru noi, trebuie să studiem viaţa Domnului Isus. El a luat
natura umană, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor noastre.
El le-a predicat săracilor veştile bune ale mântuirii.
El a vindecat inimile zdrobite şi a redat vederea celor orbi.
El i-a hrănit pe cei flămânzi şi a şezut la masă în casele
oamenilor. El le-a iertat păcatele şi le-a dat speranţă pentru
viitor.

143

144

Pentru mulţi, chipul Său a fost primul chip pe care l-au văzut
vreodată.
Glasul Lui a fost primul glas pe care l-au auzit vreodată.
El a răspândit viaţă şi bucurie pretutindeni în satele şi oraşele
prin care a călătorit.
Viaţa Lui a fost o viaţă de renunţare la Sine şi de grijă atentă
pentru alţii.
Când vedem ruşinea, insultele şi umilinţa pe care le-a îndurat,
moartea Lui pe Calvar şi inima Lui frântă, începem să înţelegem
o părticică din iubirea lui Dumnezeu faţă de copiii Săi.

145

(Text: Ioan 3:16)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu,
146

pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.
Ioan 3:16
147
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148

149

Cine este acest Dumnezeu al Universului?
El este Creatorul puternic.
El este Susţinătorul uimitor.
El este Arhitectul incredibil.
El este Tatăl iubitor.

Tatăl nostru ceresc a privit la lumea pe care a creat-o şi a văzuto pierdută în păcat. În Fiul Său, El ne-a dat tot cerul. Isus a spus:
Tată, dacă trebuie, ia-l tot. Ia până la ultima picătură de sânge,
ca să salvezi pe fiul Meu, pe fiica Mea, pe prietenul Meu!
150

151

Cum poţi întoarce spatele unei asemenea iubiri? Eşti creat de un
Dumnezeu atotputernic şi iubitor.
Eşti important pentru El. El te iubeşte cu o iubire uimitoare.
În timp ce ne plecăm capul în rugăciune, vreţi să ridicaţi mâna şi
să spuneţi: Doamne, deschid acum inima mea pentru iubirea Ta.
Mulţumesc că m-ai creat şi răscumpărat. Îţi predau viaţa mea,
chiar acum!
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Cu mai mult timp în urmă, un băiat a fost grav accidentat. A fost
transportat de urgenţă la spital, într-o stare critică.
Băiatul avea nevoie de o transfuzie imediată de sânge, însă nu sa găsit nici un donator. Tatăl său avea aceeaşi grupă sanguina şi
a acceptat să doneze sângele.
Medicul a folosit o transfuzie directă, de la braţul tatălui la cel al
fiului. În timp ce sângele curgea prin tubul de plastic de la tată
spre trupul nemişcat al fiului, tatăl a privit spre medic şi cu
lacrimi a spus: Docore, dacă trebuie, ia-l tot. Sunt gata să-mi
dau tot sângele pentru fiul meu!

5 – Secretele Sulurilor Antice
Semnificaţia acestora pentru zilele noastre

1

2

(Video: 9 sec) În cele din urmă, pe la vârsta de nouăzeci de ani,
a decis să se mute în casa fiului său.
În timp ce îşi împacheta bunurile, a dat peste Biblia mătuşii şi a
început să o răsfoiască.
Spre uimirea domnului Marsh, printre paginile Bibliei se aflau
răspândite mai multe bilete de bancă.
Calculând, a numărat mai bine de cinci mii de dolari, ceea ce
era o sumă foarte mare de bani la data aceea.
Omul trăise cea mai mare parte a vieţii sale în sărăcie, în timp
ce ar fi putut fi bogat.
În Cuvântul lui Dumnezeu exista o comoară, care se afla chiar la
îndemâna lui.
Oare este posibil ca noi să deţinem o comoară uluitoare, aflată
chiar la îndemâna noastră?
Milioane de oameni cred că Biblia este cea mai incredibilă carte
care a fost scrisă vreodată.
Ei sunt convinşi că Biblia este inspirată de Dumnezeu şi conţine
instrucţiuni clare cu privire la modul în care putem primi viaţa
veşnică.
Oameni de orice naţionalitate, de orice limbă şi din toate
grupările etnice au acceptat Cuvântul lui Dumnezeu ca pe o
comoară preţioasă care le-a schimbat viaţa.
Alţii au îndoieli serioase. Ei au o mulţime de întrebări.
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3

Cu câţiva ani în urmă, un anume domn Marsh a fost anunţat că
mătuşa lui a murit şi că urma să primească o moştenire.
În testamentul ei scria: Iubitului meu Steven Marsh îi las
moştenire Biblia mea de familie şi tot ceea ce conţine ea,
împreună cu ceea ce rămâne din proprietatea mea.
Ei bine, după ce s-au plătit datoriile, din proprietate mai
rămăseseră doar câteva sute de dolari.
Banii s-au epuizat repede şi tot ceea ce-i rămăsese domnului
Marsh era Biblia de familie pe care a pus-o într-un cufăr din
pod.
Steven Marsh a trebuit să se pensioneze, fiind nevoit să-şi
continue existenţa cu un venit foarte mic.
Timp de aproape treizeci de ani a trăit în sărăcie.
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4

5

Deci ce putem spune despre cea mai căutată carte din lume Biblia? Putem avea încredere în ea? Ne spune ea adevărul?
Este ea corectă în ceea ce declară?
Unii spun că ne putem încrede în Biblie fără absolut nici o
îndoială. Alţii spun că nu ne putem încrede.
Cine are dreptate?
Răspunsul este important, deoarece dacă Biblia este adevărată,
atunci a crede sau a nu crede în ea devine o alegere de care
depinde viaţa sau moartea!
Dacă Biblia este adevărată, destinul veşnic depinde în întregime
de faptul dacă crezi în ea şi o accepţi.
Ceea ce credeţi despre Biblie determină în mod decisiv ceea ce
credeţi despre Dumnezeu.
Există doar un singur loc în care puteţi obţine o descriere clară a
lui Dumnezeu, iar acest loc este Biblia. De fapt, tocmai acesta
este motivul pentru care ne-a fost dăruită Biblia.
Ea ne vorbeşte despre Dumnezeul cel invizibil pe care Îl putem
cunoaşte doar prin citirea soliilor trimise de El prin intermediul
profeţilor şi al Fiului Său, cu scopul de a ni Se descoperi.

6

Aşadar, să ne îndreptăm puţin atenţia spre această Carte, numită
de asemenea Cuvântul lui Dumnezeu şi să vedem dacă putem
găsi dovezi care susţin că Biblia este adevărată şi dacă putem
avea încredere în ea.
7

8

9

2

(Video: 6 sec) Într-adevăr, Biblia nu este doar o simplă carte; în
conţinutul ei se află o întreagă bibliotecă.
Biblia este alcătuită din 66 de cărţi scrise în timpuri diferite şi
de către autori diferiţi, acoperind o perioadă de 1600 ani.
În Vechiul Testament se află 39 de cărţi, iar în Noul Testament
sunt 27 de cărţi.
Deşi au fost scrise de către patruzeci şi cinci de autori, totuşi
descoperim o armonie uimitoare în conţinutul lor, care nu poate
fi explicată decât prin faptul că au avut o origine comună.
Această armonie deplină s-a realizat în ciuda faptului că
majoritatea scriitorilor Bibliei nu s-au cunoscut niciodată.
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11

Ei au provenit din medii sociale diferite şi au avut ocupaţii
diferite.
Unii au fost pescari, alţii păstori, alţii regi, alţii membri ai
guvernului, alţii fermieri, alţii predicatori, alţii oameni politici,
iar unul a fost medic - oameni din toate categoriile sociale.
(Video: 13 sec) Cu toate acestea, între cărţile scrise de ei există
o unitate şi o armonie desăvârşită. Într-adevăr este un miracol!
Această armonie poate fi explicată numai recunoscând faptul că
Dumnezeu este Cel care ne-a dăruit această Carte, cu scopul de
a ne comunica voia Lui.
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(Text: 2 Petru 1:21) Petru a scris: Căci nici o prorocie n-a fost
adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu,
mânaţi de Duhul Sfânt.
2 Petru 1:21
12

(Text: 2 Timotei 3:16-17)
Apostolul Pavel scria: Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu şi de folos ca să înveţe,
13

să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

14

15

pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul
destoinic pentru orice lucrare bună.
2 Timotei 3:16, 17.
Motivul pentru care Dumnezeu a ales această metodă de
comunicare - de a ne vorbi în formă scrisă - este că legătura
directă dintre El şi om fusese ruptă datorită păcatului.
Când Dumnezeu şi Adam se întâlneau şi discutau împreună în
Eden, nu era nevoie de nici un profet care să scrie ceea ce dorea
Dumnezeu ca omul să ştie.

16
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Când a păcătuit, Adam s-a ascuns de Dumnezeu, deoarece îi era
frică şi se simţea vinovat cu privire la ceea ce făcuse.
Dumnezeu l-a strigat pe Adam, întrebându-l unde se află, iar
Adam a răspuns:
17

(Text: Geneza 3:10)
,,Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, . . . şi m-am
ascuns.
Geneza 3:10
18

Dumnezeu nu mai putea continua să-i vorbească omului faţă
către faţă.
El a ales să ne dezvăluie ceea ce doreşte să ştim, prin
intermediul profeţilor Lui, iar mai târziu, prin Fiul Său.
19

(Text: Amos 3:7)
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina
Sa slujitorilor Săi prooroci.
Amos 3:7
20

Dumnezeu l-a inspirat pe Moise să scrie Cartea Iov şi primele
cinci cărţi ale Vechiului Testament, care alcătuiesc Legea.
Aceasta se întâmpla în jurul anului 1500 î.Hr.
21

22

În acel timp, Israel devenise o naţiune puternică, având o
populaţie de mai multe milioane de oameni, iar Dumnezeu a
dorit să le comunice voia Sa în formă scrisă.
Era tocmai în timpul când se inventase scrierea alfabetică, care a
înlocuit hieroglifele.
Astfel, oamenii au putut să citească atât Cele Zece porunci, pe
care Dumnezeu le-a scris cu degetul Său pe tablele de piatră,
precum şi Legea scrisă de Moise prin inspiraţia lui Dumnezeu.

23

24

4

Dar rămâne o întrebare: Mai este Biblia din zilele noastre aşa
cum a inspirat-o Dumnezeu iniţial? Este ea demnă de
încredere?
Până în anul 1947, cele mai vechi manuscrise ale Vechiului
Testament erau nişte copii rămase din anii 900 d.Hr.
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25

26

Când au fost descoperite sulurile lui Isaia, s-a constatat că
acestea datau din anul 125 în.Hr.
Scrierile fuseseră copiate cu peste o mie de ani înaintea celor
mai vechi manuscrise descoperite până la acea dată.
Ele conţineau întreaga Carte a lui Isaia.
Sir Frederic Kenyon, unul dintre cei mai mari experţi şi
Preşedinte al Şcolii Britanice de Arheologie, raporta că:
După o mie de ani în care s-au efectuat nenumărate copii
transmise posterităţii, un singur cuvânt (de trei litere) ridică
unele întrebări cu privire la copiere, iar acesta se află într-un
capitol de 166 cuvinte,
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şi nu modifică în mod semnificativ sensul mesajului!

27

Sir Frederic Kenyon s-a exprimat astfel:

28

Creştinul poate să ia întreaga Biblie în mână şi să spună fără
nici o teamă sau ezitare că ţine în mâinile sale adevăratul
Cuvânt al lui Dumnezeu,
29

transmis de-a lungul secolelor, din generaţie în generaţie, fără
nici o pierdere esenţială.

30

Sir Kenyon a făcut această declaraţie după ce şi-a petrecut
întreaga viaţă examinând dovezile cu privire la modul în care sa transmis Biblia şi cu privire la efectul pe care l-a avut această
transmitere asupra mesajului Cărţii.
31

5
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Cu un secolul în urmă, criticii Bibliei găsiseră mai multe motive
pentru a pune sub semnul întrebării Biblia, dar multe dintre
obiecţiile lor au fost aduse la tăcere de către cazmaua
arheologului.
32

Până în secolul al nouăsprezecelea, nu se ştia decât foarte puţin
despre trecutul îndepărtat, cu excepţia descrierilor aflate în
Biblie.
33

Istoria antică părea ascunsă pentru totdeauna în pictogramele
tainice ale hieroglifelor Egiptului.
Deoarece nu exista nimeni, nici în Egipt şi nici din întreaga
lume, care să le poată descifra.
34

35

36

Dar mai târziu, în 1798, Napoleon a condus o expediţie militară
în Egipt.
Alături de cei 38.000 de soldaţi, Napoleon a luat cu el o sută de
oameni de artă, experţi în domeniul limbilor şi oameni de ştiinţă
care să-l ajute să înţeleagă istoria acelei ţări interesante.
Ei au văzut pretutindeni relicve ale trecutului - inscripţii
imposibil de citit, care decorau monumentele şi zidurile
templelor.
Napoleon şi oamenii lui de ştiinţă erau dornici să afle înţelesul
acelor mesajele secrete conţinute în scrierile pictografice.
Un an mai târziu, în 1799, a avut loc cea mai importantă
descoperire arheologică până la data aceea.

37

38

Unul dintre soldaţii lui Napoleon dezgropase ceea ce mai târziu
a devenit cunoscut ca Piatra de la Rosetta, o piatră neagră - de
122 centimetri lungime şi 76 centimetri lăţime, care avea să
dezlege taina scrierilor hieroglifice şi să dezvăluie secretele
ascunse timp de secole.
Piatra de la Rosetta se află acum în Muzeul Britanic.

39
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Pe această tablă de piatră, descoperită lângă oraşul Rosetta din
zona deltei, era scris un decret antic, inscripţionat în trei limbi
diferite:
40

hieroglifică (pictografică), demotică egipteană şi greacă.
Desigur, oamenii de ştiinţă au putut traduce cu uşurinţă textul
grecesc, dar hieroglifele erau necunoscute.
41

42

Astfel, vastele comori ale Egiptului antic erau acum deschise
cercetătorilor din întreaga lume.

43

Dar cel mai important lucru, istoria multă vreme uitată a
Egiptului, confirma acum Scriptura.
Pietrele confirmau în mod incontestabil că ceea ce spune Biblia
este adevărat!
44

Pe măsură ce arheologii îşi continuau săpăturile, descopereau tot
mai multe dovezi care confirmau faptul că istoria Bibliei era în
armonie cu rapoartele istorice ale civilizaţiilor din trecut.
45

Descoperirile recente de la Tell Marduk au electrizat lumea
arheologiei.
Acest oraş sirian se numea Ebla şi fusese locuit cândva de o
populaţie bogată şi rafinată, de aproape 300.000 de locuitori.
46

47

Niciodată oamenii de ştiinţă nu au mai fost atât de entuziasmaţi
cu privire la o descoperire arheologică, aşa cum au fost cu
ocazia descoperirii Sulurilor de la Marea Moartă!
Dar pentru cercetătorii Bibliei, această descoperire este chiar şi
mai entuziasmantă.
7
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Totuşi, douăzeci de ani mai târziu, în 1822, un francez strălucit,
pe nume Jean Francois Champollion, a uimit lumea, descifrând
hieroglifele de pe Piatra de la Rosetta.

5 – Secretele Sulurilor Antice

48

Într-o şcoală a scribilor de lângă palatul cetăţii, au fost
descoperite 14.000 de tăbliţe de lut şi fragmente, datând cel
puţin din anii 2300 în.Hr.
Era cea mai veche arhivă guvernamentală descoperită până
atunci şi conţinea rapoartele oficiale ale regatului Ebla pentru o
perioadă de mai bine de un secol.
Unii istorici se îndoiau de faptul că evreii ar fi putut dezvolta
arta scrierii în perioada lui Moise.
Până în secolul al nouăsprezecelea nu exista nici o dovadă
istorică pentru atestarea acestui fapt.

49

Totuşi, tăbliţele de la Ebla şi alte descoperiri erau datate cu mult
înainte de timpul lui Moise.
De fapt, arheologii au descoperit o întreagă bibliotecă ce data cu
secole înainte de Moise.
50

Tăbliţele de la Ebla fac referire la istoria creaţiunii şi a
potopului.
De asemenea, sunt menţionate nume şi locuri care coincid cu
cele biblice: Esau, Avraam, Israel, Sinai şi chiar Ierusalim.
51

52

Dar marea surpriză este menţionarea celor două oraşe nelegiuite
- Sodoma şi Gomora.
Înainte de descoperirea acestor table, nu era cunoscută nici o
altă referire istorică la aceste oraşe, cu excepţia celei din Biblie.
Prin urmare, erau considerate doar nişte oraşe mitologice.
Aşadar, multe cărţi vor trebui scrise din nou, deoarece aceste
descoperiri confirmă în mod real multe dintre numele geografice
din acel timp.

53

54

8

Unii autori vor fi nevoiţi să recunoască faptul că Geneza este
mai mult decât un cântec străvechi al păstorilor sau o legendă
antică.
Descoperirile de la Ebla şi din alte locuri au confirmat
autenticitatea Bibliei!
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(Text: Psalmi 119:160)
David spunea: Temelia Cuvântului Tău este adevărul . . .
Psalmi 119:160
55

(Text: Isaia 45:19)
În Isaia 45:19, Dumnezeu spune: Eu, Domnul, spun ce este
adevărat, vestesc ce este drept.
56

Până în secolul al nouăsprezecelea, unii cercetători au crezut că
Babilonul fusese construit de către Regina Semiramida. Totuşi,
în Biblie, Daniel îl citează pe regele Nebucadneţar, spunând:
58

59

(Text: Daniel 4:30)
. . . nu este acesta Babilonul cel mare, pe care mi l-am zidit eu . .
.?
Daniel 4:30
Cine a spus adevărul?
În 1899, Robert Koldewey a început săpăturile la vechile ruine
ale Babilonului şi a scos la suprafaţă zeci de mii de cărămizi de
ceramică, toate purtând pecetea regelui Nebucadneţar şi
provenind din zidurile şi templele cetăţii!

60

Arheologii din Babilon au descoperit de asemenea o tăbliţă
scrisă cu litere cuneiforme, care descria realizările lui
Nebucadneţar.
61

Pe această tăbliţă, regele spunea: Eu am consolidat zidurile de
apărare ale Esagilei şi Babilonului şi am instaurat numele
domniei mele pentru veşnicie.
62

9

5 – Secretele Sulurilor Antice

57

Ei spun că cei morţi nu spun poveşti. Dar spun!
Poveşti mai fascinante decât ficţiunea.
Civilizaţii de mult uitate vorbesc din mormintele lor prăfuite,
confirmând acurateţea şi credibilitatea Cuvântului lui
Dumnezeu.
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(Text: Daniel 4:30)
Biblia declară că mândrul Nebucadneţar a luat cuvântul, şi a zis:
'Nu este acesta Babilonul cel mare,
63

pe care mi l-am zidit eu, ca loc de şedere împărătească, prin
puterea bogăţiei mele şi spre slava măreţiei mele?’ Daniel 4:30

64

65

66

Inscripţia East India House, aflată în prezent la Londra, dedică
şase coloane scrise în limba babiloniană pentru a descrie
uriaşele proiecte de construcţie ale lui Nebucadneţar. Încă o
dată, cazmaua arheologului a fost de partea Cuvântului lui
Dumnezeu.
O altă taină a istoriei antice a fost absenţa lui Belşaţar ca
domnitor al Babilonului.
Biblia îl menţionează pe Belşaţar ca fiind conducătorul
Babilonului care a văzut mâna misterioasă scriind pe peretele
sălii de petrecere.
A fost el doar o invenţie a minţii productive a lui Daniel?
Nicidecum!!
Nabonid, un succesor al marelui Nebucadneţar, îi încredinţase
împărăţia fiului său Belşaţar, în timp ce el se afla departe, la
Tema, în Arabia, unde a stat zece ani.

67

Tăbliţele descoperite de arheologi declară că împărăţia i-a fost
într-adevăr încredinţată lui Belşaţar, prinţul moştenitor.
Iată ce s-a scris:
68

Iar cu privire la Belşaţar, nobilul meu fiu, rodul trupului meu, să
aşezaţi adorarea marii zeităţi în inima lui, ca să nu se lase în
voia păcatului;
69

10
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să se bucure de bogăţia vieţii; şi respectul pentru marea
divinitate să sălăşluiască în inima lui Belşaţar, favoritul meu fiu
întâi născut. Dumnezeu vorbeşte omului modern, p. 154.
70

71

(Text: Daniel 12:4)
Nu este oare interesant faptul că în ultimul capitol al cărţii
Daniel, citim:
Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste cuvinte, şi pecetluieşte
cartea, până la vremea sfârşitului;

72

Cărămizile, cilindrele, tăbliţele şi manuscrisele scoase la iveală
de arheologi - dovedesc că ceea ce spune Biblia este adevărat!

73

Cu toate acestea, mai există o dovadă convingătoare a faptului
că Biblia este Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Este
capacitatea ei de a prezice viitorul cu precizie.
74

(Text: Isaia 46:9-10)
. . . căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu,
şi nu este nici unul ca Mine.
75

Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult
înainte ce nu este încă împlinit. . . . Isaia 46:9, 10.

76

Da, Dumnezeu dă la o parte cortina timpului şi ne oferă o
perspectivă a viitorului, demonstrând lumii că Biblia nu este
doar o simplă carte.
Este Cartea Lui.
77
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Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.
Daniel 12:4.
Cunoştinţa va creşte, nu numai în domeniul ştiinţei, ci va creşte
şi în domeniul acurateţii Cuvântului lui Dumnezeu.
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Înainte ca Babilonul să fi ajuns în culmea puterii şi a gloriei,
Cartea lui Dumnezeu i-a prezis căderea:

78

(Text: Isaia 13:19)
Şi astfel Babilonul, podoaba împăraţilor, falnica mândrie a
Haldeilor,
79

va fi ca Sodoma şi Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu.
Isaia 13:19.
Biblia a prezis chiar şi împărăţia care va cuceri acest imperiu
puternic.
80

(Text: Ieremia 51:11)
. . . Domnul a aţâţat duhul împăraţilor Mediei, pentru că vrea să
nimicească Babilonul. . .
Ieremia 51:11.
81

Atât numele celui care va conduce armatele împotriva
Babilonului, cât şi modul exact în care va proceda au fost
profetizate cu 150 de ani înainte de a se naşte.
82

83

(Text: Isaia 45:1)
Aşa vorbeşte Domnul către unsul Său, către Cir, . . . să-i
deschidă porţile. . .
S-au împlinit profeţiile Bibliei?
Până la ultima literă!
În Sala Persană a Muzeului Britanic se află Cilindrul lui Cir descoperit în ruinele Babilonului.
Pe acest cilindru de lut, Cir îşi povesteşte cucerirea!
Detaliile sunt exacte!

84

Biblia nu numai că a prezis distrugerea Babilonului, dar a
adăugat:

85
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(Text: Ieremia 51:37)
Babilonul va ajunge un morman de dărâmături. . .
Ieremia 51:37.
86

(Text: Isaia 13:20-21)
Isaia a scris:
El nu va mai fi locuit, . . . niciodată . . .
87

88

Numai Dumnezeu putea cunoaşte viitorul dinainte şi putea
prezice cu atât acurateţe soarta puternicului Babilon.
Exploratorul Austen H. Layard descrie cetatea Babilonului
antic:
89

Grămezi diforme de dărâmături acoperă o mare suprafaţă de
pământ - o pustietate sinistră şi lipsită de viaţă.

90

Bufniţele ies dintre arbuştii uscaţi, iar şacalul urât şi dezgustător
pândeşte în gropi.
Descoperiri printre Ruinele Ninivei şi Babilonului, p. 413.
91

Din gloria trecută a Babilonului, nu a mai rămas nimic altceva
decât un indicator pe marginea şoselei.
Grămezile de ruine împrăştiate în locul în care a fost Babilonul
antic sunt o dovadă sigură a inspiraţiei şi integrităţii Bibliei.
92

93

(Text: Isaia 40:8)
Putem fi de acord cu profetul:
Iarba se usucă, floarea cade; dar cuvântul Dumnezeului nostru
rămâne în veac.
Isaia 40:8.
13
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Ci fiarele pustiei îşi vor face culcuşul acolo, bufniţele îi vor
umplea casele . . .
Isaia 13:20, 21.
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Prieteni, dacă Dumnezeu poate prezice viitorul imperiilor antice
cu precizie, cu secole înainte, ne putem noi îndoi, chiar şi pentru
o clipă, de capacitatea şi înţelepciunea Lui de a prezice cu
acurateţe viitorul nostru? Nicidecum!
94

95

96

97

98

De fapt, profeţia biblică ne acordă privilegiul de a da la o parte
cortina timpului, pentru a privi în viitor, prin ochii lui
Dumnezeu şi pentru a avea o idee cu privire la soluţia Lui
pentru problemele care ameninţă supravieţuirea omului pe
planeta Pământ.
Biblia este mai mult decât o istorie demnă de încredere, mai
mult decât o descriere a unor fapte corecte din punct de vedere
ştiinţific, mai mult decât o colecţie de profeţii împlinite.
Dacă nu ar fi astfel, nu ar fi atât de important modul în care este
tratată de oameni.
Tema Cărţii, miezul tuturor subiectelor ei, este raportul privitor
la ceea ce s-a întâmplat cu mai bine de nouăsprezece secole în
urmă, pe o colină stâncoasă din afara Ierusalimului.
Iar ceea ce credem noi în legătură cu acest eveniment este de o
importanţă crucială.
Cel care a murit pe cruce a fost Fiul Viului Dumnezeu sau nu a
fost?
A fost El ceea ce spune Biblia că a fost sau nu?
A fost Calvarul o fantezie sau un fapt real?
Toate acestea au o însemnătate crucială, iar noi trebuie să ştim!
Probabil că cea mai puternică dovadă că Biblia este ceea ce
pretinde, constă în puterea ei de a schimba viaţa.
Această putere îşi are sursa într-o persoană unică - Domnul Isus
Hristos! Domnul Isus a spus:

99

(Text: Ioan 5:39)
Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa
veşnică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine. Ioan 5:39
100

101
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Domnul Isus Se referea la scrierile Vechiului Testament,
deoarece Noul Testament încă nu era scris!
Când răsfoim paginile Vechiului Testament, descoperim că ele
profetizează cu privire la un Mesia care trebuia să vină şi
descriu misiunea Lui de a iubi şi de a mântui omenirea.
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(Text: Luca 24:44)
Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui:
Apoi le-a zis: ,,Iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că
trebuie să se împlinească
102

tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Prooroci şi
în Psalmii.
Luca 24:44.
103

105

106

107

Iată de ce Biblia este numită Cuvântul viu al lui Dumnezeu.
Oriunde ajunge, el are o putere uimitoare - o putere care
schimbă viaţa, transformă caracterul omului, dăruieşte putere
celui slab, curaj celui descurajat şi speranţă celui aflat pe
moarte.
În întreaga istorie, puterea Bibliei de a schimba viaţa omului a
fost dovedită de nenumărate ori.
Oameni cu un temperament aprins au fost transformaţi prin
puterea Bibliei în oameni paşnici şi liniştiţi.
Oameni imorali, dedaţi plăcerilor, au devenit curaţi şi puri.
Victime ale alcoolului au fost eliberate de viciul lor, hoţii au
încetat să mai fure, înşelătorii au încetat să înşele.
Nu trebuie să căutăm prea departe astăzi, pentru a găsi în
închisori răufăcători împietriţi care au fost transformaţi prin
puterea Bibliei, în creştini plini de bucurie.
Nu trebuie să căutăm prea departe pentru a găsi căsnicii
îndreptându-se cu paşi siguri spre divorţ, care au fost salvate şi
umplute de o nouă iubire prin puterea Bibliei.
Oricine citeşte Biblia cu credinţă şi în fiecare zi este schimbat de
Cartea lui Dumnezeu.
Prieteni, dacă veţi citi Biblia în fiecare zi, ea va schimba şi viaţa
voastră.
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104

Vechiul Testament a profetizat despre Hristos, iar Noul
Testament este o istorie a vieţii Sale.
Aşa cum observaţi, întreaga Biblie este o revelaţie a Domnului
Isus Hristos, care a venit să-i dezvăluie acestei planete
răzvrătite, într-o manieră vie, cum este Tatăl ceresc cu adevărat.
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Domnul Isus Şi-a petrecut timpul schimbând viaţa oamenilor.
Acesta este miezul religiei creştine. Acesta este subiectul central
al Bibliei, secretul puterii ei.
108

109

110

111

112
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(Text: Ioan 8:32)
Domnul Isus ştia în ce constă puterea de a schimba viaţa
oamenilor:
Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi. Ioan
8:32.
Adevărul este cel care îi eliberează pe oameni - ceea ce îi
transformă pe oameni!
Adevărul este cel care face dintr-o victimă a alcoolului un om
abstinent şi un tată iubitor.
Adevărul este cel care îl eliberează pe consumatorul de droguri.
Cu atâta confuzie care se manifestă în lumea de azi, pe bună
dreptate, ne întrebăm: Ce este adevărul?
(Text: Ioan 17:17)
Domnul Isus ne oferă răspunsul:
Cuvântul Tău este adevărul. Ioan 17:17.
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este adevărul!
Puterea acestui Cuvânt este capabilă să schimbe inima
bărbaţilor şi a femeilor.
Totuşi, Cuvântul lui Dumnezeu îi poate schimba numai pe cei
care doresc să fie schimbaţi - cei care sunt dispuşi să-L accepte
pe Omul Cărţii, Domnul Isus Hristos.
Milioane de vieţi au fost transformate în timp ce oamenii
studiau Biblia.
Nu există în lume nici o putere mai mare de a impresiona inima
şi de a transforma viaţa.
Înţelegeţi prieteni? Ceea ce facem cu cartea este de o importanţă
crucială.
Ea este mai mult decât o simplă carte pe care o purtăm la
biserică sau o expunem în casele noastre!
Ea este mai mult decât o sursă de informaţii sau de îndemnuri
folositoare. Este Dumnezeu vorbind inimii noastre.
Ea este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu adresată copiilor
Săi de pe planeta Pământ.
Este secretul supravieţuirii, al fericirii durabile şi al păcii
sufletului.
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113

114

(Video 12 sec) Îngăduiţi-mi să vă relatez o povestire despre
puterea Cuvântului lui Dumnezeu de a transforma viaţa omului.
Cu mulţi ani în urmă, a existat un vas numit Bounty.
În 1790, Căpitanul Bligh şi echipajul lui au pornit din Anglia
pentru a aduce o încărcătură de arbori de pâine, care urmau a fi
transplantaţi în Indiile de Vest ca hrană ieftină pentru sclavi.

(Video 4 sec) Echipajul de pe Bounty nu a reuşit să continue
multă vreme călătoria. Astfel că s-au adăpostit pe o insulă
nelocuită numită Pitcairn.
115
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(Video 10 sec) Echipajul a ars corabia Bounty pentru a nu putea
fi descoperiţi. La trecerea prin Tahiti, Blight luase la bord mai
multe femei şi copii şi câţiva băştinaşi.
Când marinarii au învăţat să fabrice alcool, au început
necazurile. Aceşti oameni erau ucigaşi şi răufăcători brutali, şi
nu după mult timp, a mai rămas un singur bărbat, John Adams,
şi mai multe femei şi copii.
(Video 8 sec) Rămas singur, John Adams a început să caute
Biblia vasului Bounty, care se afla undeva, într-un cufăr. A
început să citească şi în timp ce citea, în viaţa lui s-a produs o
schimbare teribilă.
El a înţeles că asupra lui se afla o responsabilitate teribilă, de a
le oferi un viitor acelor copii. A început să-i înveţe să scrie şi să
citească şi să-i educe cum să trăiască.
Transformarea întregii populaţii a insulei a atras atenţia vaselor
care treceau pe acolo, apoi a guvernului Britanic şi în cele din
urmă a lumii întregi.
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5 – Secretele Sulurilor Antice

(Video 7 sec) Datorită conducerii dure a căpitanului Bligh şi a
tratamentelui aspru la care şi-a supus oamenii, pe corabie a avut
loc o răscoală, iar Fletcher Christian, liderul răscoalei, l-a
abandonat pe Bligh, alături de 18 dintre oamenii lui, pe o mică
barcă în mijlocul oceanului.
Planul acestora era să ajungă înapoi în Anglia, bazându-se pe
cunoştinţele şi aptitudinile Căpitanului Bligh.

5 – Secretele Sulurilor Antice
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Această Biblie poate schimba şi viaţa ta, prietene.
În timp ce studiem Biblia, acelaşi Duh Sfânt care i-a inspirat pe
scriitorii Bibliei să scrie Cuvântul lui Dumnezeu cu secole în
urmă, va transforma viaţa noastră.
Apropiaţi-vă de Cuvântul lui Dumnezeu fără prejudecăţi şi cu o
credinţă simplă şi spuneţi:
O Doamne, arată-mi adevărul Tău, iar eu îl voi urma.
O Doamne, dezvăluie-mi toate schimbările pe care trebuie să le
fac în viaţa mea.
O Doamne, doresc din toată inima să te cunosc în paginile
cuvântului Tău, ca pe un Mântuitor iubitor şi iertător, care
transformă viaţa.
Da, prieteni, Biblia nu este doar o simplă carte - autorul ei este
Cel care îi conferă o importanţă crucială.
Când vom înţelege un crâmpei al caracterului acestui autor,
credinţa noastră va deveni tot mai puternică.
Deoarece a-L cunoaşte pe Dumnezeu, înseamnă a-L iubi şi a te
încrede în El.

6 – DE CE ESTE ATÂTA SUFERINŢĂ?
Cum poate un Dumnezeu al iubirii să îngăduie suferinţa?

1

2

Nimănui nu-i pasă! - este strigătul disperat al bărbaţilor şi
femeilor de pe această planetă singuratică.
Recent, într-un sondaj de opinie cu privire la Dumnezeu, mai
multe persoane au fost întrebate: Dacă aţi putea să-I puneţi lui
Dumnezeu o întrebare, care ar fi aceasta?
Ce aţi răspunde personal? Dacă aţi putea să-I puneţi lui
Dumnezeu o întrebare, care ar fi aceasta?
Iată ce ar întreba milioane de oameni:
Doamne, îţi pasă de mine cu adevărat? Dacă eşti atât de bun, de
ce există atât de multă boală, suferinţă şi moarte în lumea
noastră?
De ce există atât de multe griji şi necazuri?
De ce există foamete, inundaţii, dezastre naturale şi război?
Privim în jurul nostru şi suntem conştienţi că în lumea aceasta
există o forţă a răului.
În fiecare zi, pretutindeni au loc tragedii teribile.

4

1
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3

Clara Anderson lucra ca menajeră într-o casă din San Francisco.
Ea era o femeie deosebit de amabilă şi foarte conştiincioasă.
Într-o zi, după ce lucrase timp de cincisprezece ani pentru
acelaşi patron, Clara a dispărut.
Patronul ei nu avea nici o idee unde ar fi putut pleca. Părea că,
pur şi simplu, dispăruse.
Apoi, în mod miraculos, după zile de căutare, departamentul
serviciilor sociale a găsit-o.
Clara era pe punctul de a muri de foame, pe un munte retras,
aflat în afara oraşului San Francisco.
Ea a spus: Vreau să mor. Lăsaţi-mă în pace.
Când reporterul care o găsise i-a luat interviul, Clara a spus:
Iată, nimănui nu-i pasă de mine. Nu sunt decât o simplă
menajeră - doar una dintre miile de menajere care se ocupă cu
îngrijirea curăţeniei în casele oamenilor. Viaţa mea nu are nici o
valoare. Nu am nici o rudă apropiată, nu am familie, nu am
prieteni. Sunt atât de singură încât vreau să mor.
Nu există nici o persoană pe care să o pot considera prietenă
apropiată - nimeni cu care să pot vorbi, nimeni căruia să-i pot
deschide inima. Aşa că, lăsaţi-mă să mor, pentru că nimănui nu-i
pasă de mine cu adevărat.
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5

6

(Video 15 sec.) Cine este răspunzător pentru toate tragediile,
necazurile şi suferinţele acestei lumi?
Mulţi oameni dau vina pe Dumnezeu pentru greutăţile lor.
Atât de adesea îi auzim întrebând: De ce mi-a făcut Dumnezeu
mie aceasta?
Haideţi să vedem ce spune Biblia despre marea bătălie care se
desfăşoară între puterile binelui şi puterile răului.
Aţi putea întreba: Dacă nu Dumnezeu este cel care aduce toate
aceste necazuri şi dureri în lume, cine este adevăratul
responsabil pentru toate tragediile la care suntem martori în
fiecare zi?
Biblia demască vinovatul într-o manieră precisă!
Domnul Isus a spus o pildă, despre un fermier care semănase
seminţe bune în ogorul lui, dar când plantele au început să
răsară,

7

în ogor apăruse şi neghină.

8

(Text: Matei 13:27)
Robii stăpânului casei au venit, şi i-au zis: ,Doamne, n-ai
semănat sămânţă bună în ţarina ta?
9

De unde are dar neghină?'
Ei doreau să ştie de unde apăruse neghina?

10

(Text 3 diapozitive: Matei 13:37-39)
El le-a răspuns: ,,Cel ce seamănă sămânţa bună, este Fiul
omului'.
11

2
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Ţarina este lumea; sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei; neghina
sunt fiii Celui rău.

12

Vrăjmaşul care a semănat-o este Diavolul.
Matei 13:37-39.

13

14

15

Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne descrie cum a început
totul, astfel încât să putem cunoaşte adevărul cu privire la ceea
ce s-a întâmplat în cer şi ce anume a provocat un necaz atât de
mare pe planeta Pământ. Veţi descoperi originea răului. Poate
că vă va surprinde, dar în cer a fost cândva un război!
(Text 4 diapozitive: Apocalipsa 12:7-9)
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,

16

dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

17

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi
Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe
pământ;
18

a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.
Apocalipsa 12:7-9.
19

3
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Înţelegeţi? În timp ce Dumnezeu manifestă iubire şi bunătate
faţă de toţi, există o altă putere care acţionează în această lume,
aducând dezastrul, tragedia, moartea şi boala în viaţa copiilor lui
Dumnezeu.
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Acum, să observăm modul în care este descris acest balaur sau
diavolul, în Apocalipsa 12:3, 4:

20

(Text 2 diapozitive 12:3,4)
În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur
roşu, cu şapte capete, zece coarne,
21

şi şapte cununi împărăteşti pe capete.

22

Cu coada trăgea după el a treia parte din stelele cerului, şi le
arunca pe pământ. . .

23

24

În mod evident, o treime din îngerii cerului l-au urmat pe
înşelător, în răzvrătirea lui împotriva lui Dumnezeu.
Dar să descoperim mai multe despre acest înger căzut, numit
Lucifer.
În Vechiul Testament este descris ca fiind Regele Tirului şi
despre el se spun următoarele:
(Text 4 diapozitive: Ezechiel 28:12-14)
,Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă
desăvârşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvârşit în frumuseţe.
Ezechiel 28:12

25

Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot
felul de pietre scumpe: . . .
Ezechiel 28:13
26

4
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Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe
muntele cel sfânt al lui Dumnezeu,

27

umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ezechiel 28:14

28

29

Lucifer deţinea o poziţie înaltă în cer. De fiecare parte a tronului
harului sau tronului lui Dumnezeu, se aflau doi îngeri - unul la
dreapta şi altul la stânga. Unul dintre aceştia era Lucifer.
30

El nu a fost mulţumit să stea chiar lângă Dumnezeu.
EL A VRUT SĂ FIE DUMNEZEU!
Ceva se întâmplase în interiorul lui Lucifer şi în relaţia lui cu
Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus lui Lucifer:
31

(Text: Ezechiel 28:15)
Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua când ai fost făcut,
până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine.
Ezechiel 28:15
32

(Text: Ezechiel 28:17)
'Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat
înţelepciunea cu strălucirea ta. . .
Ezechiel 28:17
33

34

Acest înger frumos, aflat într-o poziţie înaltă, a devenit egoist.
El a poftit slava şi respectul care I se cuveneau numai lui
Dumnezeu. A fost înfometat după putere şi a avut îndrăzneala de
a-L înfrunta pe Creatorul Său, pentru a-I lua locul la conducerea
universului. Să ascultăm cu atenţie:
5
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Lucifer a fost un înger creat frumos şi desăvârşit din toate
punctele de vedere.
El era îngerul care stătea chiar lângă tronul lui Dumnezeu, în
calitate de heruvim ocrotitor.
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(Text 3 diapozitive: Isaia 14:12-14)
Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai
fost doborât la pământ. . .
35

Tu ziceai în inima ta: ,Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul
de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu. . . .

36

. . . voi fi ca Cel Prea Înalt.
Isaia 14:12-14

37

Când aceste cuvinte arogante au ieşit de pe buzele lui Lucifer,
iubirea şi armonia desăvârşită a cerului s-au spart într-o mulţime
de cioburi egoiste.
38

Nu a trecut multă vreme până când Lucifer a început să
răspândească spiritul nemulţumirii printre ceilalţi îngeri.
Încet dar sigur, el a subminat iubirea şi dreptatea lui Dumnezeu.
39

40

6

Asemenea unui fruct alterat într-o cutie, răzvrătirea lui s-a
transmis la ceilalţi îngeri din cer.
Poate că vă miraţi de ce Dumnezeu nu l-a nimicit pe Satana
chiar la data aceea.
Dumnezeu ar fi putut să-l extermine pe Lucifer şi pe îngerii care
i se alăturaseră în răzvrătirea lui, distrugându-i printr-o singură
fulgerare orbitoare, dar dacă ar fi procedat astfel, toate creaturile
Sale ar fi început să-I slujească de frică.
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41

Să presupunem că Dumnezeu ne-ar fi luat libertatea de a alege şi
ne-ar fi transformat pe toţi în nişte roboţi.
[Ad lib] Câţi dintre dv. aveţi copii? Sunt câţiva. Aţi fi dorit un
copil robot? Cum v-ar plăcea să fi avut un copil pe care să-l
programaţi să asculte absolut tot ceea ce îi cereţi?
Copilul s-ar trezi dimineaţa şi ar spune: Da, mami, îmi voi
mânca orezul.
Da, tati, îmi voi face curăţenie în cameră.
Aveţi un robot - rece, metalic, un robot mecanic.
Dar nu mai aveţi un copil.
Aţi dori un asemenea copil? Desigur că nu.
Nici Dumnezeu nu a dorit.

42

Satana a pus la îndoială legile şi dreptatea lui Dumnezeu, dar
Dumnezeu nu impusese aceste legi prin forţă, ca să dovedească
cine este conducătorul! El le instituise pentru a proteja creaturile
Sale, pentru a le asigura pacea şi fericirea.
43

44

Legile Lui sunt asemenea semafoarelor şi a semnelor de
circulaţie care limitează viteza, plănuite pentru siguranţa şi
bunăstarea noastră.
Dar acest înger, mai respectat decât toţi ceilalţi îngeri, a
considerat că el ar putea conduce universul mai bine ca
Dumnezeu, Creatorul lui!
Satana, Vrăjmaşul lui Dumnezeu, s-a transformat singur într-un
diavol!

45

46

(Video: 10 sec)
Dumnezeu îi dăruieşte fiecăruia capacitatea de a alege să asculte
sau să I se împotrivească.
Deoarece este corect şi iubitor, Dumnezeu i-a îngăduit Satanei
să demonstreze înaintea universului maniera în care dorea el să
conducă lumea.
Noi nu înţelegem de ce s-au întâmplat toate acestea, în timp ce
Dumnezeu era atât de iubitor şi bun faţă de toţi.
7
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Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii. El poate fi fericit doar
într-o relaţie iubitoare cu creaturile Sale, care să I se închine
pentru că Îl iubesc şi se încred în El.
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47

Bătălia începută în cer nu s-a încheiat încă, doar şi-a schimbat
locul.
Pământul avea să fie terenul de desfăşurare al marii controverse
dintre bine şi rău, locul în care Satana urma să demonstreze
maniera lui de guvernare şi modul în care dorea să conducă
lumea.
Dar de ce pământul? De ce a trebuit ca planeta noastră să devină

48

(Text: 1Corinteni 4:9)
. . . o privelişte pentru lume, îngeri şi oameni?
1Corinteni 4:9
49

50

51

Pământul tocmai ieşise din mâna Creatorului, dincolo de orice
descriere în ca privesţe splendoarea, desăvârşirea şi perfecţiunea
lui.
În mod evident, Satana a gândit la fel, deoarece a considerat
această lume drept un trofeu vrednic de cucerit.
El intenţiona să pună stăpânire pe această planetă de o
frumuseţe atrăgătoare şi plină de prospeţime - o lume nou
născută.
Cu toate că au fost creaţi desăvârşiţi, Adam şi Eva, tatăl şi
mama neamului omenesc, nu se aflau în afara oricărei
posibilităţi de a comite greşeli.
Ei aveau libertatea de a alege să-L iubească şi să asculte de
Dumnezeu sau să ignore instrucţiunile Lui.
Loialitatea lor trebuia verificată, iar testul urma să se
concentreze asupra unui singur pom. Dumnezeu i-a avertizat,
(Text 2 diapozitive: Geneza 2:16, 17)
,,Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;

52
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53

Aşa i s-a întâmplat Evei.
Satana şi-a folosit puterea supranaturală de a o înşela.
De cele mai multe ori, Satana nu acţionează într-o manieră
deschisă. El este deosebit de amăgitor, folosindu-se de
organizaţii, oameni sau chiar de un şarpe!
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dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci
în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.
Geneza 2:16, 17
Aceasta era o prevedere justificată.
Ei se puteau simţi în siguranţă. Dar omul este cel mai
vulnerabil, tocmai atunci când se simte în siguranţă şi este
surprins total lipsit de apărare.

Din acest motiv, Pavel spunea:

55

(Text 3 diapozitive: Efeseni 6:11-12)
Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine
piept împotriva uneltirilor diavolului.
56

Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci
împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor,

57

împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva
duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti.
Efeseni 6:11,12
58

Eva a fost înşelată.
Ea nu suspectase nici o clipă că acele cuvinte rostite de şarpele
vorbitor, veneau de la Satana.
Diavolul, vorbind printr-un şarpe, a întrebat-o:
59
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(Text: Geneza 3:1)
Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: 'Să nu mâncaţi din toţi pomii
din grădină'?
Geneza 3:1.
60

(Text 4 diapozitive: Geneza 3:2-4)
Eva a răspuns, ,,Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din
grădină.
61

Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii,

62

Dumnezeu a zis: ,,Să nu mâncaţi din el, şi nici să nu vă atingeţi
de el, ca să nu muriţi.

63

Atunci şarpele a zis femeii: ,,Hotărât, că nu veţi muri'.
Geneza 3:2-4

64

65

Când a auzit cuvintele şarpelui, Evei trebuie să-i fi trecut prin
minte gândul că el spunea ceva diferit de ceea ce le spusese
Dumnezeu.
Probabil că în timp ce se simţea încurcată, şarpele a adăugat în
grabă,
(Text: Geneza 3:5)
dar Dumnezeu ştie că, în ziua când veţi mânca din el, vi se vor
deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul.
(Text: Geneza 3:5)

66

67
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Diavolul sugera că Dumnezeu este nedrept, că îl împiedică pe
om să beneficieze de ceva bun.
A fi ca Dumnezeu - era dorinţa arzătoare a Satanei şi motivul
căderii lui. Acum, aceasta suna frumos şi pentru Eva şi condusă
de un impuls necugetat, a acţionat.

6 – DE CE ESTE ATÂTA SUFERINŢĂ?
(Text 2 diapozitive: Geneza 3:6)
Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit,

68

şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci
din rodul lui, şi a mâncat. . .
Geneza 3:6.
69

70

Adam şi Eva au căzut la testul iubirii şi loialităţii faţă de
Dumnezeu şi nu a trecut multă vreme, până când au înţeles că
greşiseră.
71

Satana a răpit lumea nou născută! Din acel moment, el a lansat
pretenţia de a deţine titlul de Prinţ al lumii.
Domnitor al unei planete răzvrătite!
Adam şi Eva ascultaseră glasul celui rău.
72

73

Acea zi tragică se apropia de încheiere şi ca de obicei,
Dumnezeu a venit în răcoarea serii şi a început să-i caute pe
Adam şi pe Eva.
Până atunci, fusese momentul cel mai fericit al zilei posibilitatea de a se plimba şi de a vorbi în mod direct cu
Dumnezeul care îi crease. Dar în acea zi, Adam şi Eva au fugit
şi s-au ascuns printre arbuşti!
În cele din urmă, Adam s-a strecurat încet, ieşind din
ascunzătoarea grădinii şi a mărturisit:

74
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a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi
el.
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(Text: Geneza 3:10)
Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram
gol, şi m-am ascuns.
Geneza 3:10
75

Lui Adam nu îi mai fusese frică niciodată, dar aceasta este
urmarea păcatului.
Păcatul îi face pe oameni să se teamă tocmai de Dumnezeu.
76

77

78

(Text: Geneza 3:11)
Dumnezeu a întrebat: . . .Nu cumva ai mâncat din pomul din
care îţi poruncisem să nu mănânci?
Versetul 11.
Adam a răspuns:
(Text: Geneza 3:12)
. . .Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat
din pom şi am mâncat.
Geneza 3:12.
Cu câteva ore înainte, Adam fusese dispus să moară alături de
Eva.
Acum, o învinuia tocmai pe ea şi Îl învinuia, de asemenea, pe
Dumnezeu, pentru faptul că o crease. Cum sfărâmă păcatul
dragostea.
Dar Eva nu era mai puţin acuzatoare. Când Dumnezeu a
întrebat-o ce făcuse, ea a răspuns:

79

80

81
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(Text: Geneza 3:13)
. . .Şarpele m-a amăgit, şi am mâncat din pom.
Geneza 3:13.
Eva a aruncat vina de asemenea asupra lui Dumnezeu! Cu alte
cuvinte, ea spunea, Şarpele pe care l-ai făcut Tu, m-a dus în
ispită.
Chiar în acea zi, Adam şi Eva au fost sortiţi morţii!
Pentru a-i împiedica să mănânce din pomul vieţii, Dumnezeu i-a
scos pe Adam şi pe Eva afară din grădina care le slujea drept
cămin.
Diavolul le spusese că nu vor muri, dar Biblia spune:
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(Text: Geneza 5:5)
Toate zilele pe care le-a trăit Adam, au fost de nouă sute trei
zeci de ani; apoi a murit. Geneza 5:5
Prea târziu, au descoperit că diavolul este
82

(Text: Ioan 8:44)
. . .mincinos şi tatăl minciunii.
Ioan 8:44.
83

84

(Video: 10 sec) El este cel care a adus necazul asupra acestei
planete şi cel care, de atunci şi până azi, provoacă păcatul şi
suferinţa. Domnul Isus l-a demascat pe diavol şi metodele prin
care îi face pe oameni să sufere.
85

Într-un Sabat, pe când vorbea în sinagogă, Domnul a observat o
femeie chinuită de o diformitate fizică.
Mişcat de situaţia ei demnă de milă, Domnul Isus a vindecat-o.
86

Conducătorii L-au criticat imediat, deoarece vindecarea avusese
loc într-o zi de Sabat - ziua sfântă de închinare a lui Dumnezeu.
Dar observaţi cum Şi-a justificat El faptele săvârşite:
87

(Text 2 diapozitive: Luca 13:16)
Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care
Satana o ţinea legată de optsprezece ani,
88

nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua
Sabatului? Luca 13:16

89
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Este uşor să-L acuzi pe Dumnezeu pentru nenorocirea şi
devastarea lumii, dar adevăratul responsabil pentru acest
dezastru este Satana.
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90

Domnul Isus a spus că Satana o ţinuse legată pe acea femeie
timp de optsprezece ani.
Satana era vinovatul! De fapt, Satana este forţa sinistră care se
ascunde dincolo de boală şi suferinţă, dincolo de durerea de
inimă şi de moarte!
Probabil că niciunde altundeva în Biblie, nu este expusă mai
bine strategia Satanei, ca în primul capitol al cărţii Iov, într-o
conversaţie dintre diavolul şi Dumnezeu.

91

La un anumit timp după căderea lui Satana, fiii lui Dumnezeu sau prezentat înaintea Lui, iar Satana a venit şi el.
Gândiţi-vă la aceasta! O adunare a fiilor lui Dumnezeu, la care
Satana a venit neinvitat!
92

93

94

(Text 2 diapozitive: Iov 1:7)
Domnul a zis Satanei: ,,De unde vii?'
Iov 1:7
Cu alte cuvinte, cine te-a invitat? Ce drept ai să vii aici? Satana
I-a răspuns Domnului:
De la cutreierarea pământului şi de la plimbarea pe care am
făcut-o pe el.
Iov 1:7
Satana pretindea domnia asupra planetei Pământ. El uzurpase
poziţia lui Adam!
Adam este numit un fiu al lui Dumnezeu (Vezi Luca 3:38), aşa
cum erau numiţi cei care veniseră în acea zi la o întrunire cu
Dumnezeu.

95

Este posibil ca acele fiinţe să fi fost conducătorii celorlalte lumi,
întocmai precum fusese Adam la început în lumea noastră?
În orice caz, pretenţia Satanei de a reprezenta Pământul nu a
trecut neobservată. Domnul i-a spus Satanei:
96

(Text 4 diapozitive: Iov 1:8, 9, 11)
,,Ai văzut pe robul Meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ.

97
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Este un om fără prihană şi curat la suflet, care se teme de
Dumnezeu şi se abate de la rău.

98

Şi Satana a răspuns Domnului: ,,Oare degeaba se teme Iov de
Dumnezeu?

99
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Dar ia întinde-Ţi mâna, şi atinge-Te de tot ce are, şi sunt
încredinţat că Te va blestema în faţă'.
Iov 1:8, 9, 11
100

Ce provocare! Satana pretindea că singurul motiv al loialităţii
lui Iov faţă de Dumnezeu, se datora binecuvântărilor lui
Dumnezeu, şi nu pentru că Iov Îl iubea şi se încredea în El.
101

(Text 2 diapozitive: Iov 1:12)
Domnul a zis Satanei: ,,Iată, îţi dau pe mână tot ce are, numai
asupra lui să nu întinzi mâna'.
102

Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.
Iov 1:12.
Satana a plecat, dornic să atace posesiunile lui Iov.
103

Loviturile au început să cadă îndată:
Prima: sabeenii au furat vitele lui Iov şi au ucis slujitorii.

104

A doua: Un foc a căzut din cer şi i-a ucis turmele de oi şi
păstorii.

105
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A treia: Au venit caledeenii şi au jefuit cămilele lui Iov.

106

A patra (veştile cele mai cutremurătoare): o furtună a dărâmat
casa fiului cel mare al lui Iov. Înăuntru avea loc o sărbătoare şi
toţi cei zece copii ai lui Iov au fost ucişi!
107

108

109

Sărmanul Iov! El credea că Domnul fusese cel care îi luase
averile şi provocase toate nenorocirile.
Iov nu înţelegea că diavolul era autorul!
Deşi era copleşit de durere, loialitatea lui faţă de Dumnezeu a
rămas neschimbată.
(Text: Iov 1:21)
El a spus: . . . Domnul a dat, şi Domnul a luat - binecuvântat fie
Numele Domnului!
Iov 1:21
În ciuda faptului că Iov nu putea înţelege tragediile care îi
devastaseră proprietatea şi îi uciseseră copiii, el a continuat să se
încreadă în bunătatea lui Dumnezeu ca şi mai înainte.
Dar Satana nu a fost mulţumit.
El L-a provocat pe Dumnezeu din nou, spunând:
(Text 3 diapozitive: Iov 2:4-6)
. . . Omul dă tot ce are pentru viaţa lui.

110

Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de oasele şi de carnea lui, şi
sunt încredinţat că Te va blestema în faţă.

111

Domnul a zis Satanei: ,,Iată, ţi-l dau pe mână: numai cruţă-i
viaţa.
Iov 2:4-6
112
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Testul continuă! Va rămâne Iov loial faţă de Dumnezeu, când
situaţia avea să devină mai aspră, sau Îi va întoarce spatele lui
Dumnezeu?
113

(Text 2 diapozitive: Iov 2:7)
Şi Satana a plecat dinaintea Domnului.

114

115

Dacă aţi avut vreodată o rană inflamată, ştiţi cât de dureroasă
poate fi o rană. Imaginaţi-vă ce înseamnă să fii acoperit de răni
inflamate din cap şi până la picioare!
116

Chiar dacă Satana îl lipsise de averi, de copii şi de sănătate, Iov
a rămas loial faţă de Dumnezeu. Ce om deosebit! Biblia spune:

117

În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc, şi n-a vorbit nimic
necuviincios împotriva lui Dumnezeu.
Iov 1:22
118

Cine l-a rănit pe Iov?
Cine a adus plăgile asupra lui Iov? SATANA!

119

Cine i-a furat averea şi i-a omorât servitorii? SATANA!

120
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Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului până în
creştetul capului.
Iov 2:7
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Cine a adus furtuna care i-a omorât copiii? SATANA!

121

Dumnezeu poate permite dificultăţile pentru a ne testa loialitatea
şi dragostea,

122

dar Satana este responsabil de tot răul de pe planeta noastră!

123

124

Suntem prinşi cu toţii în centrul unei drame cosmice
înspăimântătoare, a unui conflict între autoritate şi nelegiuire,
între Creator şi Satana, adevăratul răzvrătit.
Noi nu suntem doar nişte spectatori. Noi suntem implicaţi,
indiferent dacă dorim aceasta sau nu.
Ideea că Satana este doar un mit sau o influenţă, ne lasă total
nepregătiţi pentru a ne confrunta cu o fiinţă inteligentă, cum este
el în realitate.

125

Cartea Apocalipsei ne spune:

126

(Text 2 diapozitive: Apocalipsa 12:12)
De aceea bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de
voi, pământ şi mare!
127

Căci diavolul s-a coborât la voi, cuprins de o mânie mare,
fiindcă ştie că are puţină vreme.
Apocalipsa 12:12
Apostolul Petru a scris următoarea avertizare:
128
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(Text 2 diapozitive: 1 Petru 5:8)
Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă
târcoale ca un leu care răcneşte,
129

şi caută pe cine să înghită.

130

Biblia spune că Satana vine ca un leu care dă târcoale.

132

Satana a acţionat prin intermediul Regelui Irod, intenţionând săL distrugă pe copilul Hristos (El a fost învins).

133

(Video: 10 sec.) Satana a venit la Domnul Isus în pustie,
deghizându-se într-un înger ceresc şi ispitindu-L de trei ori (El a
fost învins).
134

Satana a instigat mulţimile pentru a-L ucide pe Domnul Isus la
Calvar (El a ajuns un vrăjmaş învins pentru totdeauna).

135
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131

Chiar dacă Satana îşi desfăşoară activităţile sale răutăcioase,
Dumnezeul creator are un plan de restaurare, care Îl include pe
Fiul Său cel iubit, Domnul Isus, care a fost dispus să moară
pentru a plăti datoria noastră, astfel încât să putem avea viaţă
veşnică.
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136

Deşi a existat un Calvar, a existat şi o înviere! Lăudat fie
Dumnezeu!
Prin urmare, Dumnezeu L-a dat pe propriul Său Fiu; iar Fiul S-a
dat pe Sine Însuşi, pentru a schimba soarta mea şi a
dumneavoastră.
A fost un ceas al victoriei, o zi a eliberării pentru toţi prizonierii
diavolului de pe planeta Pământ.
În acea zi, Satana a devenit un vrăjmaş învins! Prin moartea Sa,
Domnul Hristos a câştigat dreptul de a nimici răul şi suferinţa în
întregime.
În Evrei 2:14, Pavel a scris:

137

(Text 2 diapozitive: Evrei 2:14)
Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa
şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele,
138

pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea
morţii, adică pe diavolul.

139

140

Satana a demonstrat în faţa tuturor fiinţelor inteligente din
univers, care este adevărata natură a caracterului său.
El continuă să demonstreze modul în care ar dori să conducă
lumea.
Tornade, cutremure de pământ, inundaţii, crime, boli, necazuri
şi durere!
Aceasta este ceea ce vedem.
Dincolo de toate acestea, nevăzută, se află activitatea
supranaturală a Satanei.

141

Aceste tragedii nu sunt fapte ale lui Dumnezeu - ele sunt fapte
ale diavolului.

142
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Poate că vă întrebaţi de unde vin întristarea, necazul şi
dificultăţile din viaţa dumneavoastră. Poate că sunteţi întristaţi
de pierderea unui copil sau a unei persoane dragi şi întrebaţi
unde este Dumnezeu?
143

Biblia ne învaţă că Dumnezeu este prezent.
El Se află în mijlocul necazurilor, durerilor şi problemelor dv.
El va veni curând pentru a rezolva problema păcatului şi a
suferinţei.
144

(Text 3 diapozitive: Ezechiel 28:16, 18)
. . . te nimicesc, heruvim ocrotitor. . .

146

scot din mijlocul tău un foc,

147

care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ. . .
Ezechiel 28:18.
Păcatul şi suferinţa vor dispare pentru totdeauna.
148

Da, dragi prieteni, Domnul Isus vine curând! Nu doar ca un
Galilean umil, nu ca un om batjocorit, scuipat şi respins. Nu ca
unul care atârnă pe o cruce,
149
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145

Vestea bună este că această planetă celestă, răpită de Satana, va
fi salvată curând.
Cunoaşterea acestui fapt ar trebui să liniştească temerile
pasagerilor agitaţi şi îngrijoraţi de pe o planetă care a pornit întro direcţie greşită!
Dumnezeu are un plan de distrugere a Satanei - diavolul
înşelător - şi, cu ocazia întâlnirilor viitoare, vom studia acest
plan în amănunţime. Să vedem ce spune Biblia despre Satana:
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ci ca Rege al regilor şi Domn al domnilor, având dreptul de a
domni! Trebuie să fim gata pentru a-L întâmpina, căci dacă
pierdem aceasta, pierdem totul!
150

151

(Video 12 sec.) Întrebarea de astăzi este, În cine vom crede? Pe
cine vom urma?
Un Dumnezeu iubitor - sau un înger căzut?
Liniile sunt trasate;
întreaga lume este împărţită în două tabere.
Cui îi oferim loialitatea noastră?
În care tabără ne aflăm?
Celui cu inima mereu neliniştită şi însingurată, celui cu sufletul
mereu îndurerat şi vinovat, tuturor copiilor Lui de pe o planetă
răzvrătită, Domnul Isus le adresează invitaţia iubitoare:

152

(Text: Matei 11:28)
Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da
odihnă.
Matei 11:28
153

(Text: Ioan 6:37)
. . . pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară. Ioan 6:37
Nu este aceasta o veste minunată?
154
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155
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Domnul Isus este aici, în mijlocul tragediilor, necazurilor,
durerilor şi dezamăgirilor vieţii.
El înţelege întristarea pe care poate că o trăieşti chiar acum.
Domnul Isus înţelege cum este să ai un trup răvăşit de boală.
El ştie ce înseamnă durerea.
El a simţit-o atunci când oamenii nemiloşi I-au străpuns
palmele, ţintuindu-L pe cruce.
El ştie ce înseamnă singurătatea.
El a trăit-o atunci când atârna singur în întunericul crucii.
El ştie ce înseamnă sărăcia.
El a trecut prin ea, când umbla pe străzile prăfuite ale Palestinei,
neavând ce să mănânce şi neavând un loc pe care să-l poată
numi casă. Veniţi la El astăzi.
El vă va dărui iarăşi curaj şi speranţă.
El este cea mai bună veste.
Într-o zi, în curând, Domnul Isus va veni iarăşi şi va pune capăt
tuturor suferinţelor vieţii.
El va veni iarăşi pentru a inaugura o lume cu totul nouă.
Păcatul şi păcătoşii vor fi nimiciţi.
În cele din urmă, Satana va fi învins pe deplin şi definitiv.
Domnul Isus doreşte cu ardoare să vă readucă în familia lui
Dumnezeu, să vă ofere viaţa veşnică pe planeta cea nouă.
Dar trebuie să luăm o decizie - Cine va fi Domnul nostru?
Prieteni, această decizie este o problemă de viaţă şi de moarte!
Nu doriţi să alegeţi chiar acum, să-I permiteţi lui Hristos să fie
Regele vostru?
El Se află în aşteptare. Braţele Lui sunt deschise larg.
El spune: Vino! Vino! Vino!
Aţi dori să vă plecaţi capul şi, în timp ce ne rugăm, să spuneţi:
Da, Doamne Isuse, eu vin!?

7 – O viaţă care a schimbat lumea
El poate schimba şi inima ta.

1

2

Subiectul dezbaterii lor în acea după-amiază călduroasă de vară
a fost Domnul Isus Hristos.
Ateul i-a pus prietenului său creştin câteva întrebări extrem de
importante. Întrebări ca:
De ce eşti creştin? Nu cumva este un accident geografic?
Pur şi simplu s-a întâmplat să te naşti într-o ţară creştină, nu-i
aşa?
Prin ce anume este Domnul Isus diferit de orice altă
personalitate?
Este Domnul Isus mai mult decât un învăţător etic sau un filozof
moral?
Cum poţi fi sigur că Domnul Isus este divin şi că darul vieţii
veşnice pe care îl oferă este real?
Prietenul său creştin i-a acordat câteva răspunsuri.
Nu am nici o îndoială că la aceste întrebări există răspunsuri
bine întemeiate, iar de înţelegerea acestor răspunsuri, depinde
viaţa veşnică.
Cu siguranţă că lumea noastră a avut oamenii ei renumiţi.
Oameni care şi-au adus contribuţia pentru a face ca lumea să fie
un loc mai bun.

4
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3

Doi bărbaţi au călătorit cu trenul pe o distanţă de mai multe sute
de kilometri pe teritoriul Statelor Unite.
Deoarece călătoria lor a fost foarte îndelungată, şi-au petrecut
timpul discutând despre tot ce le-a trecut prin minte.
Au vorbit despre vreme.
Au discutat politică.
Şi-au povestit întâmplări din copilărie.
Au vorbit despre familiile şi soţiile lor.
În cele din urmă, conversaţia s-a orientat spre religie.
Unul dintre cei doi era ateu. Celălalt era creştin.
Primul nu credea deloc în Dumnezeu.
Al doilea avea o credinţă puternică în Dumnezeu.
Ateul nu citise niciodată Biblia. Creştinul o citea în permanenţă.
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Regi, preşedinţi, conducători religioşi, militari, oameni de ştiinţă
şi artişti şi-au lăsat amprenta asupra istoriei.
Numele lor au fost renumite în întreaga lume.
5

6

7

Totuşi, există un nume care se evidenţiază mai presus de toate
celelalte.
Istoria însăşi este divizată în anii de dinainte şi anii de după
naşterea lui.
Numele acesta este Isus.
Domnul Isus este cel mai renumit nume al istoriei.
Dar una este să fi auzit de numele Lui şi cu totul altceva este să
ştii cine este El cu adevărat.
În seara aceasta, aş dori să facem cunoştinţă mai îndeaproape cu
Isus din istorie - Domnul Isus din Biblie.
Să începem cu începutul.
Poate că vă întrebaţi - Cine este Domnul Isus?
Prin ce anume este El diferit? A fost El doar un om bun, un
învăţător moral sau un filozof etician?
Doi dintre ucenicii Săi erau preocupaţi de aceleaşi întrebări.
În duminica învierii Sale, când i-a întâlnit pe cei doi ucenici de
pe drumul spre Emaus,

8

Domnul Isus le-a vorbit despre profeţiile care tocmai se
împliniseră în acele zile.

9

(Text 3 diapozitive: Luca 24:25, 27)
,,O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să
credeţi tot ce au spus proorocii! . . .
10

Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii,

11
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şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.
Luca 24:25, 27

12

Haideţi să vedem faptele care dovedesc că Domnul Isus este
Mesia

13

14

(Text 2 diapozitive: Isaia 7:14)
De aceea Domnul Însuşi vă va da un semn:

15

Iată, fecioara va rămânea însărcinată, va naşte un fiu, şi-I va
pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).
Isaia 7:14
16

17

(Video: 5 sec) Domnul Isus are mai multe nume: Emanuel, Isus,
Mântuitorul, Hristos şi Mesia. Profeţia lui Isaia cu privire la
naşterea Domnului Isus dintr-o fecioară a fost scrisă cu mai bine
de 600 ani înainte ca El să Se nască.
Un înger a citat chiar această profeţie, ca dovadă că Domnul
Isus era Mesia.
Să vedem cum i-a descris îngerul fecioarei Maria, naşterea
Domnului Isus.
(Text 2 diapozitive: Matei 1:18)
Iar naşterea lui Isus Hristos a fost aşa: Maria, mama Lui, era
logodită cu Iosif;

18
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NAŞTEREA SA MIRACULOASĂ.
Cu mult timp înainte ca Domnul Isus să fie născut de Maria,
Isaia a profetizat:
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şi înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de
la Duhul Sfânt.
Matei 1:18
19

NAŞTEREA LUI

20
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(Text: Mica 5:2)
. . . Betleeme . . . din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste
Israel . . .
Mica 5:2
Este remarcabil faptul că Domnul Isus S-a născut în Betleem,
tocmai cetatea prezisă de profeţie cu 700 de ani înainte.
(Text: Matei 2:1)
. . . Isus S-a născut în Betleemul din Iudea . . .
Matei 2:1
Noul Testament confirmă împlinirea profeţiei lui Mica.
Domnul Isus a fost mai mult decât un om bun, mai mult decât
un profesor de etică, mai mult decât un filozof moral.
El a fost Fiul divin al lui Dumnezeu.
A fost născut de o fecioară, aşa cum a prezis profetul Isaia.
S-a născut în Betleem, aşa cum a prezis profetul Mica.
Profeţia biblică dezvăluie cu claritate detalii semnificative ale
vieţii lui Hristos, cu sute de ani înainte.
Aceste profeţii s-au împlinit cu exactitate.
Când Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu a avut un plan.
Iubirea Lui a făcut necesar ca Domnul Isus - Fiul Lui - să vină
pe pământ, să trăiască o viaţă desăvârşită şi să moară pentru
păcatele noastre.
El a luat locul nostru pentru ca noi să putem avea viaţă veşnică,
dacă acceptăm planul Lui de a fi Mântuitorul nostru.
Acest plan este denumit PLANUL DE MÂNTUIRE.
Cu aproximativ 2000 de ani în urmă, nişte înţelepţi din Răsărit
au studiat Scripturile.
Ei au citit despre un mare împărat care va veni şi au ştiut că
sosise timpul să se nască.

24

4

7 – O viaţă care a schimbat lumea
Semnul Împăratului nou născut era o stea care avea să apară pe
cer. Ei au plecat în călătorie, conduşi de steaua aceea.
Când L-au găsit în Betleem, s-au plecat înaintea Domnului Isus
şi I s-au închinat.
25

(Text 2 diapozitive: Luca 2:7)
Şi [Maria] a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în
scutece
26

27

Pentru că nu era loc în casa de poposire, Domnul Isus a fost
culcat într-o iesle, acolo unde se adăposteau vitele. Era un copil
neajutorat.
28

Când îngerul i-a spus că va da naştere Fiului lui Dumnezeu,
mama Lui era foarte tânără şi foarte bună la suflet.

29

Deoarece era Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus deţinea natura
divină deplină asemenea Tatălui.
Apostolul Pavel spune că El era deopotrivă cu Dumnezeu şi a
luat chip de rob, făcându-se asemenea omului.
30

(Text 3 diapozitive: Filipeni 2:6)
. . . măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un
lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
31

ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob,

32

5
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şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc
pentru ei.
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făcându-Se asemenea oamenilor.
Filipeni 2:6, 7

33

34

Domnul Isus a devenit asemenea nouă, ca să poată trăi ca om pe
pământ.
Cu toate acestea, El a fost curat şi fără prihană, astfel încât să-Şi
aducă viaţa ca jertfă pentru ca noi să putem avea viaţă veşnică.
În ultimele 24 de ore ale vieţii Sale, zeci de profeţii s-au împlinit
în fiecare detaliu, făcute cu secole înainte.
Să ne gândim, de exemplu, la TRĂDAREA LUI de către Iuda.

35

36

(Text: Psalmi 41:9)
Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam
încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul
împotriva mea.
Petru L-a întrebat pe Domnul Isus cine avea de gând să Îl
trădeze, iar Domnul Isus a răspuns,
. . . ,,Acela, căruia îi voi întinge bucăţica, şi i-o voi da. . .
Ioan 13:26

37

PREŢUL PLĂTIT TRĂDĂTORULUI

38

. . . Şi Mi-au cântărit, ca plată, treizeci de arginţi.
Zaharia 11:12

39
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(Text 2 diapozitive: Matei 26:14,15)
Atunci unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a
dus la preoţii cei mai de seamă
40

şi le-a zis: ,,Ce vreţi să-mi daţi, şi-L voi da în mâinile voastre? ``
Ei i-au cântărit treizeci de arginţi.

41
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BĂTĂILE ŞI MALTRATAREA LUI

42

(Text 2 diapozitive: Isaia 50:6)
Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mă loveau, şi obrajii
înaintea celor ce-Mi smulgeau barba;
43

nu Mi-am ascuns faţa de ocări şi de scuipări.
Isaia 50:6

44

(Text: Matei 26:67)
Atunci L-au scuipat în faţă, L-au bătut cu pumnii, şi L-au
pălmuit.
Matei 26:67
45

I-AU STRĂPUNS MÂINILE ŞI PICIOARELE

46
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47

(Text: Psalmi 22:16)
. . . Mi-au străpuns mâinile şi picioarele.
Psalmi 22:16
După învierea Domnului Hristos, Toma, unul dintre ucenicii
Lui, care se îndoia că El fusese înviat, a făcut referire la faptul
că mâinile şi picioarele lui Hristos fuseseră străpunse. El a spus:
(Text 2 diapozitive: Ioan 20:25)
. . . Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu
voi pune degetul meu în semnul cuielor,

48

. . . nu voi crede.
Ioan 20:25

49

EL A FOST PUS ÎN NUMĂRUL CELOR FĂRĂ DE LEGE
Observaţi exactitatea cu care s-a împlinit această profeţie cu
privire la Domnul Hristos:
50

(Text: Isaia 53:12)
. . . a fost pus în numărul celor fără de lege.
Isaia 53:12
51

(Text 2 diapozitive: Marcu 15:27, 28)
Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta şi altul la
stânga Lui.
52

Astfel s-a împlinit Scriptura, care zice: ,,A fost pus în numărul
celor fărădelege.
Marcu 15:27, 28
53
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AU TRAS LA SORŢI HAINELE LUI
Regele David a relatat ceea ce avea să se întâmple cu hainele
Domnului Isus, cu o mie de ani înainte ca Domnul să moară pe
cruce:
54

(Text: Psalmi 22:18)
Îşi împart hainele Mele între ei, şi trag la sorţi pentru cămaşa
Mea.
Psalmi 22:18
55
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(Text 3 diapozitive: Ioan 19:23, 24)
Ostaşii, . . . I-au luat hainele, şi le-au făcut patru părţi . . .

56

I-au luat şi cămaşa, care n-avea nici o cusătură, ci era dintr-o
singură ţesătură de sus până jos.

57

Şi au zis între ei: ,,Să n-o sfâşiem, ci să tragem la sorţi a cui să
fie.
Ioan 19:23, 24
58

CUVINTELE SALE PE CRUCE

59

(Text: Psalmi 22:1)
,,Dumnezeule! Dumnezeule! Pentru ce M-ai părăsit? Comparaţi
acest verset din Vechiul Testament cu Matei 27:46:
60

(Text: Matei 27:46)
,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?
Domnul Isus a rostit aceste cuvinte chiar înainte de a muri, în
ceasul al nouălea.
61
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Multe dintre profeţii depăşesc în totalitate capacitatea de control
omenesc a Domnului Isus.

62

El nu ar fi putut stabili dinainte locul propriei Sale naşteri.

63

felul în care S-a născut.

64

trădarea Sa.

65

sau evenimentele din preajma morţii Sale.

66

67

Domnul Isus a fost într-adevăr ceea ce a declarat că este Mesia.
El a fost răstignit pe o cruce nemiloasă, sfâşiat de lovituri, cu
mâinile şi picioarele străpunse de cuie, având pe cap o coroană
de spini, fiind batjocorit şi luat în derâdere,
El ar fi putut chema zece mii de îngeri să distrugă lumea şi să Îl
elibereze.
Dar nu putea să Se salveze pe Sine şi pe noi în acelaşi timp!

68
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69

Vă întrebaţi uneori dacă există cineva căruia îi pasă cu adevărat
de dumneavoastră?
Domnului Isus Îi pasă!
El a dovedit aceasta cu mult timp în urmă, pe un deal în
apropiere de Ierusalim!
Ce iubire!
Ea zdrobeşte inimile noastre mândre.
El ar fi putut chema zece mii de îngeri, dar mulţumiri fie aduse
lui Dumnezeu, că nu a făcut-o!
În schimb, El a murit pentru tine şi pentru mine!

70

71

Domnul Isus a venit în lumea noastră pentru a trăi o viaţă
desăvârşită, care să fie pusă în locul vieţilor noastre păcătoase.
El a murit de moartea pe care ar fi trebuit să o suferim noi,
pentru ca noi să putem trăi veşnic!
Biblia spune despre jertfa Lui,
(Text 4 diapozitive: Isaia 53:3-7)
Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu
suferinţa . . .

72

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru
fărădelegile noastre, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

73

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi . . .

74

Când a fost chinuit . . . n-a deschis gura deloc, ca un miel pe
care-l duci la măcelărie.
Isaia 53:3-7
75
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Cea mai importantă întrebare este: Cine este Isus pentru tine?
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Aici se face referire la Domnul Isus ca fiind asemenea unui
miel.
El este numit Mielul în multe alte locuri din Biblie.
76

(Text 2: Apocalipsa 13:8)
Apocalipsa 13:8 vorbeşte despre cartea vieţii Mielului care a
fost înjunghiat de la întemeierea lumii.
77

(Text 2 diapozitive: Apocalipsa 5:8, 12)
Cei douăzeci şi patru de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea
Mielului. . .
78

Vrednic este Mielul, care a fost junghiat.
Apocalipsa 5:8, 12
Mielul Isus ne-a salvat pe toţi de la moartea veşnică şi ne-a
dăruit în schimb viaţa veşnică.
79

(Text 2 diapozitive: Romani 6:23)
Fiindcă plata păcatului este moartea.

80

dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru.
Romani 6:23
81

82

Adam şi Eva au păcătuit şi s-au despărţit de Dumnezeu.
Dumnezeu a fost nevoit să-i alunge din grădina care le slujea
drept cămin şi nu au mai putut mânca din roadele Pomului
Vieţii.
Vitalitatea lor avea să scadă treptat până la moarte.
(Text 2 diapozitive: Geneza 3:24)
Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a
pus nişte heruvimi,

83
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care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul
care duce la pomul vieţii.
Geneza 3:24
84

Dumnezeu a vorbit lui Adam şi Evei despre planul de a-i
mântui.

85

86

Acesta [Isus] îţi va zdrobi capul [lui Satana], şi tu [Satana] îi vei
zdrobi călcâiul.
Geneza 3:15
87

Ce înseamnă a zdrobi?

88

89

Cuvântul evreiesc pentru a zdrobi înseamnă a strivi. A strivi sau
a zdrobi capul cuiva este ceva mult mai grav decât a zdrobi
călcâiul cuiva.
Hristos avea să fie biruitor împotriva Satanei.
Pentru a-i aminti omului de planul Lui şi pentru a-l răscumpăra,
Dumnezeu a mai făcut ceva.
El a instituit sistemul jertfelor.
Ei trebuia să-şi dovedească credinţa în Mielul lui Dumnezeu
(Isus) care va muri într-o zi pentru a le dărui viaţă veşnică.

90
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(Text 2 diapozitive: Geneza 3:15)
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta
[urmaşii Satanei] şi sămânţa ei [urmaşii lui Hristos].
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Biblia nu ne spune când a început cu exactitate sistemul
jertfelor.
Adam şi Eva erau goi şi Dumnezeu le-a făcut haine din piele.
Chiar în capitolul următor, Cain şi Abel aduc jertfe.
91

(Text 2 diapozitive: Geneza 4:4, 5)
Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale
turmei lui şi din grăsimea lor.
92

Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui.
Geneza 4:4

93

94

Dumnezeu nu a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain şi Cain s-a
mâniat foarte tare. Geneza 4:5
Abel a adus un miel care Îl reprezenta pe Mielul lui Dumnezeu,
dar Cain a adus roadele pământului.
Jertfa lui Cain nu dovedea credinţa în Mielul înjunghiat al lui
Dumnezeu.
(Text: Evrei 9:22)
. . . şi fără vărsare de sânge, nu este iertare. Evrei 9:22

95

96

După eliberarea din Egipt, Dumnezeu i-a învăţat pe israeliţi prin
intermediul ceremoniilor sanctuarului pe care îi ceruse lui
Moise să-l construiască.
Sanctuarul sau cortul întâlnirii, era o copie a adevăratului
sanctuar din cer.
Una dintre aceste ceremonii era Paştele.

97
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În cea de a paisprezecea zi a lunii întâi, poporul fusese învăţat să
înjunghie un miel şi să ungă uşiorii porţii cu sângele mielului.
Acesta era un semn că se aflau sub protecţia sângelui Mielului.
98

În prima noapte de Paşti, îngerul nimicitor a trecut pe lângă
casele însemnate cu sânge şi nu a făcut rău nici unei persoane
aflate înăuntru.
99

(Text: Evrei 9:26)
El . . .S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa
Sa . . .
Evrei 9:26
101

(Text: Evrei 10:4)
căci este cu neputinţă ca sângele taurilor şi al ţapilor să şteargă
păcatele.
Evrei 10:4
102

Ioan Botezătorul anunţase venirea lui Mesia şi, când L-a văzut
pe Domnul Isus, şi-a îndreptat mâna spre El şi a zis:

103

(Text: Ioan 1:29)
. . . Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii! Ioan
1:29
104

105

Sistemul ceremonial al jertfelor indica spre Mesia - Mielul lui
Dumnezeu.
Sângele vărsat al fiecărui miel înjunghiat din Vechiul Testament
a reprezentat timp de secole, sângele Domnului Isus, vărsat
pentru noi.
15
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100

Paştele trebuia să le amintească evreilor de faptul că numai
sângele Mielului poate să îi ferească de nimicire.
Nu animalele sacrificate curăţeau păcatul.
Ci credinţa poporului în sacrificiul lui Dumnezeu era cea care îi
putea mântui de păcat.
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106

107

108
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Domnul Isus este Mântuitorul lumii.
Domnul Isus iartă.
Domnul Isus ne eliberează de vinovăţie.
Domnul Isus ne învaţă cum să trăim.
Viaţa Domnului Isus este un exemplu pentru noi.
Domnul Isus dă putere vieţilor noastre.
Domnul Isus ne transformă din interior.
Domnul Isus ne dă o viaţă nouă.
În anul 1914, Sir Ernest Shackleton încerca să traverseze
Oceanul Antarctic. În timpul călătoriei, vaporul lui, Endurance,
a fost prins într-un banc de gheaţă. Echipajul a fost purtat în
derivă zile întregi, până când au reuşit să ancoreze pe ţărmul
Insulei Elefant.
Shackleton le-a cerut oamenilor să aşeze tabăra acolo, încercând
să-şi economisească proviziile şi să supravieţuiască iernii care
venea.
Dar curând, şi-a dat seama că nu va veni nimeni să îi salveze.
Nimeni nu bănuia unde se află. Oceanul îngheţat şi furtunos al
Antarcticii îi despărţea întru totul de lumea civilizată. Nu exista
decât o singură speranţă de salvare: cineva trebuia să străbată
oceanul potrivnic, pentru a chema ajutoare.
Shackleton a început să pregătească o barcă de şase metri pentru
călătorie. A ales un echipaj de şase voluntari, care trebuia să
traverseze opt sute de mile pe o mare sălbatică, pentru a ajunge
pe insula îngheţată South Georgia, unde se afla o bază
norvegiană a vânătorilor de balene.
Părea să fie o acţiune imposibilă, cu o simplă barcă, în perioada
cea mai furtunoasă a anului. Dar Shackleton a plecat cu oamenii
săi.
Zile în şir s-au ghemuit sub o pânză ca acoperiş, menţinînd
barca pe apele furioase, rugându-se ca vijelia să nu le spulbere
mica lor ambarcaţiune.
Au suportat frigul care îngheţa oasele, saci de dormit înţepeniţi
de îngheţ, apa rece-ghiaţă, şiroindu-le pe spate, foame şi sete.
La 14 zile de la începerea călătoriei, când toţi erau aproape
morţi de frig şi sete, au zărit ţărmul negru al Georgiei!
Shackleton reuşise; în curând, un vapor se afla deja pe drum
pentru a salva pe oamenii săi rămaşi izolaţi.
Când Dumnezeu a privit la soarta noastră şi a văzut că suntem
izolaţi pe insula noastră, înconjuraţi de o mare nesfârşită de
păcat, El Însuşi S-a aruncat în această mare ostilă. El a luat
asupra Sa imensitatea ucigătoare şi îngheţată a răului omenirii.
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109

Nu există nimeni altcineva în univers asemenea Domnului Isus.
Doar El este Acela care ne poate salva. Doar El este Acela care
poate îndepărta vinovăţia noastră şi poate schimba viaţa noastră.
Doar El este Acela care ne poate oferi viaţă veşnică.
Aţi dori să ridicaţi acum mâna dreaptă şi să spuneţi: Da,
Doamne Isuse, Te accept astăzi ca Mântuitor şi Domn al meu
personal. Da, Doamne, cred că Tu ai murit pentru mine. Da,
Doamne, Îţi dăruiesc viaţa mea Ţie.
Doar ridicaţi mâna, în timp ce eu mă voi ruga pentru dv.
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8 – Născut pentru a trăi veşnic
Secretul Nemuririi

1

2

Cu toţii ne naştem cu această dorinţă puternică de a trăi.
Fiecare dintre noi avem această dorinţă încă din clipa în care
venim pe lume.
Toţi cei care au trăit vreodată au avut acestă dorinţă.
Este probabil cea mai puternică dorinţă pe care am simţit-o
vreodată.
Ca fiinţe umane suntem uniţi cu toţii de dorinţa noastră comună
de a trăi.
Când viaţa unei fiinţe umane este ameninţată, oamenii sunt
capabili de fapte eroice incredibile pentru a-şi salva semenii.
Poate fi vorba de un copil căzut într-o fântână.
Sau de victimele unui vas avariat care se scufundă în mare.

4

Sau de un alpinist care a alunecat într-o prăpastie periculoasă.
Sau de victimele prinse sub ruinele unui cutremur.
Când viaţa cuiva este în cumpănă, oamenii aleargă să se salveze
unii pe alţii.
5

1
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3

(Video: 19 sec ) Pământul s-a cutremurat. Undele puternice ale
seismului s-au propagat în întregul oraş. Clădiri oficiale şi case
au fost doborâte la pământ. Toate spitalele, şcolile şi bisericile
au fost distruse.
Cutremurul din februarie 2001 din El Salvador a ucis
instantaneu aproape 3000 de oameni. Mii au rămas fără adăpost.
Echipele de intervenţie au lucrat neobosite zi şi noapte, căutând
victime. Doar puţine au fost găsite în viaţă.
După patru zile de săpat neîntrerupt, când se pregăteau să
renunţe la a mai căuta, cineva a observat o mână îngropată pe
jumătate în moloz. A fost şi mai şocant să constate că mâna se
mişca încet. Săpăturile au reînceput cu înverşunare.
Au fost necesare aproape patru ore pentru a dezgropa un bărbat
de vârstă mijlocie, prins sub dărâmături. Era viu. Supravieţuise
patru zile fără hrană şi apă. La spital a fost întrebat cum a reuşit
să trăiască în condiţii atât de dificile. El a răspuns: Am dorit să
trăiesc. M-am străduit să respir. Nu am vrut să mor. Am crezut
că ajutorul va veni.
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6

7

Cu toate acestea, adevărul este că nici unul dintre noi nu simte
plăcere, gândindu-se la faptul că viaţa fiecărui om se află într-un
continuu pericol - deşi acest fapt este cât se poate de real.
Nu este vorba doar de un pericol întâmplător - ci de faptul că
toţi suntem sortiţi morţii.
(Text: Romani 6:23)
Biblia spune că plata păcatului este moartea, dar darul fără plată
al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul
nostru.
Romani 6:23.
Păcatul este un element otrăvitor - este teribil. Este mortal. De
ce? Deoarece păcatul ne desparte de adevărata Sursă a vieţii - de
Dumnezeu Însuşi, care ne-a creat.
Fiecare dintre noi a păcătuit.

8

(Text: Romani 3:23)
Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Romani 3:23.
9

(Text: Romani 3:10-12)
. . . Nu este nici un om neprihănit, nici unul măcar.

10

Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care
să caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.

11

Toţi s-au abătut, . . .Nu este nici unul care să facă binele, nici
unul măcar.
Romani 3:10-12.
12

Adam şi Eva, primii noştri părinţi, strămoşii întregului neam
omenesc, au ales să se despartă de Dumnezeu, prin faptul că nu
L-au ascultat, ci şi-au urmat voinţa lor proprie.
13

2
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(Text: Romani 5:12)
De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume,
şi prin păcat a intrat moartea,
14

şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că
toţi au păcătuit. Romani 5:12

15

17

Prin urmare, cu toţii suntem căzuţi într-o groapă adâncă.
Suntem prinşi în capcană şi neajutoraţi.
Dacă nu există cineva care să ne salveze, suntem sortiţi morţii.
Vestea rea este că fără ajutorul cuiva care să ne vină în ajutor,
suntem cu toţii pierduţi.
Vestea bună este că există Cineva care a venit să ne salveze!
(Text: Efeseni 2:8, 9)
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

18

19

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 2:8, 9.
Da, cu toţii am păcătuit şi continuăm să păcătuim.
Nu există nici o îndoială cu privire la aceasta!
Noi păcătuim prin fiecare faptă, prin fiecare cuvânt şi chiar prin
fiecare gând egoist.
(Video: 7 sec) Imaginaţi-vă nenumăratele ocazii în care am
păcătuit, zi de zi!
Problema noastră nu sunt doar păcatele pe care le-am săvârşit este însuşi faptul că suntem păcătoşi!

20

3

8 – Născut pentru a trăi veşnic

16

Moartea este rezultatul natural al păcatului.
Rata mortalităţii datorate păcatului este de 100%.
Adam trebuia să moară din cauza păcatului lui.
Tot astfel trebuie să se întâmple cu toţi urmaşii lui - inclusiv cu
fiecare dintre noi.

8 – Născut pentru a trăi veşnic
O persoană care suferă de o boală letală, dar nu îşi recunoaşte
niciodată starea şi nu caută ajutor medical, va muri. Aceasta este
soarta păcătoşilor care nu reuşesc să-şi recunoască starea
spirituală şi nu caută ajutor.
21

22

(Text: Isaia 59:2)
Nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi
Dumnezeul vostru. Isaia 59:2.
Dumnezeu este sursa vieţii. Din clipa în care a păcătuit, Adam a
început să moară.
Cu toţii ne aflăm sub sentinţa de condamnare la moarte.
Dar Dumnezeul iubirii nu ne-a vorbit despre rezultatul
păcatului, fără a ne dărui speranţa de a fi salvaţi!
Iată vestea cea bună!
(Text: Romani 6:23)
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 6:23.

23

Mântuirea este un dar.
Noi nu o merităm, nu o putem câştiga prin faptele noastre bune
şi nici nu o putem cumpăra cu vreun preţ.
24

Majoritatea oamenilor cred că fiinţele omeneşti primesc iertarea
şi viaţa veşnică, înfăptuind cât mai multe fapte bune.
Unii oameni stau pe paturi de cuie, crezând că prin tortura
trupului pot câştiga favoarea lui Dumnezeu.
25

Unii oameni îşi torturează şi îşi rănesc trupul cu lanţuri şi bice,
alţii îşi străpung trupul cu cârlige ascuţite, iar

26

unii merg desculţi pe cărbuni aprinşi, căutând favoarea divină
prin fapte neobişnuite de chinuire a trupului.

27
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Alţii cred că pot acumula merite pentru o viaţă viitoare,
construind temple sau hrănind sfinţii,

28

iar pentru alţii, nu există o bucurie mai mare sau o cale mai
bună de a câştiga favoarea lui Dumnezeu, decât un pelerinaj la
Mecca sau moartea pentru apărarea Islamului.
29

30

Poate omul, prin vreo metodă de pedepsire fizică, prin chinuri
sufleteşti sau fapte de bunătate, să-L mituiască pe Dumnezeu
pentru a obţine de la El iertarea şi viaţa veşnică?
31

Merităm noi mântuirea sau o câştigăm noi, aşa cum câştigă
cineva un trofeu sportiv sau o medalie de aur?

32

(Text: Efeseni 2:8, 9)
Biblia spune: Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
33

Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.
Efeseni 2:8, 9.

34

35

Noi nu ne putem mântui singuri, prin propriile noastre fapte suntem nevoiţi să depindem de harul lui Dumnezeu, de iubirea
şi favoarea Lui, pe care ni le dăruieşte în mod gratuit.
Dacă ar fi posibil să merităm mântuirea, aceasta nu ar mai fi un
dar.
5
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Fără a-şi da seama, mulţi creştini procedează în aceeaşi manieră.
Ei participă la slujbele religioase, oferă daruri şi respectă regula
de aur a Bibliei, pentru a merita viaţa veşnică.
Dar este posibil aceasta?

8 – Născut pentru a trăi veşnic
Să presupunem că patronul v-a înmânat un plic, spunând că
reprezintă un dar pentru dumneavoastră.

36

Dacă descoperiţi că plicul conţine salariul dumneavoastră pentru
ultimele două săptămâni, ar mai fi acesta un dar?
Nu, deoarece l-aţi câştigat prin muncă!
37

Dar de ce ar fi interesat Dumnezeul cel puternic, care conduce
întregul univers,

38

(Video: 12 sec) de oamenii de pe o planetă pierdută undeva la
marginea spaţiului?
De ce nu ar abandona pur şi simplu omul răzvrătit, lăsându-l să
sufere rezultatele propriului lui păcat?
39

(Text: 1 Ioan 4:8)
Răspunsul se află în prima epistolă a lui Ioan:
Dumnezeu este dragoste.
1 Ioan 4:8.
40

Unii dintre dumneavoastră sunt părinţi.

41

42

6

Părinţii ştiu că nu este plăcut să ai un copil care se îmbolnăveşte
şi începe să plângă zi şi noapte.
Faceţi tot ceea ce este posibil pentru a îmbunătăţi lucrurile, dar
nimic nu pare să aibă rezultate.
Îl plimbaţi prin cameră, îi cântaţi şi încercaţi să aplicaţi toate
sfaturile prietenilor, dar nimic nu dă rezultate.
Dar permiteţi-mi să vă întreb ceva:
oricât de obosit aţi fi, oricât de mult timp durează suferinţa
copilului, v-aţi gândi vreodată să renunţaţi la copil sau să-l lăsaţi
să sufere singur?
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Nu? De ce? Deoarece cu cât durerea şi suferinţa pe care trebuie
să le îndure copilul neajutorat este mai mare, cu atât îl iubiţi mai
mult.
Aşa este Dumnezeu!
43

Copiii Lui de pe planeta Pământ s-au îmbolnăvit de boala
păcatului,

44

45

Dumnezeu nu S-a gândit niciodată să ne abandoneze, pur şi
simplu!
El nu S-a gândit niciodată să ne lase să murim şi să suferim
rezultatele răzvrătirii noastre.
46

(Text: 2 Petru 3:9)
Biblia spune: Domnul . . . are o îndelungă răbdare pentru voi, şi
doreşte ca nici unul să nu piară, ci toţi să vină la pocăinţă. 2
Petru 3:9.
47

Indiferent cât de bun sau rău ai fi, Dumnezeu te iubeşte şi
doreşte să te salveze.
El nu doreşte ca noi să murim.
48

Cu toate acestea, noi toţi am păcătuit.
Cu toţii ne-am răzvrătit împotriva lui Dumnezeu şi am încălcat
legea Lui.
49

Guvernele pământeşti nu pot supravieţui mult timp dacă
tolerează nelegiuirea.

50
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iar durerea şi suferinţa pe care o îndură datorită aceste boli, nu
fac altceva decât să sporească iubirea lui Dumnezeu.
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Cei care încalcă legea sunt pedepsiţi.
Dar încălcare legii lui Dumnezeu este ceva cu mult mai serios,
deoarece păcatul ne desparte de Dumnezeu - de Singurul care ne
poate ajuta şi salva!
51

Chiar dacă Dumnezeu este un Dumnezeu al iubirii infinite, El
este în acelaşi timp un Dumnezeu al dreptăţii.
Pe Muntele Sinai, Dumnezeu S-a descris pe Sine astfel:
52

(Text: Exod 34:6, 7)
. . . Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,
53

care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă
fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel
vinovat drept nevinovat . . .
Exod 34:6, 7.
54

55

Oare nu există nici o soluţie?
Nici o modalitate de a rezolva această dilemă?
Da există o modalitate!
Dumnezeul cel iubitor a găsit o cale de a ne salva, rămânând în
acelaşi timp un Dumnezeu drept.
El a găsit un Înlocuitor desăvârşit, care să moară în locul nostru,
plătind pedeapsa pentru păcatele noastre, astfel încât să putem
trăi.
Ioan, ucenicul iubit, explică astfel:

56

(Text: Ioan 3:16)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu,
57

pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.
Ioan 3:16.
58
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59

Domnul Isus a venit pentru a trăi pe Pământ ca om,
confruntându-Se cu aceleaşi probleme şi ispite cu care se
confruntă fiecare fiinţă umană.
El a trăit o viaţă de ascultare deplină.
Apoi, ca reprezentant al neamului omenesc, dar fără păcat,
Domnul Hristos a luat asupra Sa, de bunăvoie, vinovăţia tuturor
oamenilor care au trăit vreodată şi a murit în locul lor.
(Text: Romani 5:19)
Apostolul Pavel scria:
Căci, după cum prin neascultarea unui singur om, cei mulţi au
fost făcuţi păcătoşi,
tot aşa, prin ascultarea unui singur om, cei mulţi vor fi făcuţi
neprihăniţi.
Romani 5:19.

61

62

63

64

Moartea Domnului Isus nu a fost în nici un caz plănuită pentru a
satisface furia unui Dumnezeu supărat.
Domnul Isus s-a oferit să moară pentru a ne salva de păcate, iar
Dumnezeu ne-a iubit atât de mult, încât a fost dispus să-Şi
sacrifice propriul Fiu pentru noi.
Domnul Isus era Mielul lui Dumnezeu, Mielul de jertfă!
(Video: 25 sec.) Când israeliţii, poporul ales al lui Dumnezeu,
au rătăcit prin pustia din apropierea Muntelui Sinai, după ce
fuseseră eliberaţi din Egipt de către Moise, au asistat zi de zi la
o ilustrare a planului lui Dumnezeu de a răscumpăra omul căzut,
reprezentat prin simboluri şi ceremonii.
Tabernacolul din deşert, construit în conformitate cu
instrucţiunile precise ale lui Dumnezeu, era locul unde se
desfăşurau servicii religioase rânduite de Dumnezeu. Aceste
servicii religioase atrăgeau în mod continuu atenţia oamenilor
spre un Calvar viitor - locul unde avea să moară Domnul Isus,
unde avea să fie sacrificat adevăratul Miel de jertfă pentru
păcatele întregii omeniri, dăruindu-le tuturor speranţa şi
asigurarea iertării şi a mântuirii.
Păcătosul venea la Sanctuar, aducând un animal de jertfă.
Îşi punea mâna pe capul animalului şi îşi mărturisea păcatul.
Apoi lua un cuţit şi înjunghia animalul, ca simbol al faptului că
păcatele lui era cele care au cauzat moartea Mielului de jertfă
care Îl reprezenta pe Domnul Isus.
9
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65

Era o ceremonie într-adevăr neplăcută. Dar crucea de pe Calvar,
care a adus inimii omeneşti făgăduinţa vieţii veşnice a fost cu
mult mai neplăcută.
Cu toate acestea, prin acest act, Dumnezeu a demonstrat că
păcatul aduce moartea, fie asupra păcătosului, fie asupra unei
jertfe nevinovate.
Poporul lui Dumnezeu din timpurile biblice aducea jertfe pentru
a-şi manifesta credinţa în moartea viitoare a Fiului lui
Dumnezeu, Cel care avea să moară în locul omului.

66

67

(Text: Ioan 1:29)
Domnul Isus era adevărata jertfă. Când a venit la Ioan pentru a
fi botezat, Ioan a declarat: . . . Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii! Ioan 1:29.
Din nefericire, tocmai unii dintre cei pe care a venit să-i salveze,
au complotat să-I ia viaţa!
Domnul Isus a fost bătut, batjocorit şi condamnat la crucificare,
prin una dintre cele mai cumplite forme de execuţie.
(Text: 1 Petru 2:22)
Da, aşa cum spune Biblia, El care n-a făcut păcat, şi în gura Lui
nu s-a găsit vicleşug, a murit pe cruce!
1 Petru 2:22.

68

69

Domnul Hristos a fost crucificat cu ocazia sărbătorii Paştelui.
Conducătorii romani obişnuiau ca în timpul acestei sărbători să
elibereze un răufăcător, ca dovadă a bunelor lor intenţii.
Mulţimea l-a ales pe Baraba şi în schimb L-a trimis la moarte pe
Domnul Isus.
Domnul Isus a murit ca un răufăcător.
El a fost crucificat între doi tâlhari!
În timp ce Dumnezeu aşeza asupra lui păcatele întregii lumi,

70
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71

(Text: Matei 27:46)
El a strigat: . . . Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M-ai părăsit?
Matei 27:46.
El a trăit despărţirea teribilă pe care o provoacă păcatul.
Domnul Isus nu putea suporta agonia despărţirii de Tatăl.
Aceasta I-a frânt inima.
(Text: Marcu 15:31)
Mulţimea striga: . . . Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine Însuşi nu Se
poate mântui!
Marcu 15:31

73

74

75

Aceasta era adevărat!
El nu putea să Se salveze pe Sine şi în acelaşi timp să-i salveze
pe alţii.
El a fost preţul plătit de Dumnezeu pentru păcatul neamului
omenesc, pierdut datorită încălcării legii.
În acest fel, Dumnezeu, cu o iubire care nu putea fi deplină până
când omul nu era readus în familia Sa, L-a dat pe propriul Lui
Fiu, să moară ca Înlocuitor al omului.
Domnul Isus a fost tratat aşa cum meritam noi, pentru ca noi să
putem fi trataţi aşa cum merită El.
El a fost condamnat pentru păcatele noastre şi a suferit moartea
noastră, pentru ca noi să putem avea viaţa veşnică.
Doar în acest fel, Dumnezeu putea să ne ofere viaţa veşnică şi să
rămână în acelaşi timp un Dumnezeu drept.
El nu ne acceptă datorită vreunei fapte bune pe care am săvârşito, ci datorită a ceea ce a făcut Domnul Hristos - datorită vieţii
desăvârşite pe care a trăit-o El.
(Text: Efeseni 2:8)
Pavel, apostolul neamurilor, spunea:
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.
Efeseni 2:8.
Această credinţă este secretul mântuirii.
Când temnicerul din Filipi l-a întrebat pe apostolul Pavel ce
trebuie să facă pentru a fi mântuit, Pavel a răspuns:

76
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(Text: Fapte 16:31)
Crede în Domnul Isus, şi vei fi mântuit.
Fapte 16:31.
77

Totuşi, doar a fi de acord din punct de vedere teoretic că
Domnul Hristos a trăit pe pământ nu este suficient. Aceasta nu
înseamnă o credinţă mântuitoare.
Ea este mai mult decât atât.
78

(Text: Iacov 2:19)
Biblia spune că şi dracii cred... şi se înfioară. Iacov 2:19.

79

A crede în Domnul Isus înseamnă mai mult decât a recunoaşte
că El a murit cu 1900 de ani în urmă.
Biblia spune:
80

(Text: Proverbe 3:5, 6)
Încrede-te în Domnul din toată inima ta, şi nu te bizui pe
înţelepciunea ta!
81

82

83

84

12

Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.
Proverbe 3:5, 6.
Vă încredeţi în El? Credeţi în El cu adevărat?
Credeţi în Domnul Isus, atât de mult încât să Îi permiteţi să vă
conducă viaţa?
Credinţa mântuitoare înseamnă o încredere totală în jertfa
Domnului Hristos ca plată deplină şi completă pentru orice
păcat pe care l-am săvârşit vreodată.
Ea nu se întemeiază pe ceea ce putem face noi pentru a fi
mântuiţi, ci pe ceea ce a făcut Hristos pentru noi la Calvar.
Nici un om nu se va putea mândri vreodată că s-a mântuit
singur.
Dumnezeu este Cel ce acordă harul, iar partea omului este
credinţa - încrederea deplină în Dumnezeu - cu dorinţa de a-I
îngădui să conducă viaţa noastră.
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85

Mântuirea este atât de simplă, totuşi mulţi o fac să pară atât de
dificilă şi complicată.
Întrebarea la care trebuie să răspundem este aceeaşi întrebare pe
care a adresat-o temnicerul din Filipi lui Pavel şi Sila, în acea
noapte îngrozitoare când cutremurul de pământ a deschis toate
uşile închisorii:
(Text: Fapte 16:30)
Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?

Există numai patru fapte cu privire la mântuire, pe care trebuie
să le cunoaşteţi pentru a fi mântuiţi.
Doar patru.
87

88

(Text: Efeseni 2:8, 9)
Faptul #1: Mântuirea este un dar.
Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se
laude nimeni.
Efeseni 2:8, 9.
Acum, întrebarea este: De ce trebuie să fie mântuirea un dar?
Motivul faptului că mântuirea trebuie să fie un dar, ne conduce
la punctul numărul doi.
(Text: Romani 3:23)
Faptul #2: Toţi am păcătuit.
Romani 3:23 spune: Căci toţi au păcătuit, şi sunt lipsiţi de slava
lui Dumnezeu.

89

90

Aceasta înseamnă că eu nu merit darul.
Eu nu merit mântuirea.
Înţelegeţi? Eu am păcătuit şi sunt lipsit de slava lui Dumnezeu.
Dacă mântuirea depinde de bunătatea mea, atunci nu o voi putea
câştiga niciodată, deoarece am păcătuit - Nu voi putea fi
niciodată suficient de bun.
Tocmai din acest motiv, mântuirea trebuie să fie un dar, care mi
se oferă în mod gratuit, deoarece eu nu o pot câştiga şi nu o
merit.
Noi toţi am păcătuit şi suntem lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
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91

92

(Text: Romani 6:23)
Faptul #3: Problema: Păcatul înseamnă moarte.
Romani 6:23: Fiindcă plata păcatului este moartea.
Aceasta este marea problemă cu care ne confruntăm toţi.
Eu sunt un păcătos, prin urmare merit moartea.
Eu nu merit darul mântuirii.
Eu nu merit acest dar gratuit.
Iată motivul datorită căruia mântuirea trebuie să fie un dar, este
că toţi am păcătuit şi am ajuns lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
Problema este că deoarece sunt păcătos, merit moartea.
Dar Dumnezeu are o rezolvare pentru această problemă.
(Text: Romani 5:8)
Faptul #4: Rezolvarea: Domnul Isus a murit pentru noi.
Romani 5:8 spune: Dar Dumnezeu Îşi arată dragostea faţă de
noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoşi, Hristos a
murit pentru noi.
Nu este atât de frumos? Isus a murit pentru mine, un păcătos.
Prieteni, El a murit şi pentru voi!
Patru fapte simple. Să le recapitulăm:

93

1. Mântuirea este un dar.

94

2. Toţi am păcătuit.

95

3. Problema: Păcatul înseamnă moarte.

96
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4. Rezolvarea: Domnul Isus a murit pentru noi, ceea ce
înseamnă că noi primim viaţa, dacă Îl acceptăm ca Mântuitor
personal.
97

Pe când eram noi încă păcătoşi, Domnul Isus a murit pentru
noi.
Prieteni, nu-i aşa că Îl iubiţi pe Domnul Isus?
Nu-i aşa că Îl iubiţi pentru că ne dăruieşte acest dar al mântuirii?
98

99

100

101

102

(Text: Apocalipsa 3:20)
Biblia ne oferă răspunsul la întrebare, în Apocalipsa 3:20
Iată Eu stau la uşă, şi bat.
Dacă Cel ce are viaţa veşnică bate la uşa casei tale, Îl laşi să stea
afară - sau Îl inviţi să intre?
Desigur, deschizi uşa şi Îl inviţi să intre!
Înţelegeţi? Primindu-L pe Domnul Isus, noi primim darul vieţii
veşnice pe care îl aduce El.
Nu este minunat?
Domnul Isus doreşte să intre în viaţa noastră, iar noi Îl invităm
înăuntru.
Acesta este modul în care acceptăm darul.
Pur şi simplu deschidem uşa şi spunem: Îţi mulţumesc, Doamne
Isuse!
Intră în viaţa mea.
Intră în inima mea.
Preia conducerea vieţii mele - preia conducerea inimii mele.
Când Domnul Isus intră în inima noastră, noi Îl acceptăm ca
Prieten şi Mântuitor, ca Domn şi Stăpân al nostru.
Când Îl invităm pe Domnul Isus în inima noastră - când Îl
acceptăm în viaţa noastră, au loc două evenimente importante.

103
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Acum, poate că veţi întreba: Cum pot primi acest dar?

8 – Născut pentru a trăi veşnic
(Text: 1 Ioan 1:9)
Mai întâi, ne mărturisim păcatele şi primim iertarea Lui.
Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne
ierte păcatele
104

şi să ne curăţească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9
Prieteni, aceasta este o făgăduinţă minunată.

105

106

Indiferent de ceea ce am făcut sau de ceea ce am fost, indiferent
ce fel de viaţă am trăit, chiar dacă am fost mari păcătoşi, putem
veni la Domnul Isus şi putem accepta acest dar al mântuirii.
Putem să ne mărturisim păcatele şi să primim o iertare deplină şi
absolută.
Biblia ne spune că Domnul Isus aruncă păcatele noastre în
adâncul mării, ca să nu mai fie niciodată amintite.

107

108

Prieteni, când Domnul Isus iartă, El uită.
Poate că există vreun păcat pe care I l-ai mărturisit lui
Dumnezeu, şi totuşi continui să te simţi condamnat şi împovărat
de vinovăţie. Poate că simţi că există vreun păcat care este prea
mare pentru a fi iertat chiar şi de către Dumnezeu.
Trebuie să credem ceea ce ne spune Dumnezeu:
În 1 Ioan 5:10, ni se explică într-o manieră foarte clară că, dacă
nu-L credem pe Dumnezeu, înseamnă că Îl considerăm un
mincinos.
(Text 1 Ioan 5:10)
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are mărturisirea aceasta în el;

109

cine nu crede pe Dumnezeu, Îl face mincinos,

110
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111

fiindcă nu crede mărturisirea, pe care a făcut-o Dumnezeu
despre Fiul Său. 1 Ioan 5:10.
Când Domnul Isus promite că va ierta păcatele noastre şi va
îndepărta vinovăţia noastră, El va face exact ceea ce a spus că
va face.
Când iartă, Domnul Isus uită, iar noi trebuie de asemenea să
uităm !

112

113

114

115

Înţelegeţi? Noi venim la Domnul Isus, acceptăm darul mântuirii,
Îl invităm să intre în viaţa noastră, şi primul lucru care se
întâmplă este că El ne iartă şi ne curăţeşte, El spală păcatele
noastre şi le aruncă în adâncul mării.
Nu este minunat, dragi prieteni?
Nu-i aşa că Îl iubiţi pe Mântuitorul dumneavoastră şi al meu?
Dar mai există un fapt care are loc atunci când Îl invităm pe
Domnul Isus în inima noastră.
El ne dă puterea de a birui păcatele şi de a deveni tot mai mult
asemenea Lui - puterea de a umbla pe urmele paşilor Lui.
Hoţul încetează să fure.
Mincinosul încetează să mintă.
Victima alcoolului încetează să bea.
(Text: Ioan 1:12)
Observaţi ce scrie în Ioan 1:12: Dar tuturor celor ce L-au primit
. . le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;

116

adică celor ce cred în Numele Lui.
El ne dă puterea de a deveni copiii Lui, fiii şi fiicele Lui. Noi nu
mai suntem conduşi de Satana.
Nu mai suntem copii ai întunericului.
117

17

8 – Născut pentru a trăi veşnic

(Text: Fapte 3:19)
Iată cum exprimă apostolul Petru acest gând, în Fapte 3:19:
Pocăiţi-vă dar şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele . . .

8 – Născut pentru a trăi veşnic
El ne va da puterea de a merge pe urmele paşilor Lui.
Când credem în El, când acceptăm darul mântuirii, El ne va da
puterea de a fi biruitori.
118

119

Dacă, după ce am primit darul, ne împiedicăm şi cădem din nou,
El ne va ierta din nou şi din nou.
Apoi, ne va dărui acea putere de a fi biruitori - de a deveni tot
mai asemănători cu Domnul Isus.
Este un proces de creştere, în care învăţăm să avem credinţă şi
să depindem de Domnul Isus, Mântuitorul nostru. Nu vom fi
desăvârşiţi, dar vom fi iertaţi. Satana a încetat să fie
conducătorul nostru. Isus este Domnul nostru.
Înţelegeţi? A crede înseamnă a avea încredere şi a accepta darul
mântuirii.
El iartă păcatele noastre şi ne dă puterea de a umbla pe urmele
paşilor Lui.

120

121

122

Când răspundem acelei bătăi la uşa inimii noastre, invitându-L
pe Domnul Isus să intre, El curăţă inima noastră păcătoasă şi ne
iartă.
De asemenea, El ne dă puterea de a ne schimba şi de a învinge
păcatul, devenind tot mai mult asemenea Lui.
Iar când Domnul Isus locuieşte în noi, putem fi absolut siguri că
avem viaţa veşnică.
Ştiaţi aceasta?
Nu mai trebuie să ne îngrijorăm, întrebându-ne dacă vom fi
mântuiţi şi dacă vom trăi veşnic cu Domnul Isus.
(Text: 1 Ioan 5:12, 13)
Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nare viaţa.

123

V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu,

124
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aveţi viaţa veşnică.
Ioan 5:12, 13.

125

126

(Text: Ioan 3:16)
oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.
Ioan 3:16.
Probabil vă simţiţi un păcătos fără speranţă, dar nu este
adevărat!
Dumnezeu poate transforma situaţia cea mai disperată, într-o
victorie.
Nici o viaţă nu este atât de rea, nici un păcat nu este atât de
mare, încât Hristos să nu-l poată ierta!
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127

Domnul Isus doreşte ca noi să ştim - aici şi acum - că avem
viaţa veşnică.
Noi putem şti, chiar aici şi acum, că în clipa în care Îl invităm
pe Domnul Isus în inima noastră, primim asigurarea mântuirii.
Domnul Isus îi invită pe toţi şi de pretutindeni, pentru ca

19
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La 31 decembrie, 1995, John Clancy, un pompier veteran din
oraşul New York, şi-a condus echipa într-un clădire nelocuită,
dintr-o suburbie a Manhattan-ului. Flăcările înaintau cu furie, iar
pompierii se gândeau îngrijoraţi, dacă nu cumva mai rămăsese
cineva în acea clădire, deşi singurii care obişnuiau să se
adăpostească acolo erau vagabonzii, drogaţii, alcoolicii şi
prostituatele. Cu toate acestea, Clancy şi colegii lui, s-au hotărât
să intre în infernul de flăcări, pentru a conduce operaţiunea de
cercetare şi salvare. Clădirea era plină de fum, ceea ce făcea ca
vizibilitatea să fie aproape nulă.
Pompierii îşi riscau viaţa pentru a găsi vagabonzii care ar fi
putut folosi clădirea ca adăpost temporar. Deodată, cel de-al
doilea etaj s-a prăbuşit, surprinzându-l pe John Clancy. Colegii
lui au lucrat frenetic pentru a-l salva din dezastrul flăcărilor, dar
când au reuşit în cele din urmă să-l scoată afară, a fost prea
târziu.
Trupul lui era de nerecunoscut. Ultima zi a anului 1995 a fost
ultima zi de viaţă a acestui pompier curajos. Lăsase în urmă o
soţie însărcinată în luna şasea şi viitorul pe care îl plănuiseră
împreună. John Clancy era convins că orice viaţă este valoroasă;
prin urmare el a fost hotărât să-şi rişte propria lui viaţă, pentru a
salva orice fiinţă care s-ar fi putut afla în acea clădire. El a
părăsit siguranţa propriului lui cămin, pentru pericolul unui
incendiu teribil. A intrat în mijlocul flăcărilor pentru a salva vieţi
şi şi-a pierdut propria viaţă. Devotamentul lui l-a costat viaţa. El
nu putea sta liniştit, când ştia că alţii erau în pericol de moarte.
Cu ocazia cercetărilor, s-a descoperit că focul fusese provocat
de o mână criminală, în scopul de a obţine asigurarea. Se
presupunea că în acea clădire se afla Edwin Smith, care, ajuns la
faliment, a dat foc imobilului. Partea cea mai dureroasă este că,
John Clancy încercase să-l salveze tocmai pe cel care incendiase
clădirea. El şi-a dat viaţa pentru un infractor.
Ce exemplu de asemănare cu Domnul Isus
Hristos!
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129

El ascultă şi aşteaptă.
De ce să nu deschizi uşa inimii tale astăzi, invitându-L să intre
şi să fie Mântuitorul şi Domnul vieţii tale?
El aşteaptă! El ascultă!
Există un singur lucru pe care Domnul Isus nu poate să-l facă.
El nu te poate obliga să-I deschizi uşa inimii tale.
El i-a dat fiecăruia dintre noi puterea de a alege.
Noi suntem cei care trebuie să deschidem uşa!
Prietene, ai dori să faci aceasta chiar acum?
Ai dori să-L inviţi pe Domnul Isus în inima ta fără să mai aştepţi
nici o clipă în plus?
Dacă este aşa, rostiţi această rugăciune împreună cu mine.

131

Iubite Doamne, recunosc că sunt un păcătos şi am nevoie de
ajutor.

132

Vreau să-L accept pe Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn al
meu.

133
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130

Domnul Isus a părăsit siguranţa căminului Său ceresc şi S-a
avântat în infernul teribil al lumii acesteia.
Mântuitorul nostru a fost răstignit pe o cruce, iar focul păcatului
L-a consumat în totalitate.
Noi am păcătuit în virtutea alegerii noastre deliberate.
Noi suntem cei care am declanşat incendiul acestei lumi, prin
pornirile noastre furioase, prin necinstea noastră, prin pasiunile,
prin lăcomia, prin adulterul şi prin minciunile noastre.
Domnul Hristos a murit pentru ca noi să trăim.
El a suportat focul păcatului pe cruce, pentru ca noi să nu fim
nevoiţi să suportăm focul iadului, când va veni Domnul Isus ca
să distrugă păcatul pentru totdeauna.
Astăzi, Domnul Isus doreşte cu ardoare să vă ofere asigurarea că
puteţi trăi veşnic.
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Doresc să răspund apelurilor Sale şi să-L invit să intre în inima
mea chiar acum.

134

Te rog, iartă orice păcat pe care l-am săvârşit vreodată.
Te rog, preia conducerea deplină a vieţii mele.

135

Doresc ca Domnul Isus să vină în inima mea şi să o curăţească,
pentru ca apoi să mă ajute să trăiesc pentru El.
Îţi mulţumesc pentru că asculţi şi răspunzi rugăciunii mele, în
numele Domnului Isus, Amin.
136
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Judecătorul este de partea ta

1

2

(Video: 4 sec) Biblia ne învaţă că fiecare dintre noi constituie un
caz ce va fi supus judecăţii lui Dumnezeu.

3

4

5

(Video: 12 sec) Chiar acum, suntem citaţi la procesul de
judecată, ca să dăm socoteală pentru modul nostru de viaţă şi
pentru faptele noastre.
Fiecare bărbat şi femeie care au trăit vreodată, constituie un caz
adus înaintea barei de judecată a lui Dumnezeu - curtea supremă
de justiţie a universului.
Apostolul Pavel ne vorbeşte despre o zi a judecăţii în care va
trebui să se prezinte întreaga lume:
(Text: Fapte 17:31)
Pentru că a rânduit o zi, în care va judeca lumea.
Fapte 17:31.
Nimeni nu va fi scuzat şi nimeni nu va putea evita să răspundă
citării.
Biblia declară în mod clar că toţi vor trebui să se înfăţişeze
înaintea scaunului de judecată al lui Hristos:

1
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Se spune despre Iacov I, unul dintre regii Angliei, că într-o zi a
încercat să îndeplineacă rolul de judecător. El a ascultat cu
atenţie o parte a cazului. Tocmai era pregătit să-şi spună părerea,
dar a ascultat şi cealaltă parte a cazului.
Apoi, total încurcat, nu a mai ştiut ce să facă.
Oamenii pe care i-a considerat la început nevinovaţi, i se păreau
acum vinovaţi. Iar oamenii pe care la început i-a crezut vinovaţi,
păreau acum nevinovaţi. În cele din urmă a abandonat disperat
postul său de judecător.
Regele Iacov I a declarat astfel: Mă pot descurca foarte bine
dacă ascult doar o parte, dar după ce sufletul meu a ascultat
ambele părţi, nu mai ştiu ce este drept.
Un judecător încurcat va reuşi cu mare dificultate să rostească o
decizie corectă.
Dumnezeu este un judecător total imparţial, corect şi precis. El
nu este încurcat atunci când ne judecă.
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(Text: 2 Corinteni 5:10)
Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată
al lui Hristos. . .
2 Corinteni 5:10.
6

7

Indiferent dacă credem sau nu.
Indiferent dacă ne place sau nu.
Indiferent dacă pretindem că suntem creştini sau nu.
Toţi trebuie să ne înfăţişăm la judecată.
Dumnezeu nu are persoane favorizate.
Când suntem citaţi de curtea supremă a cerului, trebuie să ne
prezentăm toţi. De ce?
Apostolul Pavel ne răspunde:
(Text: Romani 14:12)
Aşa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui
Dumnezeu.
Romani 14:12.

8

Decizia curţii cereşti va sigila pentru veşnicie destinul fiecărei
persoane.
Iar decizia aceasta va fi ireversibilă, pentru că nu există nici o
altă curte de justiţie mai înaltă la care să facem apel!
9

10

(Video: 15 sec) Dar înainte să se poată rosti un verdict şi înainte
să se poată pronunţa o sentinţă, trebuie să aibă loc un proces,
sau o cercetare a cauzei.
Să ne întoarcem la Biblie şi să vedem cum este descris acest
tribunal ceresc, întrunit în şedinţa de judecată.
Profetul Daniel scria următoarele:
(Text: Daniel 7:9, 10)
Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune
de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.

11

Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte
lână curată;

12

2
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scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roatele Lui
ca un foc aprins.

13

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui.

14

Mii de mii de slujitori Îi slujeau,
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15

şi de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut
judecata şi s-au deschis cărţile.
Daniel 7:9, 10.
16

17

Daniel Îl descrie pe Dumnezeu Tatăl sau Cel Îmbătrânit de zile,
şezând pe tronul Său veşnic, înconjurat de oşti nenumărate de
îngeri.
Să observăm acum ce a văzut Daniel în continuare în viziunea
lui:
(Text: Daniel 7:13)
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată

18

pe norii cerurilor a venit unul ca un Fiu al omului;

19

a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
Daniel 7:13.

20

3
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Fiul lui Dumnezeu este descris aici, stând în picioare înaintea
Celui Îmbătrânit de zile.
Cât de mult seamănă cu imaginea unei curţi de judecată de pe
Pământ!
Este prezent Judecătorul care prezidează: Cel Îmbătrânit de
zile.
Sunt prezenţi martorii: sfinţii îngeri care au văzut şi au
înregistrat totul.
Înaintea tronului se află Domnul Isus, avocatul omului, întocmai
precum scria apostolul Ioan:
(Text: 1 Ioan 2:1)
Avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
1 Ioan 2:1.

22

(Video: 5 sec) Ei bine, veţi spune, toată lumea pare să fie
prezentă, cu excepţia celui care trebuie judecat!
În principiu, aceasta este adevărat, dar să vedem ce spune
Biblia:
23

24

25

(Text: Daniel 7:10)
S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
Daniel 7:10.
În mod evident, aceste cărţi conţin rapoartele faptelor celor care
sunt judecaţi, deoarece Solomon scria:
(Text: Eclesiast 12:14)
Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie
rău.
Eclesiast 12: 14.
(Text: Maleahi 3:16)
Profetul Maleahi adaugă: Atunci şi cei ce se tem de Domnul au
vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul
acesta, şi a ascultat;

26

4
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(Text: Psalmii 56:8)
Pune-mi lacrimile în burduful Tău: nu sunt ele scrise în cartea
Ta?
Psalmii 56:8.
Dumnezeu cunoaşte cele mai adânci întristări ale vieţii noastre.
Desigur, Dumnezeu cunoaşte totul cu privire la noi, deoarece
David scria, de asemenea:
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şi o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui, pentru cei
ce se tem de Domnul, şi cinstesc Numele Lui.
Maleahi 3:16.
Dumnezeu notează fiecare moment în care inima noastră este
atrasă spre El. El înregistrează fiecare cuvânt de încurajare pe
care l-am adresat cuiva şi fiecare faptă de bunătate.
Şi Regele David cunoştea despre existenţa acestor rapoarte,
deoarece a zis:

(Text: Psalmii 139:1, 3, 16)
Doamne, Tu mă cercetezi de aproape şi mă cunoşti,

29

. . . cunoşti toate căile mele.

30

. . . şi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite,
mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Psalmii 139:1, 3, 16.

31

32

Pentru că Dumnezeu ştie totul despre noi, nu El este Cel care
are nevoie de păstrarea rapoartelor.
Ele sunt scrise pentru binele universului, astfel încât să existe o
evidenţă clară a iubirii şi dreptăţii lui Dumnezeu manifestate în
dreptul fiecărui caz.
Responsabilitatea noastră faţă de Dumnezeu constituie un
adevăr solemn.

5
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Toţi trebuie să dea socoteală pentru darul cel mai preţios pe care
l-au primit - viaţa! Acesta era gândul lui Solomon, când scria:

33

(Text: Eclesiast 11:9)
Bucură-te, tinere, în tinereţea ta, fii cu inima veselă cât eşti
tânăr,
34

umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi;

35

dar să ştii că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la
judecată. Eclesiast 11:9.

36

(Text: Matei 12:36, 37)
Evanghelistul Matei a scris: Vă spun că, în ziua judecăţii,
oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor, pe care-l
vor fi rostit.
37

Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din cuvintele tale
vei fi osândit.
Matei 12:36, 37.
38

39

Cineva a estimat că fiecare persoană rosteşte într-o săptămână,
în medie, suficiente cuvinte pentru a umple o carte de 320
pagini!
În 60 de ani, aceasta ar însemna mai bine de 3000 asemenea
cărţi!
Ce ar avea de spus cărţile bibliotecii tale la judecată?
Mai mult de atât, chiar şi motivele care au determinat cuvintele
şi faptele noastre vor fi descoperite cu claritate:

40
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(Text: 1 Corinteni 4:5)
. . . Domnul va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric, şi
va descoperi gândurile inimilor. . . 1 Corinteni 4:5.
41

În acea zi, nu vor fi pasaje şterse sau acoperite!
Oamenii pot să-şi păcălească prietenii sau chiar propriile familii,
dar nimeni nu poate să-L păcălească pe Dumnezeu.
El cunoaşte tainele inimii!
42

44

(Text: Matei 16:27)
Ni se spune că atunci când vine Domnul Isus: . . . va răsplăti
fiecăruia după faptele lui. Matei 16:27.
Nu faptele bune sunt temeiul mântuirii noastre, ci harul lui
Dumnezeul. Dar faptele bune evidenţiază faptul că inima
noastră este predată lui Dumnezeu.
Acum, probabil că veţi spune: Dacă suntem mântuiţi prin har, de
ce suntem judecaţi după fapte?
Aceasta este o întrebare bună!
Dr. Sakae Kubo a scris recent:

45

Să ne gândim ce ar însemna judecata dacă nu ar fi întemeiată pe
fapte.

46

Care ar fi criteriul de judecată al lui Dumnezeu, culoarea pielii,
rasa, clasa socială, educaţia, înfăţişarea, talentele, capacităţile
noastre,
47
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43

Înţelegeţi? Când vine ziua judecării noastre, fiecare dintre noi se
va afla în una dintre următoarele două poziţii:
fie întregul raport al greşelilor noastre trecute va fi acoperit de
sângele Domnului Isus, fie raportul va fi o mărturie spre
condamnarea noastră.
Desigur, aceasta nu depinde de ceea ce declarăm noi, ci de ceea
ce suntem şi de ceea ce facem!
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48

49

apartenenţa la biserică sau pur şi simplu pretenţia noastră de
acceptare a Domnului Hristos? Dumnezeu nu ne poate judeca
decât în funcţie de faptele noastre, bune sau rele.
Convocarea ta la judecată, p. 20.
Faptele bune sunt făcute în mod evident de către cei sinceri.
(Video: 8 sec) Ele sunt rezultatul spontan al unei inimi pline de
dragoste faţă de Dumnezeu şi faţă de om.
Relaţia cu Domnul Isus, bazată pe iubire, constituie ceea ce îi
motivează pe urmaşii Domnului Isus să facă faptele bune.
Concluzia lui Solomon în Cartea Eclesiastului este:
(Text: Eclesiastul 12:13, 14)
Să ascultăm dar încheierea tuturor învăţăturilor:

50

Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile Lui. Aceasta este
datoria oricărui om.

51

52

53

Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată.
Eclesiastul 12:13, 14.
Deoarece relaţia omului cu Domnul Hristos va fi judecată prin
analizarea comportamentului lui, trebuie să existe un standard
clar de evaluare a acestui comportament.
În procesele de judecată de pe pământ, scopul obişnuit al
proceselor de justiţie este acela de a determina dacă s-a comis
sau nu o fărădelege - dacă legea a fost sau nu încălcată.
Nimeni nu poate fi considerat vinovat decât dacă a încălcat o
lege.
În judecata lui Dumnezeu există de asemenea o lege sau un
standard, iar apostolul Iacov ne spune în mod clar care este
legea aceasta:

54

(Text: Iacov 2:12)
Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni care au să fie judecaţi de
o lege a slobozeniei.
Iacov 2:12.
55
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56

(Text: Iacov 2:11)
În versetul precedent, apostolul Iacov menţionează două dintre
porunci: Să nu preacurveşti, şi ,,Să nu ucizi.
Prin urmare este evident că ceea ce apostolul Iacov numeşte
Lege a slobozeniei, nu este altceva decât Legea celor Zece
Porunci ale lui Dumnezeu, prin care va fi judecată viaţa
oamenilor.
(Video: 4 sec) Judecata va decide pur şi simplu de care parte ne
aflăm în marele conflict dintre Domnul Hristos şi Satana.
Suntem noi de partea Domnului Hristos?
I-am îngăduit noi Domnului Hristos să trăiască în noi?

57

58

Emigranţilor care doresc să devină cetăţeni ai unei ţări, li se cere
să-şi exprime loialitatea faţă de acea ţară, făgăduind că vor fi
cetăţeni loiali şi vor respecta legile.
59

(Video: 10 sec) Tot aşa este şi cu creştinii.
Când Îl acceptă pe Domnul Hristos şi doresc să devină cetăţeni
ai împărăţiei Lui, Dumnezeu le cere să-şi exprime iubirea şi
loialitatea faţă de El şi să păzească legea guvernării Sale.
60

61

62

Cu toate acestea, nu toţi emigranţii rămân credincioşi
jurămintelor lor solemne.
Unii par nişte cetăţeni loiali ai ţării, dar mai târziu se descoperă
că au fost trădători.
Când se dovedeşte aceasta, cetăţenia li se retrage şi sunt
deportaţi.
Tot astfel, nu toţi creştinii rămân credincioşi legămintelor lor.
Nu este suficient să fim declaraţi neprihăniţi acum, ci trebuie să
rămânem credincioşi până la venirea Lui.
Nu este suficient să pretindem că suntem urmaşii Domnului
Hristos, ci trebuie să îngăduim ca viaţa desăvârşită de ascultare
şi credincioşie a Domnului Hristos să fie reprodusă în noi.

9
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L-am iubit noi mai presus de orice altceva pe Dumnezeu şi voia
Lui exprimată în cele Zece Porunci?
Dorim noi cu adevărat să-L urmăm pe El prin puterea Lui?
A scris El legile Sale în inima noastră?

9 – Fără teamă de judecată
(Text: Matei 7:21)
Domnul Isus spunea: Nu orişicine-Mi zice: 'Doamne, Doamne!'
va intra în Împărăţia cerurilor,
63

ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
Matei 7:21.
Întreaga controversă dintre bine şi rău, dintre Domnul Hristos şi
Satana, este legată de caracterul iubitor al lui Dumnezeu.
64

Legea constituie exprimarea scrisă a acestui caracter.
Nu este de mirare că legea joacă un rol atât de important în
judecata finală!
65

66

Dar unul dintre cele mai uimitoare fapte, puţin cunoscute de
către creştini este că şedinţa de judecată din curtea cerească are
loc chiar acum!
De fapt, Apocalipsa, ultima carte a Bibliei, ne descoperă că
judecata lui Dumnezeu se desfăşoară realmente acum.
Acesta este motivul datorită căruia, în ultimele capitole ale cărţii
Apocalipsei, apostolul Ioan prezintă ultima avertizare şi ultima
chemare adresată lumii în aceste cuvinte:

67

(Text: Apocalipsa 14:6, 7)
Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului,

68

cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor
pământului,

69

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod.

70
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El zicea cu glas tare: 'Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă,
căci a venit ceasul judecăţii Lui;

71

închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi
izvoarele apelor!'
Apocalipsa 14:6, 7.
72

73

74

Cea de a doua partea a acestei întreite solii cheamă poporul lui
Dumnezeu să părăsească sistemele religioase false care vor
exista în zilele din urmă.
Finalul acestui ultim mesaj către lume avertizează poporul lui
Dumnezeu să se ferească de închinarea adusă fiarei din
Apocalipsa 13.
(Text: Apocalipsa 14:9, 10)
Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei
pe frunte sau pe mână,

75

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu.
Apocalipsa 14:9, 10.
Acum, să ne îndreptăm atenţi asupra versetelor 14 şi 15, care
urmează după proclamarea soliilor celor trei îngeri:
76

(Text: Apocalipsa 14:14, 15)
Apoi M-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care
semăna cu un Fiu al omului;
77
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Să observăm că această solie nu spune va veni judecata, ci
spune a venit ceasul judecăţii Lui.

9 – Fără teamă de judecată
pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.

78

Şi un alt înger a ieşit din Templu, şi striga cu glas tare Celui ce
şedea pe nor:

79

'Pune secera Ta şi seceră: pentru că a venit ceasul să seceri, şi
secerişul pământului este copt' .

80

şi secerişul pământului este copt' .
Apocalipsa 14:14, 15.

81

82

Ce înseamnă secerişul pământului? Înseamnă sfârşitul lumii.
Secerişul se referă la cea de a doua venire a Domnului Hristos.
Ce va avea loc înainte de cea de a doua venire a Domnului Isus?
Judecata lui Dumnezeu.
Judecata dezvăluie cine este pregătit pentru venirea Lui. Dar
trebuie să ne oprim, pentru a cerceta mai profund acest subiect.
Poate că vă întrebaţi când a început această judecată?
Explicaţia se află în cea mai remarcabilă profeţie a cărţii lui
Daniel!

83

84

12

(Text: Daniel 8:14)
Până vor trece două mii trei sute de seri şi dimineţi; apoi sfântul
locaş va fi curăţit!
Daniel 8:14. Aceasta este cea mai lungă perioadă profetică din
Biblie.
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(Text: Ezechiel 4:6)
Am observat că în profeţie, o zi reprezintă un an.
. . . îţi pun câte o zi pentru fiecare an.
Ezechiel 4:6. Prin urmare, 2300 zile reprezintă 2300 ani.
85

Cei 2300 ani sunt o parte a unei profeţii cuprinzătoare aflate în
capitolele 7, 8 şi 9 din Daniel.

86

87

88

89

90

Această perioadă de 2300 zile profetice sau 2300 ani a început
odată cu porunca împăratului Artaxerxe pentru rezidirea şi
refacerea economică a Ierusalimului.
Israeliţii fuseseră captivi în Babilon timp de 70 ani şi doreau să
se întoarcă în ţara lor şi să rezidească cetatea iubită.
În cele din urmă, în anul 457 d.Hr., împăratul a emis un decret
mult aşteptat. Cei două mii trei sute de ani care încep cu acea
dată, se încheie în anul 1844 d.Hr.
Să ne întoarcem la textul nostru. Până vor trece două mii trei
sute de zile profetice sau ani literali, atunci sanctuarul va fi
curăţit. Am văzut că această profeţie se încheie în anul 1844. Ce
este curăţirea sanctuarului?
În anul 1844, a început ceea ce Biblia descrie ca fiind Ceasul
Judecăţii lui Dumnezeu. Ceasornicul profeţiei a anunţat ora.
Poate că întrebaţi: Ce legătură are judecata cu această curăţire a
sanctuarului despre care Daniel a prezis că va avea loc la
încheierea celor 2300 de zile?
Ce este curăţirea sanctuarului? Ce legătură are aceasta cu
judecata? Biblia descrie două sanctuare - unul pe pământ, altul
în cer.

91

13

9 – Fără teamă de judecată

Această profeţie indică data exactă a botezului şi crucificării
Domnului nostru.
Ea dezvăluie de asemenea cu exactitate timpul începerii
judecăţii.
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În vechiul Israel, oamenii veneau la sanctuar în fiecare zi pentru
a-şi aduce jertfele.

92

Acolo îşi mărturiseau păcatele şi jertfeau un miel pentru a-şi
manifesta credinţa în moartea viitoare a Domnului Isus, Fiul lui
Dumnezeu.
93

În zilele noastre, când păcătuim, noi îi cerem lui Dumnezeu să
ne ierte, pe temeiul faptului că Domnul Isus a murit în locul
nostru, plătind datoria păcatului.
94

95

Totuşi, înainte de Calvar, oamenii nu aveau nici o jertfă spre
care să privească în urmă, aşa că priveau prin credinţă în viitor,
spre timpul când Mielul lui Dumnezeu va muri pentru ei.
Prin actul sacrificării unui animal nevinovat, ei îşi afirmau
credinţa într-un Mântuitor care va veni şi va muri pentru a face
posibilă iertarea lor.
Apoi, păcatele lor erau transferate în mod simbolic asupra
sanctuarului, prin intermediul preotului care stropea sângele
animalului înspre perdeaua despărţitoare a locului Prea Sfânt
din sanctuar.

96

După aceea, odată pe an, copiii lui Israel participau la un
serviciu religios foarte solemn şi sfânt, denumit Ziua Ispăşirii
sau curăţirea sanctuarului. Pentru poporul Israel, aceasta era o zi
a judecăţii.
97

Cu zece zile înainte de Ziua Ispăşirii, trompetele sunau,
amintindu-le israeliţilor că era timpul să-şi facă inventarul vieţii
- să se pocăiască şi să-şi mărturisească păcatele.
Toţi cei care nu procedau astfel, erau alungaţi din tabără.
98
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Căci în ziua aceasta se va face ispăşire pentru voi, ca să vă
curăţiţi:

99

veţi fi curăţiţi de toate păcatele voastre înaintea Domnului.
Levitic 16:30.

100

101

(Text: Evrei 8:1, 2)
Apostolul Pavel spune: . . . Avem un Mare Preot, care S-a aşezat
la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
102

ca slujitor al locului Prea Sfânt şi al adevăratului cort, care a fost
ridicat nu de un om, ci de Domnul.
Evrei 8:1, 2.
103

(Text: Evrei 9:11, 12, 24)
Din nou: Dar Hristos a venit ca Mare Preot . . .

104

şi a intrat, odată pentru totdeauna, în Locul prea sfânt, . . . cu
însuşi sângele Său,

105

după ce a căpătat o răscumpărare veşnică. . .

106
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Cartea Evrei ne explică într-o manieră clară faptul că sanctuarul
de pe pământ şi serviciile lui religioase erau o ilustrare a
sanctuarului din cer, unde Domnul Hristos, Marele nostru Preot,
ne iartă păcatele.
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Căci Hristos n-a intrat într-un locaş de închinare făcut de mână
omenească,

107

după chipul adevăratului locaş de închinare, ci a intrat chiar în
cer,

108

ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.
Evrei 9:11, 12, 24.
Moartea Domnului Hristos pe Calvar a asigurat o jertfă
ispăşitoare deplină pentru toate păcatele noastre.
109

(Text: Evrei 7:25)
De aceea şi poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El,
110

111

pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei.
Evrei 7:25.
Adevăratul cort sau sanctuar este în cer.
Tot ceea ce se întâmplă pe pământ constituie o reprezentare a
ceea ce se întâmplă în planul de mântuire.
Domnul Isus este Mielul care moare. Domnul Isus este preotul
care trăieşte. Domnul Isus este Marele nostru Preot.
Întocmai precum marele preot al lui Israel intra în Locul Prea
Sfânt odată pe an, tot astfel Domnul Isus a intrat la sfârşitul
timpului în Locul Prea Sfânt pentru a îndeplini lucrarea
judecăţii.
(Text: Matei 10:32, 33)
Ceea ce determină destinul nostru veşnic la judecată este relaţia
noastră cu Domnul Hristos şi atitudinea noastră faţă de El.
De aceea, pe orişicine Mă va mărturisi înaintea oamenilor,

112

îl voi mărturisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.

113
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Dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi
lepăda şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ceruri.
Matei 10:32, 33.
114

115

Raportul faptelor noastre nu va indica altceva decât viaţa
iubitoare a Mântuitorului nostru, iar noi vom beneficia de
meritul vieţii Sale desăvârşite.
Deci, prieteni, pentru cei care Îl iubesc şi Îl urmează pe Domnul
Isus cu toată inima şi cu tot sufletul, nu există nici un motiv de
teamă cu privire la Ziua Judecăţii.
Deoarece Domnul Isus va prezenta meritele propriului Său
sânge vărsat pentru a şterge orice păcat mărturisit, aşa cum scria
apostolul Ioan:
(Text: 1 Ioan 1:7)
Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.
1 Ioan 1:7.

117

(Video: 13 sec) Trăim ultimele ore ale pământului. Judecata preadventă a început în curtea cerului încă din anul 1844.

118

(Video: continuare) Judecata a început, desigur, cu Abel, primul
neprihănit care a murit pe planeta pământ.

119
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116

Înţelegeţi? Nu suntem singuri la judecată!
Dacă L-am mărturisit pe Domnul Hristos, El va mărturisi pentru
noi înaintea Tatălui Său.
Dacă suntem ai Domnului Hristos, El este Apărătorul nostru.
Prin Domnul Isus vom sta înaintea lui Dumnezeu ca şi când nu
am fi păcătuit niciodată.
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120

(Text: 1 Petru 4:17)
Apostolul Petru scria: Căci suntem în clipa când judecata stă să
înceapă de la casa lui Dumnezeu.
1 Petru 4:17.
Cu alte cuvinte, judecata începe cu aceia care s-au declarat a fi
poporul lui Dumnezeu.
Putem să ne imaginăm ziua judecăţii lui Abel.
În timp ce cazul lui este adus înaintea curţii, Dumnezeu vede
viaţa lui Abel şi în raportul lui este înscris faptul că Abel a
acceptat jertfa Mielului lui Dumnezeu.

121

122

123

Una dintre ultimele fapte ale lui Abel, aşa cum este relatat în
Biblie, a fost aducerea jertfei care arăta credinţa lui în
Răscumpărătorul ce avea să vină.
Viaţa Domnului Hristos este atribuită raportului său.
Păcatele lui sunt acoperite de sângele Domnului Hristos.
Puteţi fi siguri că Domnul Isus, Apărătorul lui Abel, Şi-a ridicat
spre Tatăl, mâinile străpunse de cuie şi a declarat: Sângele Meu,
Tată, a plătit datoria lui Abel.
Tot ceea ce s-a putut auzi a fost bucuria nenumăratelor oşti
îngereşti în timp ce Domnul Isus declara: Păstraţi numele lui
Abel în Cartea Vieţii!
Iar numele lui continuă să se află acolo!
Aşa cum a făgăduit Domnul
Hristos:
(Text: Apocalipsa 3:5)
Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe.

124

Nu-i voi şterge nicidecum numele din cartea vieţii,

125

şi voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu şi înaintea
îngerilor Lui.
Apocalipsa 3:5.
126
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127

Fără nici o îndoială, şi numele lui Iuda a fost rostit în curtea de
judecată a cerului.
Iuda fusese unul dintre cei care L-au urmat pe Domnul Hristos unul dintre ucenicii Lui.
Iuda nu a fost un om întru totul rău, dar viaţa lui nu era întocmai
precum declara el.
El nu L-a iubit pe Domnul Hristos mai presus de orice altceva!
Uneori era atras de Domnul Hristos, dar una dintre slăbiciunile
lui s-a accentuat tot mai mult până când, realmente, a vândut pe
Domnul Său pentru treizeci de arginţi!
Apoi, cuprins de remuşcări, s-a spânzurat!

128

129

130

Dar Iuda s-a îndepărtat şi a plecat.
Cât de trist trebuie să fi fost pentru Domnul Isus momentul în
care numele lui Iuda a fost adus în atenţie.
Neprihănirea noastră nu va fi suficientă la judecată.
Să ascultăm:
(Text: Isaia 64:6)
Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt
ca o haină mânjită. . .
Isaia 64:6.

131

Numai cei care au continuat să-L aşeze pe Domnul Hristos pe
primul loc în viaţa lor pot îmbrăca haina neprihănirii Lui.
Fără aceasta, nici un om nu poate fi salvat la judecată.
Prin urmare, numele lui Iuda este şters din Cartea Vieţii.
132

133

Timpul în care trăim este solemn.
Asemenea israeliţilor din vechime, trebuie să facem inventarul
propriei noastre vieţi.
Trebuie să păstrăm angajamentul predării noastră faţă de
Domnul Isus, deoarece aceasta este singura pregătire posibilă
pentru convocarea noastră la judecată.
În curând se va încheia timpul de probă al omului şi se va rosti
hotărârea finală:
19
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Domnul Isus l-a iubit pe Iuda. El a mers până acolo încât a
spălat picioarele prăfuite ale lui Iuda în seara Ultimei Cine!
Domnul Isus spera să mişte inima lui mândră.
El dorea să poată fi Apărătorul lui la judecată.
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134

135

(Text: Apocalipsa 22:11)
Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; . . . Şi cine este
sfânt, să se sfinţească şi mai departe! Apocalipsa 22:11.
În acel timp, harul şi iertarea oferite omului de către Dumnezeu
atât de mult timp, vor fi retrase.
Cele mai triste cuvinte ale limbajului omenesc vor fi cuvintele
celor care au respins mântuirea - care nu L-au acceptat pe
Hristos ca Domn şi Apărător al lor.
(Text: Ieremia 8:20)
Ei vor spune: ,,Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu
suntem mântuiţi!
Ieremia 8:20.
Atunci, Domnul Isus va reveni pe pământ, deoarece este scris:
(Text: Apocalipsa 22:12)
Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui.
Apocalipsa 22:12.

136

137

Prietene, Domnul Isus doreşte să fie Apărătorul tău la Judecată!
El doreşte ca tu să accepţi jertfa lui pe Calvar.
El doreşte să-I mărturiseşti Lui păcatele tale, pentru ca El să le
poată şterge din carte.
El doreşte ca numele tău să fie scris în Cartea Vieţii.
Apostolul Ioan îi descrie pe cei care vor intra şi pe cei care nu
vor intra în cetatea sfântă:
(Text: Apocalipsa 21:27)
Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în
spurcăciune şi în minciună;

138

ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.
Apocalipsa 21:27.

139
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Ai dori să-I deschizi inima ta Domnului Isus chiar acum? Ai
dori să Îl rogi să îndepărteze din viaţa ta tot ceea ce te-ar ţine
departe de a intra în împărăţia Lui? Judecata lui Dumnezeu
dezvăluie totul cu privire la noi.
Totul este expus înaintea acestui imens univers. Toate păcatele
noastre sunt înregistrate. Ai dori ca păcatele tale să fie acoperite
- învăluite în sângele Domnului Isus? Ai dori ca Domnul Hristos
să păşească în faţă, spunând: Da bărbatul acesta, femeia aceasta
este unul dintre copiii Mei.
Eu am iertat păcatele lor. Am anulat datoria lor. Am iertat
vinovăţia lor. Păcatele lor sunt acoperite de sângele meu. Să fie
şterse pentru totdeauna din rapoartele cerului.
Chiar acum. În momentul acesta! Aţi dori să veniţi la El? Aţi
vrea să-I dăruiţi întreaga viaţă? De ce să vă ridicaţi mâna, pentru
cer, chiar acum, în timp ce ne rugăm, şi să spuneţi: Da, Doamne.
Ia viaţa mea. Vreau să fiu al Tău.
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Este răspunsul cu adevărat important?

1

A-ţi observat cât de mult a crescut rata crimei în toate oraşele
lumii ? Şi aceasta se dă pe faţă în surprinzatoare forme.

3

4

Într-o zi un om a intrat ca o vijelie în biroul unei poliţii, cu
adevarat foarte deranjat. ,,Cineva mi-a intrat in casă şi mi-a luat
câteva lucruri de valoare". Acel om se parea că reuşise să
surprindă ceva din chipul hoţului, şi acum cerea poliţiei să
intreprindă ceva.
Ofiţerul de serviciu a pus mâna pe un vraf de albume cu pozele
infractorilor, cerând acelui om să-l ajute să recunoască între
acele fotografii chipul hoţului.
Deodată, ofiţerul a zis: Aşteptaţi un minut. Şi-a plimbat mâna pe
o pagină şi a privit cu atenţie o fotografie, apoi chipul
reclamantului şi din nou fotografia. Acesta eşti tu! a exclamat
poliţistul, Aici spune că există un mandat de arestare pe numele
tău!
În cele din urmă, proprietarul înfuriat, care se năpustise în biroul
poliţiei cerând dreptate, a sfârşit identificându-se pe sine, fără
să-şi dea seama, ca fiind un infractor căutat!
Crima şi violenţa există pretutindeni, chiar şi acolo unde te
aştepţi mai puţin. Ea există la locul de muncă, în fabrici, în
satele şi oraşele noastre.

5

6

În unele ţări, revoltele, revoluţiile şi jafurile sunt ceva obişnuit.
Străzile au devenit nesigure.
Asasinatele, răpirile, deturnările, bombardamentele teroriste,
tâlhăriile, violurile, jafurile, delapidările şi corupţia guvernelor
sunt raportate zilnic în ţări din întreaga lume.
De ce creşte rata infracţionalităţii?
Care este cauza creşterii fără precedent a fărădelegii?
Ce se întâmplă cu lumea noastră?

1
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7

În lumea occidentală şi în ţările mai bogate ale lumii, a apărut o
întreagă generaţie nouă de tineri necredincioşi şi provocatori,
care se revoltă împotriva oricărui autorităţi.
Dumnezeu le cere adulţilor să fie nişte modele pentru copiii lor.
Copiii imită comportamentul celor din preajmă. Cine vor fi
exemplele lor în domeniul spiritual?
Taţi care mint la locul de muncă sau în privinţa impozitelor;
mame care acceptă avortul şi părinţi care se înşeală unii pe alţii.

8

Taţi care mint la locul de muncă sau în privinţa impozitelor;
mame care acceptă avortul şi părinţi care se înşeală unii pe alţii.

9

Chiar şi unele biserici din zilele noastre învaţă că standardul lui
Dumnezeu cu privire la bine şi rău nu se mai aplică.

10

Poruncile Lui, spun ele, au fost abolite.

11

sau nu mai sunt relevante,

12

sau sunt imposibil de respectat.

13

2
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Ca rezultat, mulţi oameni îşi formează propriile lor concepţii iar societatea culege un seceriş copleşitor de cămine
dezmembrate, copii nestăpâniţi şi crime violente.
14
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(Text: Osea 8:7)
În cuvintele profetului Osea: Fiindcă au semănat vânt, vor
secera furtună . . .
15

16

17

Dar există o întrebare la care avem nevoie de răspuns: Cine
decide dacă o situaţie este corectă sau greşită?
Nu este adesea insuficientă chiar şi judecata morală a celor mai
buni oameni?
Dacă nu există nici un standard cu privire la bine sau rău, care
să vină din afara sistemului omenesc, nu putem dovedi aproape
nimic.
(Text: Proverbe 16:25)
Biblia ne aduce aminte că nu există judecători suficient de
capabili pentru a decide ce anume este bine şi ce anume este
greşit: Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la
moarte. Proverbe 16:25.
(Text: 2 Timotei 4:3, 4)
Apostolul Pavel a prezis: Căci va veni vremea când oamenii nu
vor putea să sufere învăţătura sănătoasă ;

18

ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, şi îşi vor da
învăţători după poftele lor.

19

Îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre
istorisiri închipuite.
2 Timotei 4:3, 4.
20
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Da, este trist să o spunem, dar descoperim că abolirea legilor,
pur şi simplu nu ne aduce libertatea!
Îndepărtaţi standardul binelui şi al răului şi va urma haosul.
21

Dacă înlăturaţi toate semnele şi indicatoarele de circulaţie, pe
drumuri şi şosele va exista un haos.

22

Ce sunt legile?
Putem noi şti ce este bine sau rău?

23

24

25

26

Cu mult timp în urmă, Dumnezeu ne-a dat formula pentru o
societate fără infracţiuni.
Dacă ar fi fost respectată întotdeauna, nu ar mai fi existat
niciodată crime.
Toţi oamenii ar fi fost în siguranţă şi fericiţi, oriunde s-ar fi aflat
pe Pământ.
(Text: Exod 20:2)
Când copiii lui Israel au aşezat tabăra la Muntele Sinai, Domnul
a venit pentru a-i întâlni şi le-a spus: ,,Eu sunt Domnul,
Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa
robiei.
Exod 20:2.
(Video:6 sec) Mai întâi, Domnul S-a prezentat ca fiind
eliberatorul lor din sclavie.
El fusese Cel care deschisese înaintea lor Marea Roşie;
El fusese protectorul lor.
Cu alte cuvinte, El spunea: Eu vă port de grijă. Puteţi să vă
încredeţi în Mine.
Apoi, Dumnezeu a rostit legea Sa divină, pentru ca omul să ştie
cum poate trăi în pace şi siguranţă - astfel încât să facă distincţie
între bine şi rău.

27
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Să parcurgem pe scurt lista celor Zece Porunci, pe care
Dumnezeu le-a rostit de pe vârful Muntelui Sinai:
(Text: 10 Porunci din Exod 20)
Să nu ai alţi dumnezeu afară de Mine . . .
28

Să nu-ţi faci chip cioplit . . . să nu te închini înaintea lor . . .
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29

Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert . . .

30

Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, ca s-o sfinţeşti. Şase zile să
lucrezi . . . dar ziua a şaptea este Sabatul Domnului
Dumnezeului tău . . .
31

Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta . . .

32

Să nu ucizi . . .

33

Să nu comiţi adulter.

34

Să nu furi.

35
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Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

36

Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta
aproapelui tău, nici robul lui,

37

nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru
care este al aproapelui tău. Exod 20:3-17.

38

(Video: 10 sec) Poporul Israel a ascultat cuvintele lui Dumnezeu
şi a fost extrem de impresionat.
Dacă aceea era voinţa lui Dumnezeu, ei erau hotărâţi să o
împlinească!
39

Dar după aceea, ştiind cât de predispuşi la uitare putem fi noi,
fiinţele omeneşti, Dumnezeu a scris cu degetul Lui pe două table
de piatră, toate cele Zece Porunci:
40

(Text: Exod 31:18)
Când a isprăvit Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sinai,

41

i-a dat cele două table ale mărturiei,

42

table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.
Exod 31:18

43
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44

Chiar dacă la data aceea era prima oară când Dumnezeu oferea
Legea Sa în formă scrisă, ea existase încă din veşnicie.
Cu mult timp înainte de Sinai şi chiar înainte de Adam şi Eva,
standardul veşnic şi neschimbător al binelui fusese temelia
guvernării cereşti a lui Dumnezeu.

45

Satana şi îngerii lui au ales să îşi împlinească propria lor voinţă
- să-şi creeze propriile lor reguli.
Iar această răzvrătire a dus la alungarea lor din cer.
46

(Text: Apocalipsa 12:7-9)
Biblia spune: Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui sau luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
47

dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

48

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume,

49

50

a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.
Apocalipsa 12:7-9.
Dar au existat îngeri care au ales să asculte de Dumnezeu şi să
rămână loiali legii Sale.
(Text: Psalmii 103)
Binecuvântaţi pe Domnul, îngerii Lui, care sunteţi tari în putere,
care împliniţi poruncile Lui . . .
Psalmii 103:20

51
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De fapt, chiar şi îngerii erau conduşi în conformitate cu
poruncile lui Dumnezeu.
Ei avuseseră posibilitatea de a alege, fie să respecte legea lui
Dumnezeu, fie să o ignore şi să se răzvrătească împotriva ei.
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Adam şi Eva cunoşteau legea lui Dumnezeu în Eden, deoarece
după ce au păcătuit, au trăit simţăminte de ruşine şi vinovăţie.

52

Iar când Cain s-a înfuriat, datorită faptului că jertfa lui Abel a
fost acceptată iar jertfa lui nu, Domnul l-a întrebat:

53

(Text: Geneza 4:6, 7)
. . .Pentru ce te-ai mâniat, şi pentru ce ţi s-a posomorât faţa?

54

Nu-i aşa? Dacă faci bine, vei fi bine primit; dar dacă faci rău,
păcatul pândeşte la uşă . . . Geneza 4:6, 7.
Legea lui Dumnezeu trebuie să fi fost în vigoare încă de la data
aceea, deoarece ni se spune:
55

(Text: Romani 4:15)
. . . unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.

56

Webster's New World College Dictionary spune:
Fărădelege . . . o încălcare a legii, a datoriei, etc.; păcat.

57

Avraam a cunoscut şi a păzit legea lui Dumnezeu cu mult timp
înainte ca aceasta să fi fost rostită pe Sinai.

58
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59

(Text: Geneza 26:5)
Dumnezeu a declarat că îl va binecuvânta pe Avraam şi urmaşii
lui, Pentru că Avraam a ascultat de porunca Mea, şi a păzit ce iam cerut, a păzit poruncile Mele, orânduirile Mele, şi legile
Mele.
Geneza 26:5.

60

(Text: Geneza 39:9)
El . . . nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că eşti nevasta
lui.
61

Cum aş putea să fac eu un rău atât de mare şi să păcătuiesc
împotriva lui Dumnezeu?
Geneza 39:9.
62

Iosif ştia că adulterul era păcat; el cunoştea standardul lui
Dumnezeu cu privire la bine şi rău.
El era hotărât în mod categoric să nu încalce Legea sfântă a lui
Dumnezeu!
63

(Video: 4 sec) Copiii lui Israel fuseseră învăţaţi să-I slujească lui
Dumnezeu şi să I se supună, dar în timpul captivităţii aspre din
Egipt, uitaseră legea lui Dumnezeu.
64

După Exod, la numai câteva săptămâni înainte de a ajunge la
Muntele Sinai, Domnul l-a mustrat pe Moise datorită faptului că
israeliţii încălcau legea Sa, încercând să adune mana în ziua
Sabatului:
65
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Desigur, cu mult timp înainte de Sinai, conştiinţa sensibilă a lui
Iosif l-a determinat să înfrunte ispita soţiei lui Potifar, spunând:
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(Text: Exod 16:28, 30)
Atunci Domnul a zis lui Moise: ,Până când aveţi de gând să nu
păziţi poruncile şi legile Mele?'
66

Şi poporul s-a odihnit în ziua a şaptea.
Exod 16:28, 30.
Aşadar, observaţi că porunca a patra era cunoscută şi înainte de
Sinai.
67

Da, legea lui Dumnezeu constituie standardul veşnic cu privire
la ceea ce este bine pentru univers.
Şi într-adevăr, oare ar trebuie să ne surprindă faptul că
Dumnezeu Îşi guvernează împărăţia, având o lege?
68

(Text: 1 Corinteni 14:33, 40)
Apostolul Pavel scria: căci Dumnezeu nu este un Dumnezeu al
neorânduielii . . .
69

Dar toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială.
1 Corinteni 13:33, 40.

70

71

Nici un guvern obişnuit nu poate exista fără legi.
Nici o societate armonioasă, fericită şi sigură nu poate funcţiona
fără reguli.
Natura însăşi îşi are legile ei; chiar şi copiii, nu pot juca jocuri
fără reguli!
(Text: Romani 2:13)
Biblia spune: Pentru că nu cei ce aud Legea, sunt neprihăniţi
înaintea lui Dumnezeu,

72

ci cei ce împlinesc legea aceasta, vor fi socotiţi neprihăniţi.
Romani 2:13.
Înţelegeţi? Nu este important doar să cunoaştem legile lui
Dumnezeu, ci şi să le respectăm.
73
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74

(Text: Ioan 14:15)
Domnul Isus a zis: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
Ioan 14:15.
De fapt, Domnul Isus cita din Vechiul Testament, evidenţiind
faptul că temelia păzirii tuturor poruncilor este iubirea.

75

,Aceasta este cea dintâi, şi cea mai mare poruncă.

76

Apoi, Domnul Isus a zis: Iar a doua, asemenea ei, este: ,Să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi’.

77

În aceste două porunci se cuprinde toată Legea şi Proorocii.
Matei 22:37-40.

78

Dacă Îl iubim cu adevărat pe Dumnezeu, cu toată inima noastră,
cu tot cugetul nostru şi cu tot sufletul nostru,

79

Cu siguranţă, ne vom exprima această iubire prin păzirea
primelor patru porunci:

80

Dumnezeu va fi pe primul loc în viaţa noastră

81
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(Text: Matei 22:37-40)
. . . Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu
tot sufletul tău, şi cu tot cugetul tău.
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Închinarea noastră Îi va fi dedicată în exclusivitate lui
Dumnezeu

82

Vom respecta şi vom cinsti Numele Lui Sfânt

83

Vom fi nerăbdători să fim prezenţi la întâlnirea cu El în fiecare
Sabat

84

Şi dacă îi iubim cu adevărat pe semenii noştri, aşa cum ne iubim
pe noi înşine, cu siguranţă că:

85

Ne vom respecta şi onora părinţii

86

Vom preţui viaţa

87

Vom susţine moralitatea

88

Vom respecta proprietatea celorlalţi

89
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Vom fi cinstiţi în relaţia noastră unii faţă de alţii

90

Nu vom pofti bunurile altuia

Estimările indică faptul că oamenii au formulat mai bine de 35
de milioane de legi care să controleze comportamentul.

92

93

Dar în cele Zece Porunci, Dumnezeu a formulat un cod de
conduită care cuprinde realmente toate aspectele
comportamentului omenesc.
Numai Dumnezeu putea scrie o asemenea lege desăvârşită.
Biblia spune:
(Text: Psalmi 19:7)
Legea Domnului este desăvârşită, şi înviorează sufletul . . .
Psalmi 19:7.

94

(Text: Psalmi 19:11)
. . . pentru cine le păzeşte, răsplata este mare.

95

Un teolog biblic pe nume August Strong scria:
Legea nu este altceva decât o expresie a naturii lui Dumnezeu.

96

În zilele noastre, am putea spune: Cele Zece Porunci sunt o
întruchipare a caracterului lui Dumnezeu - un caracter care este
neschimbător!
97
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Înţelegeţi? Orice schimbare a legii lui Dumnezeu, nu ar face
altceva decât să prejudicieze desăvârşirea ei.
Deoarece este o lege desăvârşită, ea nu poate fi modificată
niciodată.
98

99

100

(Text: Luca 16:17)
Acesta a fost adevărul exprimat de către Domnul Isus, când a
zis: Este mai lesne să treacă cerul şi pământul decât să cadă o
singură frântură de slovă din Lege.
Luca 16:17.
Dar, poate că dumneavoastră aţi spune: Întotdeauna am avut
sentimentul că cele Zece Porunci mi-au limitat fericirea - ca un
fel de îngrădire care mă înconjoară.
Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca legea Lui să fie o
povară pentru om sau să limiteze fericirea omului.
Dimpotrivă, El a intenţionat ca legea să fie asemenea unui zid
protector, care să ne păzească de necaz şi vinovăţie.
Dumnezeu a intenţionat ca legea Lui să asigure libertatea şi
siguranţa fiecărui om de pretutindeni.

101

(Text: Deuteronom 5:29)
Domnul a declarat: O! de ar rămâne ei cu aceeaşi inimă ca să se
teamă de Mine şi să păzească toate poruncile Mele,
102

ca să fie fericiţi pe vecie, ei şi copiii lor!
Deuteronom 5:29.

103

Aşa cum noi construim parapeţi pe marginea podurilor şi a
şoselelor de munte, ca să ne protejeze de pericol, Dumnezeu nea dat legea Sa pentru a ne proteja şi pentru a ne păzi pe drumul
vieţii.
104

(Text: Romani 3:20)
Mai există şi un alt motiv pentru care Dumnezeu i-a dat omului
legea Sa: . . . prin Lege vine cunoştinţa deplină a păcatului.
Romani 3:20.
105
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(Text: Romani 7:7)
Aşa cum spunea apostolul Pavel: . . . Păcatul nu l-am cunoscut
decât prin Lege.
106

107

108

Se povesteşte despre o prinţesă care fusese determinată de către
supuşi să creadă că frumuseţea ei era de neîntrecut.
Cu toate acestea, într-o zi, în satul ei a venit un negustor care i-a
vândut o oglindă.
Când a privit în oglindă, prinţesa a fost îngrozită de aspectul ei
şi a spart oglinda în bucăţi!
Legea lui Dumnezeu este ca o oglindă. Când ne vedem în ea,
asemenea prinţesei, ar fi posibil să fim nemulţumiţi de ceea ce
vedem,

109

dar distrugând legea sau ignorând-o, nu vom schimba propria
noastră stare.

110

Legea ne arată păcatele!
Ea este un ghid menit să ne ajute să trăim o viaţă fericită şi
liberă de vinovăţie, respectând instrucţiunile date de Dumnezeu
în poruncile ei.
111

112

Legea nu poate înlătura vinovăţia şi nici nu ne poate dărui
puterea de a învinge păcatul.
Oricât de mult bine am fi capabili să facem în viitor, acesta nu
va şterge păcatul comis în trecut.
Prin urmare, cum putem primi noi iertarea?
Cum putem fi eliberaţi de pedeapsa pentru încălcarea legii, care
este moartea?
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De pildă, n-aş fi cunoscut pofta, dacă Legea nu mi-ar fi spus: 'Să
nu pofteşti!'
Romani 7:7.
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113

114

Chiar acolo la porţile Grădinii Edenului, Dumnezeu a instituit
un mijloc vizibil de aducere aminte a faptului că neascultarea
aduce moarte - fie asupra celui neascultător, fie asupra celui
nevinovat care ia locul pacatosului.
Un miel urma să fie jertfit pentru ca să dovedească credinţa celui
păcatos în planul de mântuire al lui Dumnezeu.
Pe calea aceasta Dumnezeu a ajutat pe Adam să înţeleagă că
Fiul Nevinovat al lui Dumnezeu trebuia să moară pentru ca să
dea astfel satisfacţie pretenţiilor Legii care a fost călcată.
Hristos, Mielul lui Dumnezeu, urma să ia asupra lui pedeapsa
omului, şi să sufere moartea în locul lui.
Aţi observat, Legea oricum nu ar fi putut mântui viaţa nimănui
din păcat.

115

(Text: Galateni 3:21)
Apostolul Pavel spunea:
. . . Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa,
116

117

118

într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.
Galateni 3:21.
Nu legea este cea care aduce iertare şi mântuire - ci harul lui
Dumnezeu!
Noi putem avea viaţa veşnică, doar prin sacrificiul Domnului
Hristos.
(Text: Romani 6:23)
Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui
Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.
Romani 6:23.
Din acest motiv, mântuirea nu poate fi obţinută prin păzirea
legii:
(Text: Efeseni 2:8) Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.
Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

119
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Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

120

Dar faptul că suntem mântuiţi prin har, ne dă libertatea de a trăi
o viaţă de neascultare? NICIODATĂ!

(Text: Romani 6:1, 2)
Apostolul Pavel scria: Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca
să se înmulţească harul?
122

123

124

Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim
în păcat?
Romani 6:1, 2.
Mântuirea le este oferită tuturor celor ce doresc să fie salvaţi de
păcat şi să facă parte din împărăţiei lui Dumnezeu.
Dar ce se întâmplă în situaţia celor care cred că legea lui
Dumnezeu nu mai este valabilă? Să ne gândim la aceasta un
moment.
Dacă nu există nici o lege, nu există păcat, deoarece păcatul este
încălcarea legii.
Dacă nu există nici o lege, nu mai avem nevoie de har, deoarece
harul este mila iubitoare a lui Dumnezeu faţă de noi, când
încălcăm legea Sa.

125

Dacă nu avem nevoie de har, putem renunţa la cruce.

126
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Dacă nu este nevoie de cruce, cu siguranţă nu avem nevoie de
un Mântuitor.
Dacă anulăm legea, anulăm de asemenea şi noţiunea de păcat,
har, cruce şi Mântuitor.
Dar noi avem nevoie de Mântuitorul care a murit pe cruce
pentru a ne salva prin harul Său, astfel încât datoria păcatului
săvârşit prin încălcarea legii lui Dumnezeu, să poată fi achitată.
Harul nu anulează legea lui Dumnezeu.
Dimpotrivă, noi dorim să păzim legea, tocmai datorită harului
Său.
Dacă un condamnat care îşi aşteaptă moartea

128

este graţiat şi eliberat, înseamnă aceasta că va fi liber să trăiască
o viaţă nelegiuită?
Să facă tot ceea ce doreşte? Nicidecum!
129

Tocmai datorită iertării, el se va simţi mai răspunzător ca
oricând să respecte legile ţării.

130

131

Cel mai important rol al legii lui Dumnezeu este acela de a
evidenţia păcatele noastre şi de a ne determina să simţim nevoia
unui Mântuitor.
Dacă Îl acceptăm pe Domnul Hristos ca Mântuitor şi Domn
personal, El ne oferă atât iertarea, cât şi puterea de a păzi legile
Sale, deoarece a făgăduit:
(Text: Evrei 8:10)
. . . Voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile
lor . . .
Evrei 8:10.

132
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Este uşor să faci ceva, atunci când îţi place, nu-i aşa?
Tocmai în aceasta constă făgăduinţa Domnului pentru cei ce
aleg să-L urmeze.
El va scrie legea Sa în inima lor, astfel încât ei să simtă plăcere
în respectarea ei.

134

(Text: Ioan 15:10)
deoarece El a declarat astfel: . . . Eu am păzit poruncile Tatălui
Meu, şi rămân în dragostea Lui.
Ioan 15:10.
135

136

137

138

(Text: Ioan 14:15)
La rândul Său, Domnul Isus ne cere să dovedim că Îl iubim,
prin păzirea poruncilor Sale: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile
Mele.
Ioan 14:15.
Într-o noapte rece şi întunecată, într-o grădină, sub un măslin, a
fost exemplificată într-o manieră vie, cea mai mare demonstraţie
a iubirii şi ascultării faţă de voia lui Dumnezeu.
Picături de sânge se prelingeau pe chipul Fiului lui Dumnezeu,
în timp ce rostea cuvintele rugăciunii:
(Text: Matei 26:39)
. . . Tată, dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul
acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum voieşti Tu.
Matei 26:39.
Soarta neamul omenesc atârna în balanţă - o lume vinovată
urma să fie salvată sau să fie pierdută.
Va renunţa acest tânăr Galilean la orice dorinţă de viaţă şi
realizare omenească, pentru a muri pe Calvar?
El ar fi putut să-Şi şteargă sudoarea de pe frunte şi să spună:
Păcătosul să sufere singur consecinţele propriilor lui păcate.

139
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(Video: 8 sec) Aceasta este singura modalitate prin care omul va
fi capabil să asculte de Dumnezeu şi să-L urmeze.
Domnul Hristos a putut să păzească poruncile, datorită iubirii
Sale faţă de Tatăl,
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Sau ar fi putut suporta crucea în locul nostru.
Domnul Isus a ales să moară pentru păcatele noastre. El Şi-a
vărsat sângele pentru ca noi să putem fi iertaţi. El a murit de
moartea pe care o meritam noi pentru ca noi să putem trăi
veşnic împreună cu El.
Deoarece Domnul Hristos a plătit preţul păcatelor noastre, noi
putem fi iertaţi prin jertfa Lui chiar acum.

141

Bătrâna cruce de pe înălţimea numită Muntele Calvarului este o
amintire veşnică a preţului pe care Dumnezeu a fost dispus să-l
plătească pentru a împlini cerinţele legii încălcate şi pentru a
salva omul vinovat.
142

Dacă Legea lui Dumnezeu ar fi putut fi abolită sau schimbată,
Domnul Isus nu ar fi trebuit să moară.
Calvarul nu ar fi fost necesar.
143

Dar Dumnezeu nu putea ignora vinovăţia păcatelor omului!

144

El nu putea schimba propria Sa lege.

145

Prin urmare, omul avea nevoie de un Mântuitor.
Şi mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru că, în dragostea Sa,
a consimţit să-L ofere pe Singurul Lui Fiu ca să moară în locul
nostru!
146

(Text: Ioan 3:16)
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu,
147
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pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa
veşnică.
Ioan 3:16.
148

149

(Text: Apocalipsa 14:12)
Dumnezeu îi descrie astfel: Aici este răbdarea sfinţilor, care
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui Isus.
Apocalipsa 12:12.
150

(Apocalipsa 14:14)
În versetul 14, Dumnezeu spune: Apoi m-am uitat, şi iată un nor
alb; şi pe nor şedea Cineva care semăna cu un Fiu al omului;
151

pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.

152

În marea profeţie privitoare la istoria bisericii, pe care Domnul
Isus i-a dat-o lui Ioan în cartea Apocalipsei, rămăşiţa, ultima
parte a adevăratei biserici a lui Dumnezeu pe acest pământ este
descrisă astfel:
153

(Text: Apocalipsa 12:17)
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei,
154

care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus
Hristos.
Apocalipsa 12:17.
155
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Cartea Apocalipsei îi descrie pe cei ce sunt pregătiţi să-L
întâmpine pe Domnul Isus la cea de a doua venire şi să meargă
acasă împreună cu El pentru a-şi petrece veşnicia în Cetatea
Cerească.
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Iată, ea este prezentă în ultima carte a Bibliei!

156
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Cei care fac parte din poporul lui Dumnezeu, Îl iubesc pe
Creatorul şi Răscumpărătorul lor atât de mult, încât doresc să
facă tot ceea ce doreşte sau cere El.
Ei doresc să-şi dovedească iubirea faţă de El, împlinind voia
Lui.
Ei ştiu că voia Lui se află în poruncile pe care le-a dat.
Ei răspund prin ascultarea lor faţă de Cel care a făcut atât de
mult pentru a-i salva de păcatele lor.
Domnul Isus ne cheamă cu braţele deschise: Vino
El continuă să ne cheme şi azi!
Domnul Isus doreşte să ne dăruiască puterea de a trăi pentru El.
(Text: Apocalipsa 22:17)
El doreşte să spele păcatele noastre.
Vocea Lui duioasă continuă să ne invite: . . . Celui ce îi este
sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată! Apocalipsa
22:17.
Un predicator vizita o casă aflată în suburbia unui mare oraş.
Gazda s-a dovedit a fi curtenitoare, dar hotărâtă: Nu mă
interesează deloc Biblia sau creştinismul - a spus ea, dar dacă
doriţi să reveniţi într-o seară, soţul meu ar fi foarte interesat să
cunoască mai mult despre toate acestea. Aş dori sincer să veniţi
din nou şi să-l cunoaşteţi.
Predicatorul s-a întors într-o Sâmbătă seara.
Deoarece nu era o zi de lucru, soţul acelei doamne obişnuia săşi petreacă după-amiaza cu prietenii înt-un hotel unde aveau loc
jocuri de noroc.
Tocmai se întorsese de la petrecere. Era bine dispus şi vorbăreţ,
dar încă se mai afla sub influenţa acelui spirit care îi face pe
oameni să vorbească ceva mai mult decât trebuie.
Am o Biblie, a spus el. Trebuie să vedeţi Biblia mea. Mama mia pus-o în bagaje când am plecat de acasă pentru a mă căsători.
Unde este Biblia mea, dragă? După o căutare îndelungată,
Biblia lui s-a dovedit a fi doar o cărticică de rugăciuni. Nu a
găsit niciodată Biblia.
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Săptămână de săptămână erau prezentate subiecte din Cuvântul
lui Dumnezeu şi chemarea crucii începuse să-şi facă efectul.
Prin Duhul Său Sfânt, Domnul Hristos lucra în această familie
aflată în dificultate.
Cât de minunată a fost seara aceea, când bărbatul a zis: Trebuie
să rămâi puţin mai mult în această seară. Soţia mea se va retrage
îndată. Am putea sta de vorbă amândoi, în particular, ca de la
bărbat la bărbat?
Apoi, într-o manieră foarte deschisă, omul i-a povestit
predicatorului istoria tristă a unei vieţi care începuse bine. Se
născuse într-o familie creştină activă, dar îngăduise ca pornirile
tinereţii să iasă de sub control.
Încă un fiu risipitor plecase dintr-o casă cu rădăcini puternice,
numai pentru a rătăci într-o ţară îndepărtată.
Biserica fusese uitată curând, iar Biblia ignorată. Toate apelurile
Domnului Hristos avuseseră ca rezultat doar nişte hotărâri
neîmplinite.
Dar, Domnule predicator, vreau să ştiu - ce mi-ai făcut? De
patru săptămâni nu am mai băut şi nu am mai pariat.
De atunci, nici nu am înjurat şi nici am luat în derâdere numele
lui Dumnezeu Apoi, în timp ce a luat un muc de ţigară din
şemineu, a continuat: A început să nu-mi mai placă ţigările şi
ştiu că sunt pe punctul de a renunţa la fumat.
Dar există o minune mai mare decât toate acestea.
Soţia mea şi-a despachetat lucrurile. Plănuise să plece cu trei
săptămâni în urmă.
Astăzi dimineaţă m-a condus la poartă şi, pentru prima dată
după ani de zile, m-a sărutat la plecare.
Da, a făcut-o! Am fost şocat, pastore, şi chiar uimit când mi-a
zâmbit şi mi-a spus: 'Îmi place noul Jack'.
Spune-mi: Ce se întâmplă cu mine? Sunt sigur că are o legătură
cu studiile noastre biblice de Luni seara.
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Dar alcoolul era doar una dintre problemele lui.
Jocurile de noroc erau la fel de păgubitoare şi era de asemenea
un mare fumător. Acestea şi alte vicii făcuseră să apară o
prăpastie între el şi soţia sa.
Ea îşi pregătise bagajele pentru a părăsi casa. Plănuiseră să se
despartă şi lucrurile ajunseseră într-o situaţie nu tocmai bună.
Dar în inima omului exista o dorinţă puternică după mai ceva
mai bun. Nici măcar băuturile tari nu reuşeau să stingă această
dorinţă. Predicatorul stabilise o dată când urma să îl întâlnească
din nou, într-o luni seara şi cu acea ocazie au început o serie de
studii biblice săptămânale.
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Predicatorul a răspuns: Eu personal nu am făcut nimic, dar sunt
convins că Biblia poate explica totul, Apoi, deschizând Biblia la
2 Corinteni 5:17, a început să citească: Căci, dacă este cineva în
Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate
lucrurile s-au făcut noi.
Noul Jack a început să citească rar cuvintele textului. O făptură
nouă - un nou Jack! Aceasta este! Un nou Jack! Şi dacă m-ai fi
cunoscut mai bine, pastore, este exact ceea ce sunt eu în seara
aceasta!
Da, prieteni, Domnul Isus Hristos este Fiul divin al lui
Dumnezeu şi numai El are puterea de a schimba oamenii.
Domnul Isus vrea să schimbe şi viaţa ta. El doreşte să vă ofere
harul şi puterea de a păzi legea Lui. Poate că vă simţiţi slabi, dar
Domnul Isus este puternic. Indiferent de ceea ce aţi făcut în
trecut, El vă va ierta şi vă va curăţi. El vă va da puterea de a trăi
o viaţă nouă. Nu îngăduiţi nimic care să vă reţină.
Domnul Isus vă cheamă. El vă invită să veniţi acasă.
Aţi dori să îngenuncheaţi în linişte şi să spuneţi: Doamne, da,
vin? chiar acum, pur şi simplu aşezaţi-vă pe genunchi. Uitaţi de
audienţă. Gândiţi-vă doar la Isus şi îngenuncheaţi. Spuneţi: Da,
Doamne Isuse, vin la Tine. Vin chiar acum.
Să ne rugăm.

11 – Creat pentru ceva mai bun
Cum să-ţi împlineşti cele mai profunde dorinţi.

1

Se povesteşte despre un biolog, pe nume Thomas Huxley, că a
ajuns odată târziu într-un oraş unde trebuia să ţină o cuvântare.
A sărit într-un taxi, care la data aceea era o trăsură cu cai şi a
strigat către vizitiu: Aleargă cu cea mai mare viteză!
2

O mulţime covârşitoare de oameni aleargă în zilele noastre. Se
întâmplă atât de multe în viaţa lor. Ei se grăbesc întotdeauna să
ajungă undeva. Dar în realitate, prea mulţi nu ştiu de fapt unde
merg; ei nu ştiu în ce direcţie se îndreaptă viaţa lor.
4

5

Tocmai acesta este motivul pentru care Dumnezeu lansează
apelul final pentru omenire, în ultima carte a Bibliei,
Apocalipsa.
În capitolul 14, versetul 7, apostolul Ioan se adresează unei lumi
care aşteaptă venirea Domnului Isus, astfel:
(Text: Apocalipsa 14:7)
. . . Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă, căci a venit ceasul
judecăţii Lui;

6

7

şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi
izvoarele apelor!
Apocalipsa 14:7.
Ce se întâmplă dacă, folosind o hartă, încerci să găseşti o adresă
în oraşul în care locuieşti, iar harta este greşită?

1
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3

Vizitiul a pornit ascultător pocnind din bici, iar vehicolul a
început să gonească sălbatic pe străzi. Extenuat, Huxley s-a
relaxat pentru o clipă pe bancheta lui, liniştindu-se, când,
deodată a sărit ca ars şi a început să strige: Ascultă, ascultă, ştii
unde vreau să merg?
Nu domnia voastră, a răspuns vizitiul, Dar alerg cât pot de
repede.
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11

Închinaţi-vă cui? Închinaţi-vă Celui care a făcut cerul şi
pământul. Închinaţi-vă Creatorului tuturor lucrurilor.
Dumnezeu ne invită să încetinim ritmul şi să devenim conştienţi
cu privire la direcţia în care ne îndreptăm.
Când înţelegem că am fost creaţi de Dumnezeu, începem să
înţelegem de ce ne aflăm aici şi în ce direcţie ne îndreptăm.
În zilele noastre, oamenii au uitat că Dumnezeu este Creatorul
universului, al lumii noastre, al oricărui lucru şi al oricărei fiinţe
din lumea noastră.
Unii spun că ne putem încrede în Biblie fără absolut nici o
îndoială. Alţi spun că nu putem.
Cine are dreptate?
(Video: 6 sec.) Astăzi, milioane de oameni cred în evoluţie.
Ei spun că, de-a lungul a miliarde de ani, dintr-o celulă simplă,
fiinţa umană a evoluat, devenind mai animal marin, iar apoi
animal terestru, şi în cele din urmă om.
Ei sunt de părere că totul a avut loc printr-o întâmplare sau
printr-un accident pe care nu îl putem explica.
Dar ştiţi că Dumnezeu ne-a dăruit un simbol al lucrării Sale în
calitate de Creator al nostru?
Dumnezeu ne-a dăruit un semn care să ne amintească în fiecare
săptămână că El a creat universul, lumea şi pe noi?
Dacă Biblia este adevărată, întregul nostru destin veşnic depinde
de acceptarea şi de încrederea în spusele ei.
Ceea ce credeţi cu privire la Biblie decide în mod decisiv ceea
ce credeţi cu privire la Dumnezeu.
În mod concret, chiar la încheierea creaţiunii, Dumnezeu ne-a
dăruit un memorial săptămânal,
dar aproape întreaga lume a uitat în ce constă el.

12

(Video: 15 sec.) Lipsiţi de acest memorial, majoritatea
oamenilor au uitat că Dumnezeu este Acela care a creat lumea.
Prin urmare, s-au trimis oameni pe lună pentru a căuta indicii cu
privire la modul în care şi-a început existenţa lumea noastră.
13

2
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14

De ce se depune atât de mult efort şi se fac atâtea cheltuieli?
Care este motivaţia acestui interes atât de intens?
Deoarece noi vrem răspunsuri pentru cele mai mari întrebări.
Oare suntem singuri în univers? Cum am ajuns aici? De ce
suntem aici? Şi în ce direcţie ne îndreptăm?
Aşadar, cercetarea continuă. Cu toate acestea, răspunsurile se
află chiar în faţa noastră. Dar noi trăim într-o lume care a uitat nu ne mai aducem aminte
de unde am venit!
Pentru o lume care a uitat, Dumnezeu spune:
Adu-ţi aminte - adu-ţi aminte că Eu sunt Creatorul tău. Şi pentru
a te ajuta să-ţi aduci aminte, ţi-am dat un semn - un simbol!

16

(Video: 5 sec.) În acest timp al istoriei, când evoluţia ne învaţă
că suntem un rezultat al întâmplării, Dumnezeu spune: Voi nu
aţi evoluat - Eu v-am creat!
17

Totuşi, unii pot întreba: Care este acest semn, sau simbol, care
ne aminteşte că Dumnezeu ne-a creat?
Vă aduceţi aminte de ocazia în care am studiat despre ceea ce a
creat Dumnezeu în fiecare zi a săptămânii creaţiunii?
18

19

(Text: Psalmi 33:8, 9)
Creaţiunea este uimitoare! Cum a înfăptuit-o Dumnezeu - şi
cum a reuşti să o realizeze atât de rapid? Biblia ne oferă
răspunsul: Tot pământul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii
lumii să tremure înaintea Lui!
Căci El zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.
Psalmi 33:8, 9.

20
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15

Folosim telescoape puternice pentru a căuta departe în spaţiu
indicii cu privire la modul în care a început universul.
Dar haideţi să căutăm în această mare Carte - Biblia - numită de
asemenea Cuvântul lui Dumnezeu - şi să vedem dacă putem
descoperi dovezi care să ne arate, dacă este sau nu adevărată şi
dacă putem sau nu să ne încredem în ea.
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Noi nu putem înţelege cum, dar Dumnezeu a fost capabil să
aducă toate lucrurile la existenţă prin cuvântul rostit de El.
Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent dacă este rostit sau scris în
Biblie este creator şi puternic!
Dumnezeu ne-a oferit Biblia ca modalitate de a ne comunica
voia Sa.
(Text: Geneza: 2:1)
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul, şi toată oştirea lor.

22

Creatorul a adus la există lumea în şase zile, a împodobit-o cu
copaci şi arbuşti, flori şi ape.

23

El a adus la existenţă soarele strălucitor cu apusurile glorioase şi
luna magnifică ce străjuieşte noaptea.

24

25

Dar mai frumos decât orice altceva, El a creat doi oameni
desăvârşiţi.
Ce onoare! Făcuţi după chipul Creatorului lor! Oamenii au fost
creaţi pentru a fi stăpânitorii pământului şi a tot ceea ce există
pe pământ!
(Text: Geneza 1:27)
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul
lui Dumnezeu.
Geneza 1:27.

26

Dar Dumnezeu încă nu încheiase!
El mai avea un lucru pe care dorea să-l facă.
Observaţi cu atenţie ce spune Biblia că s-a întâmplat în ziua
următoare - a şaptea zi a creaţiunii:
27

4
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(Text: Geneza 2:2-4)
În ziua a şaptea Dumnezeu Şi-a sfârşit lucrarea, pe care o
făcuse,
28

şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o
făcuse.

29

30

Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
Geneza 2:2-4.

31

Numai Dumnezeu poate sfinţi ceva, iar Biblia spune că El a
sfinţit ziua a şaptea.

32

33

A sfinţi ceva înseamnă a-l pune deoparte, a-l dedica unui scop
sfânt. Dumnezeu a ales Sabatul dintre toate celelalte zile.
Acesta a fost dedicat ca sfânt - consacrat în totalitate pentru El.
Unii oameni se întreabă - Cât de importantă este o zi? Poate că
următoarea ilustraţie este folositoare.
La o ceremonie de căsătorie, o femeie este sfinţită sau dedicată
soţului ei. Să presupunem că este ziua căsătoriei
dumneavoastră.
Sunteţi atât de emoţionat. Aţi aşteptat de multă vreme această zi.

34

35

Să presupunem de asemenea că cea care urmează a fi soţia dv.
mai are încă şase surori. În timpul ceremoniei de căsătorie, are
loc legământul dintre o femeie şi un bărbat. Ea este pusă
deoparte. Ea nu mai este una dintre cele şapte. Ea este cea
aleasă, cea sfinţită. Dedicată soţului ei prin căsătorie.
5
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Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o, pentru că
în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe care o zidise
şi o făcuse.
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Ce s-ar întâmpla dacă după căsătorie, una dintre surorile soţiei
spune: Ce importanţă are? Oricare dintre cele şapte este la fel de
bună ca celelalte.
Ce aţi spune? Are vreo importanţă?
36

37

Ce aţi spune? Are vreo importanţă pentru mire?
Cu siguranţă!
Ca soţ, aţi putea spune: Soţia mea a fost aleasă, sfinţită, pusă
deoparte, dedicată mie.
Tot astfel, Dumnezeu a luat o zi obişnuită de 24 ore - ziua a
şaptea - şi a ales-o, a sfinţit-o, a pus-o deoparte şi a dedicat-o
pentru Sine.
Sabatul este o zi sfinţită şi binecuvântată.
În conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu este oricare
dintre cele şapte zile.
(Text: Marcu 2:27, 28)
Iată ce a spus Domnul Hristos: Sabatul a fost făcut pentru om,
iar nu omul pentru Sabat.

38

Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.
Marcu 2:27, 28.

39

40

41

6

Dumnezeu a dăruit Sabatul ca noi să ne putem lua timp pentru a
ne aduce aminte că nu am evoluat.
Dumnezeu l-a creat, după cum a creat întreaga lume minunată!
Sabatul trebuia să fie un timp sfânt când omul şi Creatorul Lui
urmau să îşi reînnoiască legământul de dragoste şi devotament
unul faţă de altul în fiecare săptămână.
În fiecare săptămână, omul trebuie să-şi amintească de faptul că
Dumnezeu a făcut cerul şi pământul în şase zile, iar în ziua a
şaptea S-a odihnit.
Când a scris legea cu propriul Său deget, Dumnezeu i-a cerut
omului să-şi aducă aminte de ziua Sabatului.
Porunca a patra se află în mijlocul acelei Legi sfinte a lui
Dumnezeu.
El s-a adresat omenirii, spunându-i să îşi aducă aminte de
această zi, deoarece în şase zile a creat pământul, marea şi
izvoarele apelor.
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42

Dacă Sabatul ar fi fost respectat întotdeauna ca memorial al
creaţiunii, nu ar mai fi existat astăzi nici un evoluţionist,
necredincios sau sceptic.
Aceştia şi-ar fi amintit în fiecare săptămână de originea lor şi de
relaţia lor cu Creatorul!
Pe măsură ce păcatul s-a înmulţit pe pământ, omul a uitat de
unde a venit, de ce se află aici şi în ce direcţie se îndreaptă.
Odată cu acestea, el a uitat şi modul în care trebuie să trăiască.
(Video: 10 sec.) În timpul lui Moise, poporul Israel Îl uitase
aproape complet pe Dumnezeu.
Israeliţii aderaseră la închinarea idolilor inventaţi de oameni!

44

45

(Video: 7 sec.) Dumnezeu i-a eliberat în mod miraculos de
vrăjmaşii lor şi i-a condus prin pustie, pe drumul spre Tara
făgăduinţei.
În timp ce călătoreau prin pustie, Dumnezeu le-a descoperit ce
anume dorea de la ei cu privire la Sabatul zilei a şaptea, pe care
îl instituise pentru om în prima zi a istoriei lumii.
(Video: 10 sec.) În primul rând, le-a adus aminte că El este Cel
care le poartă de grijă şi care i-a scos din Egipt.
Ei nu au putut transporta suficientă hrană pentru întreaga
călătorie.
În curând israeliţii au început să murmure, deoarece li se
epuizaseră proviziile.
Ei nu au manifestat nici un semn de apreciere faţă de toate
minunile şi bunătatea pe care le-o dovedise Dumnezeu, cu toate
acestea El le-a asigurat hrana!
(Text: Exod 15:4, 5)
Domnul a zis lui Moise: 'Iată că voi face să vă plouă pâine din
ceruri.

46

Poporul va ieşi afară, şi va strânge, cât îi trebuie pentru fiecare
zi,

47

7
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ca să-l pun la încercare, şi să văd dacă va umbla sau nu după
legea Mea.
Exod 16:4
48

În ziua a şasea, când vor pregăti ce au adus acasă,

49

vor avea de două ori mai mult de cât vor strânge în fiecare zi.
Exod 16:5

50

(Text: Exod 16:6)
Moise şi Aaron au zis tuturor copiilor lui Israel:

51

'Astă seară, veţi înţelege că Domnul este Acela, care v-a scos
din ţara Egiptului'.
Exod 16:6
52

53

(Video: 16 sec.)
Mana apărea noaptea, odată cu lăsarea picăturilor de rouă. A
doua zi dimineaţa, după ce se evapora roua, pământul era
acoperit de mană.
Poporul ieşea afară şi o aduna dis de dimineaţă, iar pe la
mijlocul zilei, mana rămasă dispărea.
Dar aşteptaţi - observaţi ce s-a întâmplat în cea de a şasea zi a
săptămânii:
(Text: Exod 16:21, 22)
Astfel, în toate dimineţile, fiecare strângea cât îi trebuia pentru
hrană;

54

8
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şi, când venea căldura soarelui, se topea.

55

În ziua a şasea, au strâns hrană îndoit, şi anume doi omeri de
fiecare.

56

57

(Text: Exod 16:23)
Şi Moise le-a zis: ,,Domnul a poruncit aşa. Mâine este ziua de
odihnă, Sabatul închinat Domnului;
58

coaceţi ce aveţi de copt, fierbeţi ce aveţi de fiert, şi păstraţi până
a doua zi dimineaţa tot ce va rămânea!
Exod 16:21-23.
59

(Text: Exod 16:25, 26)
Cu privire la Sabat: Moise a zis: ,,Mâncaţi-o azi, căci este ziua
Sabatului; azi nu veţi găsi mană pe câmp.
60

Veţi strânge timp de şase zile; dar în ziua a şaptea, care este
Sabatul, nu va fi.
Versetele 25, 26.
61

Cei mai mulţi oameni nu au făcut ceea ce poruncise Dumnezeu,
ci unii au ieşit să strângă mană în ziua Sabatului. Observaţi ce
avea să spună Dumnezeu cu privire la aceasta!
62

9
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Toţi fruntaşii adunării au venit şi au spus lui Moise lucrul
acesta.
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(Text: Exod 16:28-30)
Atunci Domnul a zis lui Moise: ,,Până când aveţi de gând să nu
păziţi poruncile şi legile Mele?
63

Vedeţi că Domnul v-a dat Sabatul; de aceea vă dă în ziua a şasea
hrană pentru două zile.

64

Fiecare să rămână la locul lui, şi, în ziua a şaptea, nimeni să nu
iasă din locul în care se găseşte'.

65

Sabatul a fost instituit la creaţiune şi a fost respectat de poporul
lui Dumnezeu, încă înainte de a ajunge la Sinai, unde au fost
date cele Zece Porunci.
66

Sabatul a fost instituit la creaţiune şi a fost respectat de poporul
lui Dumnezeu, încă înainte de a ajunge la Sinai, unde au fost
date cele Zece Porunci.
67

În cea de a treia lună a călătoriei Exodului, Dumnezeu a condus
poporul la Muntele Sinai şi acolo I s-a arătat lui Moise şi i-a
încredinţat o solie pe care să o transmită poporului:
68

(Text: Exod 19: 5, 6)
Acum, dacă veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi legământul
Meu,
69

veţi fi ai Mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al
Meu.

70
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Îmi veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt.

71

Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel.
Exod 19:5, 6.

72

(Text: Exod 20:8-11)
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase
zile, şi să-ţi faci lucrul tău.
74

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului,
Dumnezeului tău: să nu faci nici o lucrare în ea,

75

nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta,

76

nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a
făcut Domnul

77
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73

Dumnezeu i-a făcut poporului Său cea mai generoasă ofertă.
Dacă ascultau legile şi poruncile Sale, urma să fie un popor
deosebit şi un neam sfânt!
Una dintre acele porunci a fost dată pentru a face sigur faptul că
poporul nu va uita niciodată relaţia cu Creatorul lor. De fapt, ea
începe prin expresia adu-ţi aminte.
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cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a
şaptea S-a odihnit:

78

de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
Exod 20:8-11.

79

80

Sabatul este centrul sau inima celor zece porunci.
Ziua Sabatului este memorialul creaţiunii.
El este tot atât de vechi, precum este lumea însăşi!
Dumnezeu a făgăduit poporului Său multe binecuvântări, dacă Îl
va asculta şi dacă îşi va aminti de memorialul creaţiunii Sale.
(Text: Isaia 58:13, 14)
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci
gusturile tale în ziua Mea cea sfântă; dacă Sabatul va fi
desfătarea ta,

81

ca să sfinţeşti pe Domnul, slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti,
neurmând căile tale,

82

neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi nededându-te la flecării,

83

84

12

atunci te vei putea desfăta în Domnul. . .
Isaia 58:13, 14.
Dacă omul şi-ar fi amintit de memorialul creaţiunii, multe dintre
problemele cu care se confruntă astăzi - uitarea de Dumnezeu,
lipsa de sens a vieţii, criza de identitate - toate ar fi fost
rezolvate.
Nu ar mai exista nici un evoluţionist!
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(Video: 8 sec.) Dar este trist să o spunem, poporul lui
Dumnezeu a uitat. Ei au uitat să I se închine în ziua Sa sfântă şi

85

nu a trecut mult timp, până când au început să se închine zeilor
de lemn şi piatră.
Ei au pierdut din vedere propria lor origine!
86

Sabatul a fost instituit înainte ca neamul evreu să vină la
existenţă.
Dumnezeu nu restrânge o asemenea binecuvântare la o singură
naţiune.
88

(Text: Isaia 56:6, 7)
El îi invită pe toţi, de pretutindeni să-şi aducă aminte şi să
păzească Sabatul împreună cu El. Pe toţi cei ce vor păzi Sabatul
....
89

Îi voi aduce la muntele Meu cel sfânt, şi-i voi umple de veselie
în casa Mea de rugăciune.

90

. . . Căci Casa Mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate
popoarele.
Isaia 56:6, 7.
91

Nicăieri în Biblie ziua a şaptea nu este numită Sabatul evreilor.
Domnul Isus a declarat într-o manieră clară că este o zi pentru
întreaga omenire, spunând:
92
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87

De-a lungul secolelor, au existat reînviorări ale respectării
Sabatului, atunci când profeţii lui Dumnezeu atrăgeau atenţia
poporului să se întoarcă la Dumnezeu Creatorul.
Isaia a evidenţiat faptul că Dumnezeu nu a intenţionat niciodată
să restrângă păzirea Sabatului la poporul evreu.
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(Text: Marcu 2:27)
. . . Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru Sabat.
Marcu 2:27.
93

(Text: Exod 20:10)
Şi Dumnezeu a zis: . . . ziua a şaptea este ziua de odihnă
închinată Domnului, Dumnezeului tău . . .
Exod 20:10.
94

(Text: Matei 12:8)
Domnul Isus de asemenea a spus că El este Domn chiar şi al
Sabatului. (Matei 12:8) deoarece El l-a creat.
95

96

(Text: Apocalipsa 1:10)
Iată de ce Ioan Descoperitorul a denumit-o ziua Domnului.
Apocalipsa 1:10.
Sabatul este mai mult decât un memorial al creaţiunii şi al
Creatorului.
Este un semn între Dumnezeu şi om.
(Text: Ezechiel 20:20)
Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi,

97

98

ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
Ezechiel 20:20.
Cel care a sfinţit Sabatul în timpul săptămânii creaţiunii, este
Acelaşi Dumnezeu care îl sfinţeşte pe cel păcătos.
Creatorul nostru este în acelaşi timp şi Mântuitorul nostru!
(Text: Ezechiel 20:12)
Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei,

99
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pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.
Ezechiel 20:12.

100

(Video: 12 sec.) Sabatul a fost instituit încă înainte de apariţia
păcatului pe pământ şi va fi sărbătorit de asemenea după ce
păcatul va fi eliminat pentru totdeauna de pe pământ.
101

102

aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.

103

În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat,

104

va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul.
Isaia 66:22, 23.

105

106

(Video: 6 sec.) De-a lungul veşniciei, poporul lui Dumnezeu va
sărbători Sabatul pentru a-L onora pe Hristos ca Răscumpărător
şi Creator.
Dacă Sabatul a fost sărbătorit înainte de apariţia păcatului pe
Pământ, şi va fi sărbătorit când pământul va fi înnoit, nu este
logic faptul că poporul lui Dumnezeu ar trebui să sărbătorească
Sabatul şi în prezent?

15
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(Text: Isaia 66:22, 23)
'Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe cari le
voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul -
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Dacă avem vreo întrebare cu privire la Dumnezeu şi la Sabat,
putem vedea modul în care l-a tratat Domnul Isus.

107

Luca ne spune ce făcea Domnul Isus în ziua Sabatului:

108

(Text: Luca 4:16)
A venit în Nazaret, unde fusese crescut;

109

şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a
sculat să citească.
Luca 4:16.
Biblia spune că era obiceiul Domnului Isus!
110

Dicţionarul Webster spune: Sabat;

111

cea de a şaptea zi a săptămânii (Sâmbăta).
- Webster's New World Dictionary, second college edition.

112

(Video: 6 sec.) Dacă această zi ar fi fost anulată sau schimbată
în perioada dintre Adam şi Moise, Dumnezeu ar fi instituit-o din
nou cu ocazia scrierii celor Zece Porunci pe Sinai.
113

(Video: 11 sec.) Dacă această zi s-ar fi pierdut în perioada dintre
Moise şi Domnul Isus, cu siguranţă că Domnul Hristos ar fi
afirmat acest fapt într-o manieră clară.
114
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(Video: 9 sec.) Dacă această zi ar fi fost schimbată în timpul
vieţii ucenicilor, ei ar fi scris despre acest fapt în mod sigur.

115

(Video: 9 sec.) Şi, desigur, iudeii, care păstrează un raport strict
al timpului, încă mai continuă să se închine în ziua a şaptea,
adică Sâmbăta.
116

Când L-au acuzat pe Domnul Isus de încălcarea Sabatului,
deoarece vindecase bolnavi în acea zi, El a răspuns:

118

(Text: Matei 12:12)
. . . De aceea este îngăduit a face bine în zilele de Sabat.
Matei 12:12.
119

120

(Video: 18 sec) Biblia spune că Domnul Isus a vindecat şi a
făcut bine, în ziua Sabatului, deoarece Sabatul este menit să ne
redea sănătatea, să ne elibereze de vinovăţie, de prejudecăţi şi
de egoism şi să dăruiască pace sufletească.
El ne-a fost dat pentru restaurarea chipului lui Dumnezeu în noi
şi pentru a ne îndruma înapoi către Creatorul nostru!
Aceasta a fost lucrarea pe care Domnul Isus a venit să o
îndeplinească şi a fost lucrarea pe care au făcut-o ucenicii după
plecarea Domnului Isus.
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117

(Video: 19 sec.) Identitatea zilei de odihnă nu a fost pusă
niciodată sub semnul întrebării în timpul vieţii Domnului Isus
pe Pământ.
Singura controversă care s-a ivit cu privire la Sabat a fost legată
de modul în care trebuia respectat ca zi de odihnă.
Rabinii denaturaseră respectarea Sabatului, prin instituirea unor
regulamente dificile şi împovărătoare.
Domnul Isus a încercat să elimine cerinţele inventate de om şi
să dezvăluie adevărata semnificaţie a păzirii Sabatului.
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121

(Video: 11 sec) Importanţa păzirii Sabatului a fost dovedită de
către urmaşii Domnului Isus cu ocazia morţii Sale.
În acel timp de criză, prietenii Domnului Isus s-au odihnit în
conformitate cu legea lui Dumnezeu, lăsând activitatea de
îmbălsămare a trupului Domnului Isus pentru orele de după
încheierea Sabatului.
(Text: Luca 23:54-56)
Era ziua Pregătirii, şi începea ziua Sabatului.

122

Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au
văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el.

123

S-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua
Sabatului, s-au odihnit, după Lege.
Luca 23:54-56.
124

125

(Video: 8 sec) În ziua de dinaintea Sabatului, speranţa lor în
Domnul Isus fusese distrusă.
Ei Îl văzuseră murind în chinuri pe cruce. Visurile şi speranţele
lor zăceau într-un mormânt întunecat.
Ei doreau să îmbălsămeze trupul Său fără viaţă.
(Text: Luca 24:1)
În ziua întâi a săptămânii . . . au venit la mormânt dis de
dimineaţă, şi au adus miresmele, pe care le pregătiseră.
Luca 24:1.

126

Să urmărim încă odată evenimentele acelor trei zile memorabile.

127

18

11 – Creat pentru ceva mai bun
1. Vineri: Domnul Isus a murit; femeile au pregătit uleiuri şi
miresme.

128

2. Sâmbătă (ziua Sabatului): Domnul Isus S-a odihnit în
mormânt; urmaşii Lui s-au odihnit de asemenea.

129

130

(Text: Ioan 19:30)
În ziua pregătirii, Domnul Isus atârna pe cruce şi a strigat:
. . . S-a isprăvit! . . .
Ioan 19:30.
131

Lucrarea Sa de răscumpărarea fusese săvârşită!
În timpul Sabatului, El S-a odihnit în mormânt.

132

133

(Video: 6 sec.) iar Duminică, în prima zi a săptămânii, a înviat.
Domnul Isus a păzit Sabatul chiar şi în moartea Sa.
În Sabat, El s-a odihnit în mormânt.
Când stăm lângă cruce, începem să simţim că ziua Sabatului nu
poate fi aleasă la întâmplare din cele şapte.
Deoarece a ignora Sabatul ar însemna să ignorăm creaţiunea,
Sinaiul şi însuşi Calvarul!
Da, contează care dintre cele şapte zile este sărbătorită.
Un scriitor creştin numit George Vandeman, scria:

134
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3. Duminică (prima zi a săptămânii): Domnul Isus a înviat din
morţi! Femeile au venit să-L îmbălsămeze.
Nu poate fi nici o îndoială cu privire la ziua Sabatului cu ocazia
morţii Domnului Isus.
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Cum putem asista la faptul că urmaşii Lui au refuzat să
profaneze orele sfinte chiar şi prin îndeplinirea unei lucrări
izvorâte din iubire,
135

cum putem asista la moartea Lui pe cruce, pentru că legea nu
putea fi încălcată, nici măcar în scopul de a-Şi salva propria
viaţă 136

cum putem sta în lumina strălucitoare a Calvarului şi în acelaşi
timp să spunem că nu contează?
- O zi de care să-ţi aduci aminte, p. 40.
137

Creatorul a spus: Adu-ţi aminte, cu toate acestea, atât de mulţi
uită! Dar nu aceasta a fost intenţia lui Dumnezeu.
Domnul Isus S-a aşteptat de la creştini să păzească Sabatul de-a
lungul tuturor timpurilor.
138

(Text: Matei 24:20)
Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
Matei 24:20
139

(Video: 6 sec.) Domnul Isus a aşteptat de la creştini să continue
păzirea Sabatului şi în anul 70 d.Hr. când Ierusalimul a fost
nimicit!
140

(Text: Fapte 17: 1, 2)
Noul Testament raportează că urmaşii Domnului Isus au păzit
Sabatul şi după înviere:
. . . şi au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a Iudeilor.
141

142

20

Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de Sabat
a vorbit cu ei din Scripturi.
Fapte 17:1, 2.
Într-un alt Sabat, în timp ce apostolul Pavel predica, câţiva
dintre neamuri au venit cu o solicitare:

11 – Creat pentru ceva mai bun
(Text: Fapte 13:42, 44)
. . . Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor
despre aceleaşi lucruri.
143

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă
Cuvântul lui Dumnezeu.
Fapte 13:42, 44.
144

145

Sabatul străbate asemenea unui fir de aur întreaga Biblie, de la
Geneza la Apocalipsa, unde sunt descrişi cei pregătiţi să-L
întâmpine pe Domnul Isus la cea de a doua venire!
146

(Text: Apocalipsa 14:12)
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus.
Apocalipsa 14:12
147

148

(Text: Ioan 14:15)
Domnul Isus a spus: Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele
(Ioan 14:15)
iar una dintre aceste porunci ne cere: Adu-ţi aminte de ziua
Sabatului.
Dacă ne închinăm lui Dumnezeu, Creatorul nostru, în fiecare
săptămână, în Sabatul zilei a şaptea, nu vom uita niciodată de
unde venim şi Cine ne-a creat pe noi şi lumea din jurul nostru.

149

Dacă păzim Sabatul în fiecare săptămână, nu vom mai avea
nevoie niciodată să ne întrebăm cine suntem - fii şi fiice ale lui
Dumnezeu, Împăratul universului!
150
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De fapt, cartea Faptele Apostolilor raportează că Pavel a ţinut 84
de adunări în ziua Sabatului.

11 – Creat pentru ceva mai bun
Nu vom mai avea niciodată nevoie să ne întrebăm cum am ajuns
aici - noi suntem aici deoarece Dumnezeu ne-a dorit, deoarece
El ne-a făcut.
151

Acelaşi Isus, care vă cere să vă aduceţi aminte Îşi întinde mâna
spre dumneavoastră în seara aceasta - mâna care a fost cândva
ţintuită pe crucea Calvarului pentru păcatele dumneavoastră - şi
vă cheamă cu blândeţe: Vino după Mine.
152

153

154
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Doriţi să-L urmaţi pe Creatorul dumneavoastră acum?
Doriţi să ascultaţi porunca Lui de a vă aminti de ziua Sabatului,
pe care a făcut-o special pentru dumneavoastră?
Doriţi să vă închinaţi Lui în fiecare săptămână de acum înainte,
în fiecare a şaptea zi, care este Sabatul Său?
Doriţi să urmaţi exemplul Domnului Isus şi al apostolilor,
închinându-vă Creatorului, în Sabatul zilei a şaptea?
Dragi prieteni, Sabatul nu înseamnă doar a alege ziua a şaptea
pentru închinare. Sabatul înseamnă a-L urma pe Domnul Isus în
toate lucrurile. Înseamnă a reveni în poziţia lui Adam şi a Evei,
când s-au închinat în primul lor Sabat în Eden.
Înseamnă a asculta porunca lui Dumnezeu asemenea lui Moise,
atunci când Dumnezeu a zis: Adu-ţi aminte de ziua Sabatului, ca
s-o sfinţeşti.
Înseamnă a te închina în aceeaşi zi în care s-au închinat Isaia,
Ieremia, Daniel şi toţi uriaşii credinţei din Vechiul Testament.
Înseamnă a-L lăuda pe Dumnezeu în calitate de Creator al
tuturor lucrurilor, în fiecare Sabat, aşa cum au făcut-o Petru,
Iacov şi Ioan.
Înseamnă a aparţine poporului lui Dumnezeu din timpul
sfârşitului, care în conformitate cu cele scrise în Apocalipsa,
păzeşte poruncile.
Aţi dori să spuneţi: Da, Doamne Isuse, voi sta de partea Ta. Te
voi aşeza pe primul loc în viaţa mea. Te vor urma în toate
lucrurile.
Dacă aceasta este dorinţa dumneavoastră, în timp ce ne rugăm,
ridicaţi mâna.

12 – Milioane de oameni amăgiţi de un mit
Nu permite să ţi se întâmple ţie aceasta.

1

3

4

Oare ar fi posibil ca vreun mit religios să se fi strecurat în
biserica creştină? Ar fi posibil ca în acest domeniu să avem de a
face cu ceva mult mai important decât cele şase sau opt picioare
ale păianjenului?
Milioane de oameni se închină în prima zi a săptămânii, crezând
că este Sabatul Bibliei. Cu ocazia ultimei noastre întâlniri, am
descoperit că cea de a şaptea zi a săptămânii, sâmbăta este
adevăratul Sabat al lui Dumnezeu. Aşa cum manualele au spus
în mod greşit timp de 2000 ani că păianjenul are şase picioare,
tot astfel milioane de oameni au acceptat un mit cu privire la
Sabat.
Motivul pentru care participaţi la această serie de prezentări
biblice este că inima dumneavoastră tânjeşte după adevăr. Doriţi
să cunoaşteţi ce spune cu adevărat Dumnezeu? Să revedem ce
am descoperit la ultima noastră întâlnire.
(Video: 8 sec.) Am învăţat că Dumnezeu ne-a dăruit o zi
specială în fiecare săptămână - ziua Sabatului - când ne
închinăm Lui şi ne aducem aminte de lucrarea Lui în calitate de
Creator al nostru.
Am învăţat că ziua Sabatului nu este oricare dintre zilele
săptămânii, ci cea de a şaptea.
Şi am învăţat că Sabatul va continua să fie păzit şi după
încheierea istoriei acestei lumi, când vom fi în cer, alături de
Creatorul nostru.

1
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2

Miturile sunt acceptate cu uşurinţă drept adevăr, dacă circulă o
perioadă suficient de lungă de timp. Să ne gândim la cazul
păianjenului. Prin anul 350 în.Hr., filozoful grec Aristotel a
stabilit că păianjenul are şase picioare.
În următoarele 20 de secole toţi au crezut că păianjenul are şase
picioare. Nimeni nici măcar nu s-a deranjat să le numere. În cele
din urmă, cine ar îndrăzni să-L contrazică pe marele Aristotel?
Ei bine, mai târziu a apărut Lamarck, renumitul biolog şi
naturalist. El a numărat cu atenţie picioarele păianjenului.
Şi câte picioare credeţi că a descoperit el? Exact opt!
Mitul care fusese răspândit ca adevăr timp de secole a fost
spulberat deoarece Lamarck şi-a luat timp să numere.
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Dar dacă privim în jur, în lumea noastră, descoperim că mulţi
oameni - de fapt majoritatea - nu I se închină lui Dumnezeu în
ziua a şaptea.
5

Mulţi nici măcar nu I se închină Dumnezeului Bibliei, desigur,
ci altor zei.

6

7

Dar dintre cei care I se închină Dumnezeului Bibliei, aproape
majoritatea o fac într-o altă zi decât aceea pe care El a dedicat-o
ca ziua Sa sfântă.
Care este motivul?
A schimbat Dumnezeu ziua?
Sau a schimbat-o altcineva?
De ce există atât de mulţi oameni care păzesc o altă zi drept ziua
lui Dumnezeu, cum ar fi duminica, în locul Sabatului zilei a
şaptea?
Am învăţat că Biblia ne spune că Dumnezeu a oferit în legea Sa,
pentru toţi cei ce trăiesc pe pământ - un semn special:

8

(Text: Ezechiel 20:12, 20)
Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei,

9

pentru ca să ştie că Eu sunt Domnul, care-i sfinţesc.

10

Sfinţiţi Sabatele Mele, căci ele sunt un semn între Mine şi voi,

11

2
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ca să ştiţi că Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
Ezechiel 20:12, 20.

12

(Video: 10 sec.) Să revedem pentru o clipă ce am descoperit în
urma studiului Cuvântului lui Dumnezeu.
Când a încheiat crearea planetei Pământ şi a omului, Dumnezeu
a creat Sabatul
14

ca memorial al creaţunii Sale în cea de a şaptea zi a primei
săptămâni şi pentru întreaga istorie a pământului.

15

Când a scris Legea pe muntele Sinai, Dumnezeu a aşezat
porunca privitoare la Sabat chiar în centrul celor Zece porunci.

16

(Video: 5 sec.) Această poruncă a fost menită să îi aducă aminte
omului pentru totdeauna că nu a apărut la întâmplare.

17

Motivul pentru care îi cere omului să păzească ziua a şaptea este
că El a creat lumea în şase zile

18

3
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(Video: 4 sec.) De la început şi până la sfârşit, pe întreg
parcursul ei, Biblia dovedeşte că Dumnezeu a instituit ziua
Sabatului şi că ziua Sabatului este cea de a şaptea zi a
săptămânii.
Dar nici un text din Biblie nu indică faptul că Dumnezeu a
schimbat această zi de închinare şi odihnă - semnul dintre El şi
poporul Său.
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Şi în ziua a şaptea S-a odihnit.
Dumnezeu a poruncit poporului Său să nu adauge şi să nu
scoată nimic din legile Sale.
19

(Text: Deuteronomul 4:2)
Să n-adăugaţi nimic la cele ce vă poruncesc Eu, şi să nu scădeţi
nimic din ele;
20

ci să păziţi poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, aşa cum
vi le dau Eu.
Deuteronomul 4:2. Dumnezeu le-a spus de asemenea:
21

(Text: Psalmii 89:34)
Nu-Mi voi călca legământul, şi nu voi schimba ce a ieşit de pe
buzele Mele. Psalmii 89:34.
22

Domnul Isus a manifestat aceeaşi hotărâre de a înălţa Legea, pe
care El Însuşi o pronunţase pe Muntele Sinai.
În Predica de pe Munte, El le-a spus oamenilor că nu a venit să
schimbe Legea lui Dumnezeu ci să o împlinească!
23

(Text: Matei 5:17-19)
Să observăm cuvintele Sale: Să nu credeţi că am venit să stric
Legea sau Proorocii; am venit nu să stric, ci să împlinesc.
24

Căci adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul şi pământul,

25

nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din Lege, înainte ca să
se fi întâmplat toate lucrurile.

26

4
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Aşa că, ori cine va strica una din cele mai mici din aceste
porunci, şi va învăţa pe oameni aşa,

27

Domnul Isus Însuşi a demonstrat prin exemplul Său că dorea să
onoreze ziua pe care El şi Tatăl au sfinţit-o în prima săptămână a
istoriei acestei lumi.
29

(Text: Luca 4:16)
A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său,

30

în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească.
Luca 4:16.

31

Când conducătorii religioşi i-au acuzat pe ucenicii Domnului
Isus de încălcarea Sabatului, Domnul Isus a declarat că El era
Domnul acelei zile.
32

(Text: Marcu 2:27, 28)
Apoi le-a zis: 'Sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru
Sabat' .
33

5
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28

va fi chemat cel mai mic în Împărăţia cerurilor . . . Matei 5:1719.
Când i-a dat poporului Său cele Zece Porunci, Dumnezeu a
declarat în mod clar că nici o fiinţă umană nu ar trebui să
corecteze sau să schimbe instrucţiunile rostite de buzele Sale
sfinte.
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Aşa că Fiul omului este Domn chiar şi al Sabatului.
Marcu 2:27, 28.

34

Domnul Isus, nu numai că a onorat ziua Sabatului, ci de
asemenea le-a cerut ucenicilor Lui să se roage, ca să poată păzi
ziua Sa sfântă şi în viitorul mai îndepărtat.
35

(Text: Matei 24:20)
Găsim această recomandare în Matei 24:20: Rugaţi-vă ca fuga
voastră să nu fie iarna, nici într-o zi de Sabat.
36

Aici, Domnul Isus vorbea despre fuga din Ierusalim a urmaşilor
Lui chiar înainte de

37

de către romani în 70 d. Hr.

38

Când a fost crucificat, Domnul Isus S-a aşteptat ca urmaşii Lui
să continue respectarea Sabatului.

39

40

6

Evreii credincioşi s-au închinat în ziua a şaptea încă din zilele
Exodului, cu mai bine de 3500 ani în urmă.
Oriunde s-ar afla în lume, ei continuă să recunoască sâmbăta, a
şaptea zi a săptămânii, ca ziua pe care Dumnezeu a dedicat-o
închinării.
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41

Chiar dacă Biblia ar fi singura noastră sursă informare, tot am fi
capabili să stabilim care dintre zilele săptămânii este ziua a
şaptea, sau Sabatul.
Când cercetăm raportul crucificării, observăm cum rezumă
Evanghelia după Luca evenimentele acelui sfârşit de
săptămână.
După ce Domnul Hristos a murit pe cruce în ziua de vineri,
Biblia spune:

42

Femeile, care veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au
văzut mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el.

43

S-au întors, şi au pregătit miresme şi miruri. Apoi, în ziua
Sabatului, s-au odihnit, după Lege.

44

În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreunã cu
ele,
45

au venit la mormânt dis de dimineaţă, şi au adus miresmele, pe
care le pregătiseră.
Luca 23:54-56; 24:1.
46

Majoritatea lumii creştine sărbătoreşte aşa numita Vinerea Mare
în memoria morţii lui Hristos.
Ei sărbătoresc de asemenea Duminica Paştelui în memoria
învierii lui Hristos.
47
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(Text: Luca 23:54-56; 24:1)
Era ziua Pregătirii, şi începea ziua Sabatului.
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Biblia ne spune că ziua dintre aceste două zile este Sabatul,
după poruncă.

48

49

(Video: 4 sec.) Chiar dacă Luca a scris aceste cuvinte cu mulţi
ani după evenimentul crucii, el s-a referit totuşi la ziua
duminicii ca fiind cea dintâi zi a săptămânii.
El a continuat să numească cea de a şaptea zi Sabat.
Raportul biblic deosebeşte în mod clar aceste două zile.
De fapt, apostolii au continuat să se închine şi să predice în
Sabatul zilei a şaptea, mulţi ani după evenimentul crucii.

50

(Text: Fapte 13:14, 42, 44)
Biblia relatează că apostolul Pavel şi tovarăşii lui au vizitat
Antiohia şi . . . În ziua Sabatului, au intrat în sinagogă şi au
şezut jos.
51

Fapte 13:14. Apoi, Când au ieşit afară,

52

Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre
aceleaşi lucruri.

53

În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă
Cuvântul lui Dumnezeu. Fapte 13:42, 44.
Apostolul Pavel obişnuia să se închine în sinagogă în fiecare
Sabat:
54
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57

Nici unul dintre scriitorii Vechiului Testament nu a vorbit despre
vreo schimbare a zilei Sabatului!
Dacă ar fi avut loc o modificare atât de serioasă, ea ar fi apărut
într-un articol de primă pagină în fiecare carte a Noului
Testament.
(Text: Psalmii 89:34)
Dumnezeu a zis: . . . şi nu voi schimba ce a ieşit de pe buzele
Mele.
Psalmii 89:34
Dumnezeu nu Şi-a schimbat Legea şi nimeni nu are dreptul să
modifice Legea lui Dumnezeu!
Teologii din diferite grupări de păzitori ai duminicii recunosc
acest lucru.
Cardinalul Catolic James Gibbons a scris odată:
Puteţi citi Biblia de la Geneza la Apocalipsa, dar nu veţi găsi
nici un singur rând care să autorizeze sfinţirea Duminicii.

58

Scripturile impun respectarea religioasă a sâmbetei.
- Credinţa Părinţilor Noştri, pp. 111, 112.

59

Clovis G. Chappel, un metodist, face aceeaşi afirmaţie, când
spune: Motivul pentru care noi respectăm prima zi a săptămânii
în locul zilei a şaptea nu se întemeiază pe nici o poruncă
explicită.
60
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(Text: Fapte 18:4)
Pavel vorbea în sinagogă în fiecare zi de Sabat, şi îndupleca pe
Iudei şi pe Greci.
Fapte 18:4.
Din aceste fapte biblice, oricine poate observa cu uşurinţă că nu
există nici o dovadă în favoarea ideii că Domnul Hristos sau
ucenicii Lui ar fi schimbat ziua de închinare.
Nu există în Biblie nici un raport în care să se recomande o
asemenea modificare!
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Cel care va cerceta Scripturile pentru a găsi o bază a schimbării
închinării din ziua a şaptea în ziua întâi, o va face zadarnic.
- Zece Reguli de Viaţă, p. 61.
61

Nu există nici un raport biblic în care Domnul Hristos sau
ucenicii Lui să fi păzit vreo altă zi sau să-i fi învăţat pe alţii să
procedeze astfel!
Poate că vă întrebaţi: Atunci cum a început păzirea duminicii?
62

Socrate Scolasticus, un istoric din secolul al cincisprezecelea a
scris: Aproape toate bisericile din întreaga lume sărbătoresc
sfintele taine (Cina Domnului) în Sabatul fiecărei săptămâni,
63

dar creştinii din Alexandria şi la Roma, au încetat să facă
aceasta, pe temeiul unei anumite tradiţii.
- Ecclesiastical History, citat de C. B. Haynes, De la Sabat la
Duminică, p. 35.
64

Alţi istorici raportează că în timpul Evului Mediu au existat
multe grupuri de creştini care păzeau Sabatul zilei a şaptea, iar
această practică este bine cunoscută de către creştinii zilelor
noastre din întreaga lume.
65

Mulţi istorici bisericeşti situează începutul schimbării treptate a
zilelor undeva între anii 70 şi 135 d.Hr., date la care au fost
înfrânte de către romani două răscoale puternice şi sângeroase
ale evreilor.
66

67
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Ostilitatea crescândă a romanilor împotriva evreilor, asociată cu
conflictul dintre evrei şi creştini, a încurajat apariţia rapidă a
unei literaturi anti-evreeşti, care, la rândul ei, a creat un
sentiment puternic anti-evreesc în întreg Imperiul Roman.
Creştinii au devenit tot mai deranjaţi de faptul că erau
identificaţi cu evreii.
Deoarece păzirea Sabatului tindea să-i identifice cu evreii, mulţi
creştini au început să minimalizeze obligaţia respectării lui.
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Indicii convingătoare (sugerează) că respectarea duminicii a fost
introdusă în acea perioadă de timp ca având legătură cu
duminica Paştelui,
68

ca o încercare de a lămuri autorităţile romane cu privire la
deosebirea dintre Creştinism şi Iudaism. Ibid., p. 237.

Având în vedere acest fapt, este uşor de înţeles cum s-au orientat
creştinii care locuiau în capitala Imperiului Roman, pentru a se
disocia de practica păzirii Sabatului.
Ei se aflau în centru, unde ostilitatea era cea mai intensă!
70

71

(Video: 7 sec)
Având în vedere că biserica din Roma era alcătuită cu
predominanţă din creştini proveniţi dintre neamuri, care se
convertiseră de la păgânism, este de înţeles faptul că ei ar fi
putut să se sustragă de la păzirea Sabatului, care provoca
dizgraţia romanilor.
(Text: Romani 11:13)
Este interesant să observăm cum se adresa Pavel bisericii din
Roma: V-o spun vouă, Neamurilor . . . Romani 11:13.

72

Acei creştini, convertiţi recent de la păgânism, nu erau atât de
profund legaţi de păzirea Sabatului, aşa cum erau creştinii evrei,
care practicaseră dintotdeauna păzirea Sabatului.
73

Dar de ce a fost aleasă duminica şi nu o altă zi a săptămânii?
Aceasta este o întrebare bună!
Păgânii din Imperiul Roman fuseseră multă vreme închinători ai
duminicii ca zi a soarelui.
74
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75

Împăraţii romani se considerau nişte zei solari, inprimând
semnul soarelui pe monedele şi construcţiile lor şi pretinzând
închinarea supuşilor lor.
Unii teologi cred că biserica a considerat că un compromis cu
păgânismul le-ar aduce avantaje.
Prin adoptarea câtorva obiceiuri păgâne, necredincioşii ar fi
putut fi convertiţi mai rapid la Creştinism şi s-ar fi simţit mai
confortabil.
De asemenea, unirea tuturor supuşilor într-o mare religie unică
ar fi fost benefică pentru imperiu.
Timp de secole, duminica nu a fost sărbătorită ca zi sfântă, ci ca
zi liberă.
Apoi, ambele au fost respectate ca zile sfinte.

76

În Constituţia Apostolică, la cap. 23, citim următoarele:
Creştinii nu erau singurii care au ajuns la o stare de neglijenţă şi
care şi-au compromis treptat credinţa.
77

Biserica Apostolică fusese curată şi statornică, dar când au
urmat cea de a doua şi a treia generaţie, puritatea ei a început să
se degradeze,
78

şi vedem semne ale compromisului şi apostaziei.

79

Această alunecare în compromis s-a accentuat odată cu emiterea
primei legi duminicale civile de către Împăratul Roman
Constantin, la data de 7 martie 321 d.Hr.
80

Pe când era încă păgân, el a poruncit: În venerabila 'Zi a
Soarelui' magistraţii şi poporul care locuieşte în cetăţi să se
odihnească şi toate magazinele să fie închise.
81
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Cu toate acestea, la ţară, persoanele angajate în lucrări agricole
îşi pot continua muncile în mod liber şi fără a fi pedepsiţi.
Istoria Bisericii Creştine, ed. 1902, vol. 3, p. 380.
82

83

84

În anul 325, Episcopul Silvestru al Romei a schimbat denumirea
primei zile a săptămânii, intitulând-o ziua Domnului.
- Historia Ecclesiastica, p. 739.
Un alt Conciliu din Laodicea, ţinut în anul 364, a pronunţat
următoarea lege:
Creştinii să nu iudaizeze (păzească Sabatul), nefăcând nimic în
ziua Sâmbetei . . . ci să lucreze în această zi;

85

dar să onoreze într-o manieră deosebită ziua Domnului şi, ca
nişte Creştini, dacă este posibil,

86

să nu lucreze în ziua aceasta.
- O Istorie a Conciliilor Bisericii, vol. 2, p. 316.

87

În ciuda acestui fapt, creştinii au continuat să respecte Sabatul
până în secolul al şaselea, deoarece Papa Grigore condamna
practica lor.
88

Asemenea profeţilor Antihristului care au continuat această
lucrare ce nu ar fi trebuit făcută în ziua a şaptea.
- The Law of Sunday, citat de C. B. Haynes, De la Sabat la
Duminică, p. 43.
89
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Următorul pas în integrarea păzirii duminicii în Creştinism a
fost făcut de către Biserica Romei în Conciliul de la Laodicea.
Aceasta a fost prima lege religioasă privitoare la păzirea
duminicii.
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90

(Video: 7 sec) Trebuie să avem în vedere că în timpul acela,
Biblia nu era la dispoziţia oricui, aşa cum este în zilele noastre.
Doctrinele erau transmise verbal de la unul la altul, aşa că la un
moment dat, credincioşii de rând abia mai puteau face distincţie
între Scriptură şi tradiţie.
Trecuseră sute de ani de la data când oamenii au cunoscut în
mod real adevărul, aşa cum fusese prezentat de Hristos şi
ucenicii Lui,

91

până când a venit Reformaţiunea Protestantă şi a pus sub
semnul întrebării multe ritualuri şi tradiţii care uzurpaseră
învăţăturile Cuvântului lui Dumnezeu.
92

Strigătul reformaţiunii a fost: Biblia şi numai Biblia, singura
noastră regulă de credinţă

93

Mulţi asemenea lui Huss şi Ieronim, au plătit pentru fidelitatea
lor faţă de Biblie, fiind arşi pe rug!

94

95
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Cu toate acestea, după secolul al şaselea, adevărul despre Sabat
s-a stins aproape complet, fiind îngropat în secole de tradiţie.
Puţini examinau cu atenţie pentru a descoperi ce spun
Scripturile cu privire la Sabat.
Ei acceptau ceea ce le fusese transmis de-a lungul generaţiilor,
fără a se întreba niciodată dacă era adevăr sau imaginaţie.
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96

Cu mai bine de o mie de ani înainte de a exista vreun protestant,
Biserica Catolică, în virtutea misiunii ei divine,

97

a schimbat ziua Sabatului de la sâmbătă la duminică.
- Sabatul Creştin, p. 16.

98

În Catehismul Convertitului, citim:

99

Întrebare: Care este ziua Sabatului?

100

Răspuns: Ziua Sabatului este sâmbăta.

101
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Uneori oamenii acceptă idei fără a le pune sub semnul întrebării.
Timp de secole, majoritatea oamenilor au crezut că pământul
este centrul universului. Ei au crezut că soarele şi toate celelalte
planete se rotesc în jurul pământului.
Liber cugetătorul Copernic a combătut acest mit.
El a declarat că nu pământul, ci soarele este centrul universului.
Ştiţi cine i s-a opus cel mai mult?
Conducătorii bisericii - învăţătorii religioşi. Ei strigau: Nu poţi
să-L schimbi pe Dumnezeul cerurilor.
Desigur, Copernic nu Îl schimba pe Dumnezeu. El pur şi simplu
demasca o tradiţie seculară care nu avea nici o temelie ştiinţifică
solidă. Copernic descoperea adevărul.
Doar faptul că o idee este crezută o lungă perioadă de timp nu o
face adevărată.
Cum a fost schimbat Sabatul? Să ascultăm declaraţiile uimitoare
ale unor autori catolici a căror biserică a condus procesul de
schimbare a Sabatului cu duminica.
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Întrebare: De ce respectăm duminica în locul sâmbetei?

102

Răspuns: . . . deoarece Biserica Catolică a transferat
solemnitatea sâmbetei asupra duminicii.
Această schimbare a fost realizată de către Conciliul de la
Laodicea, în anul 336 d.Hr.
103

Poate că veţi întreba: De ce a instituit Biserica Catolică această
schimbare, aprobând-o în mod deschis şi fără rezerve?
Răspunsul constă, cel puţin în parte, în autoritatea acordată
tradiţiei de către Biserica Catolică.
104

105

106

Unul dintre cele mai importante puncte de dezacord dintre
Protestanţi şi Catolici, în perioada de început a Reformaţiunii a
fost cel cu privire la autoritatea tradiţiei în biserică.
Martin Luther declara că el trebuie să respecte Biblia şi numai
Biblia şi combătea multe dintre rânduielile Bisericii Catolice,
care se întemeiau în exclusivitate pe tradiţie.
De fapt, scopul convocării Conciliului din Trent fusese tocmai
acela de a decide cu precizie ce poziţie trebuia să ia Biserica
Catolică în privinţa tradiţiei şi a relaţiei acesteia cu Biblia.
Problema a fost elucidată pentru totdeauna.
Observaţi rezumatul pledoariei decisive, raportată de către H. H.
Holtzman:
În cele din urmă, la ultima şedinţă din optsprezece ianuarie,
1562, orice ezitare a fost abandonată:

107

108
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Arhiepiscopul de Reggio a rostit o cuvântare în care a declarat
în mod deschis că tradiţia se afla mai presus de Scriptură.
- Canon şi Tradiţie, p. 263.
Biblia nu susţine ideea că tradiţia constituie o temelie pentru
doctrina bisericii.
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Vă amintiţi întrebarea pe care le-a adresat-o Domnul Isus
conducătorilor religioşi din timpul Său?

109

110

Şi a adăugat: Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături
nişte porunci omeneşti.
Matei 15:3, 9.
111

112

Înţelegeţi dilema?
Îl veţi urma pe Domnul Hristos şi Biblia - sau tradiţia
omenească?
Aceasta nu este doar o alegere legată de zile şi numere.
Este alegere cu privire la conducători!
Aceasta este adevărata dilemă!
Este Domnul Isus Hristos Conducătorul tău - sau tradiţiile
vreunei alte organizaţii?
Am citat o serie de lucrări istorice şi teologi demni de încredere.
Dar iată câteva declaraţii moderne cu privire la schimbarea
Sabatului.

113

Să observăm această declaraţie: Cea care a hotărât că duminica
trebuie să fie ziua de închinare pentru creştini, în onoarea
învierii, a fost Biserica Catolică. - Karl Keating, Catolicism şi
Fundamentalism, p. 38, 1988.
114

115

O altă declaraţie care vă va determina să vă opriţi şi să cugetaţi
vine din partea publicaţiei Saint Catherine Catholic Church
Sentinel, 21 mai, 1995. Ea spune: Probabil cel mai îndrăzneţ
act, cea mai revoluţionară schimbare care s-a produs vreodată în
Biserică a avut loc în primul secol. Ziua sfântă,
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(Text: Matei 15:3, 9)
El a întrebat: . . . Dar voi de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu în
folosul datinii voastre?
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Sabatul, a fost schimbată de la sâmbătă la duminică . . . nu
datorită vreunei îndrumări scrise în Scripturi, ci datorită
conştienţiei Bisericii cu privire la propria ei autoritate . . .
116

Oamenii care cred că Scripturile trebuie să fie singura autoritate,
ar trebui să devină, în mod logic, Adventişti de Ziua a Şaptea şi
să păzească Sâmbăta ca zi sfântă.
117

În profeţia din Daniel 7, Dumnezeu i-a dezvăluit lui Daniel,
cornul cel mic despre care este scris în Daniel 7:21, 25, că avea
să se încumete
118

119

120

(Text: Daniel 7:25)
. . . să schimbe vremile şi legea . . .
CE PROFEŢIE EXTRAORDINARĂ!
Aici se află o prezicere clară cu privire la faptul că puterile
religioase pământeşti vor încerca să schimbe legea lui
Dumnezeu.
Există o singură poruncă dintre cele zece care vorbeşte despre
timp - porunca Sabatului.
Biserica Romană a îndrăznit să facă aceasta, dar Dumnezeu
continuă să fie acelaşi astăzi ca şi atunci când a făcut cerul şi
pământul şi El nu a schimbat ceea ce a instituit în Eden.
De fapt, profeţia le cere tuturor, de pretutindeni, să se închine
Creatorului, deoarece El este Acela care va judeca lumea.
Această profeţie este dată pentru a chema la existenţă un popor
care să fie pregătit pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus, când
va reveni pe nori de slavă.
Poporul care va răspunde şi va fi gata este descris astfel:

121

(Text: Apocalipsa 14:12)
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus.
Apocalipsa 14:12.
122
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Rezultă în mod natural, că cei care au credinţa Domnului Isus,
vor păzi poruncile Lui motivaţi de iubire faţă de Dumnezeu.

123

(Text: Marcu 7:6, 7)
. . . Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este
departe de Mine.
125

Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte
porunci omeneşti.
Marcu 7:6, 7.
126

(Text: Marcu 7:9)
Şi din nou: . . . Aţi desfiinţat frumos porunca lui Dumnezeu, ca
să ţineţi datina voastră.
Marcu 7:9
127

(Text: Marcu 7:6)
Domnul Isus a zis: . . . dar inima lui este departe de Mine.
Înţelegeţi? Ceea ce contează cu adevărat este inima.
Este o problemă legată de iubire.
128

(Text: 1 Ioan 5:3)
Biblia spune: Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea
poruncilor Lui. Şi poruncile Lui nu sunt grele.
1 Ioan 5:3.
129
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124

Da, Dumnezeu ne cere să NE ADUCEM AMINTE de El ca
fiind Creatorul nostru, prin păzirea zilei Sale sfinte.
A îndeplini ceea ce ne cere El, înseamnă a ne dovedi loialitatea
noastră faţă de El.
Dacă cineva păzeşte un Sabat inventat de om, respectă tradiţiile
omeneşti.
Când descoperim voia lui Dumnezeu, vom fi bucuroşi să o
împlinim.
Dumnezeu are ceva de spus despre tradiţiile omeneşti:

12 – Milioane de oameni amăgiţi de un mit

130

Într-o zi, în timp ce îi învăţa pe oameni, Domnul Isus le-a
declarat ascultătorilor Lui că nu oricine zice Doamne, Doamne,
va merge în cer.
El a spus că un pom poate fi cunoscut după roadele lui, deoarece
acestea pot fi bune sau rele.
(Text: Matei 7:21)
Atunci El a zis: Nu oricine-Mi zice: ,,Doamne, Doamne!`` va
intra în Împărăţia cerurilor,

131

ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.
Matei 7:21.

132

133

134

135
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Este foarte limpede. Dumnezeu îi cunoaşte pe cei care sunt ai
Lui, cercetând roadele vieţii lor.
Nu cei care pretind pur şi simplu că aparţin lui Dumnezeu, ci
aceia care fac ceea ce le-a spus El să facă.
Aceştia sunt cei care vor fi bineveniţi în împărăţia lui
Dumnezeu.
Dacă Îl iubiţi, Îi veţi permite să fie Conducătorul vieţii
dumneavoastră, astfel încât să puteţi împlini voia Lui.
Când păzim Sabatul, nu numai că respectăm porunca pe care nea dat-o Dumnezeu, ci ne deschidem viaţa pentru a primi
binecuvântări minunate.
Când petrecem această zi specială în fiecare săptămână,
amintindu-ne de Creatorul nostru şi închinându-ne Lui, ajungem
să-L cunoaştem mai bine.
Programul nostru este atât de încărcat zi de zi.
Toată lumea pare să se afle într-o goană continuă.
Avem atât de multe de făcut - şi atât de puţin timp să le realizăm
pe toate!

12 – Milioane de oameni amăgiţi de un mit

136

Îngăduiţi-mi să vă explic mai bine.
De o parte avem adevărul, de cealaltă tradiţia.
De o parte avem Biblia, de cealaltă învăţăturile omeneşti.
De o parte avem Sabatul, de cealaltă duminica.
Aceasta nu înseamnă doar alegerea unei zile - ci alegerea unui
Domn.
Aceasta nu înseamnă doar a asculta de Dumnezeu - ci a merge
pe urmele Domnului Isus.
Aţi dori să luaţi hotărârea de a vă dedica viaţa pentru a respecta
adevărul lui Dumnezeu în loc de a accepta o tradiţie inventată
de oameni? De ce să nu Îi declaraţi Domnului Isus că Îl veţi
urma până la capăt, în timp ce ne rugăm.
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137

În mijlocul stresului şi al grabei şi al crizei de timp, Dumnezeu
ne invită să ne retragem din activitate o zi pe săptămână şi să ne
odihnim.
El ne invită să petrecem o zi împreună cu El - închinându-ne
Lui, vorbind cu El, ascultându-L vorbindu-ne prin Cuvântul
Său, Biblia.
Ce privilegiu - să petrecem o zi întreagă în fiecare săptămână,
meditând şi comunicând cu Cel care ne-a creat!

13 – Ce se întâmplă când murim?
Cer, Iad, sau Nimic?

1

2

4

5

Este cu putinţă să avem o asemenea pace incredibilă, chiar şi
atunci când stăm faţă în faţă cu moartea? Ce anume ne poate
feri de descurajare sub loviturile morţii?
Există atât de multe întrebări fără răspuns cu privire la moarte.
Ce se întâmplă cu adevărat când moare un om?
Urmează cerul? Sau iadul? Sau nu urmează nimic?
Ştim ce se întâmplă cu trupul fizic, dar unde este persoana care a
trăit?
Când oamenii mor, încetează ei să existe în mod absolut, sau
continuă să trăiască în altă parte?
Durerea morţii este atât de copleşitoare, încât dorim cu
disperare să credem că TREBUIE să existe o cale, astfel încât
cei pe care îi iubim să nu fi dispărut cu adevărat - şi că, dacă
vom căuta suficient, vom găsi o modalitate de a continua să
comunicăm cu ei.
Unele glasuri ne vorbesc într-o manieră foarte insistentă,
asigurându-ne că aceasta este întru totul adevărat şi posibil.
Să ne gândim, de exemplu, la aşa-zisul medium spiritist James
Van Praagh.
După ce a apărut în emisiunea de televiziune Lary King Show,
cartea lui despre Cer: Mesajul unui Medium despre Viaţa de
După Moarte, s-a aflat în capul listei celor mai vândute cărţi.

1
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3

În anul 1956, în Congo-ul Belgian a izbucnit un război civil
violent. Spitalul Doctorului Paul Carlson a fost capturat de
armatele rebele. Mulţi angajaţi ai spitalului au fost ucişi.
Din nefericire, Dr. Carlson s-a aflat printre ei.
Când i-a fost găsit trupul, la câteva zile după această moarte
absurdă, în buzunarul hainei lui se afla un Nou Testament. Pe
paginile acestuia, doctorul scrisese o dată.
Era cu o zi înainte de a fi împuşcat, iar alături de dată era scris
un singur cuvânt: Pace.
Pace în mijlocul celor mai cumplite împrejurări.
Pace în faţa morţii. Ce anume i-a dăruit doctorului Paul Carlson
o asemenea pace?
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Când ne confruntăm cu mormântul, inima noastră doreşte cu
ardoare să ştie adevărul şi să descopere pacea.

6

(Video: 5 sec) Are Dumnezeu ceva de spus cu privire la
subiectul acesta?
Are Biblia ceva de spus atunci când murim? Răspunsul este un
categoric: DA!
7

Iar răspunsul acesta se află în evenimentul învierii lui Domnului
Isus Hristos.

8

Biblia relatează că după moartea Domnului Isus pe cruce,
prietenii Lui I-au aşezat trupul neînsufleţit în Mormântul cel nou
al lui Iosif.
9

10

Guvernatorul roman Pilat a trimis o gardă şi soldaţii lui au
sigilat piatra care închidea intrarea în mormânt cu un sigiliu
roman.
Nimeni nu putea lua trupul Lui.
Nimeni, cu excepţia Tatălui Său.
Duminică dimineaţa devreme, pe când încă era întuneric, un
înger strălucitor a coborât din cer, a dat la o parte piatra care
închidea intrarea acelui mormânt şi a chemat afară pe Domnul
Hristos.

11

Mântuitorul cel înviat a ieşit afară, ca semn al victoriei depline
şi definitive asupra morţii - ca un învingător viteaz.
Soldaţii au căzut la pământ ca morţi, doborâţi de slava îngerului.
12

2
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13

Istoria învierii Domnului Hristos a avut o putere convingătoare
pentru Biserica Creştină timpurie - deoarece romanii nu aveau
nici o speranţă dincolo de mormânt.
Tot ceea ce ştiau era că mormântul este ca o peşteră adâncă şi
întunecoasă, din care nimeni nu speră să mai iasă vreodată viu.
De acum, creştinii aveau un mesaj al celei mai fericite speranţe.
Mormântul nu însemna sfârşitul.
Va veni o zi, când cei care au murit în Hristos vor trăi iarăşi!

14

Aceste cuvinte de durere sunt înscrise din nou şi din nou: Adio
pentru totdeauna - sau, Adio pentru veşnicie.
Apoi, să observăm inscripţiile de pe mormintele creştinilor:
15

La revedere până când ne vom întâlni iarăşi - sau, Noapte bună
până la venirea dimineţii.
Pe mormintele lor sunt înscrise cuvinte de speranţă şi curaj în
aşteptarea zilei învierii.
16

(Text: Apocalipsa 1:18)
Cel viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.

17

Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.

18

Capitolul al cincisprezecelea din 1 Corinteni reprezintă marele
tratat al apostolului Pavel cu privire la moarte şi înviere.
El declară în mod clar că, dacă nu există nici o înviere, atunci nu
există nici un viitor pentru creştin.
19
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Catacombele de sub cetatea Romei indică deosebirea dintre
moartea păgânilor din acele timpuri antice şi moartea creştinilor.
Deosebit de sugestive sunt epitafele scrise pe mormintele
păgânilor care muriseră fără nici o speranţă.
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(Text: 1 Corinteni 15:16-18)
Să observăm ce spune El:
Căci, dacă nu învie morţii, nici Hristos n-a înviat.
20

Şi dacă n-a înviat Hristos, credinţa voastră este zadarnică, voi
sunteţi încă în păcatele voastre!

21

Şi prin urmare şi cei ce au adormit în Hristos, sunt pierduţi.
1 Corinteni 15:16-18.

22

Dar pentru a înţelege de ce a scris apostolul Pavel aceste
cuvinte, trebuie să înţelegem ce anume ne învaţă Biblia despre
subiectul morţii ca atare.
23

24

Când Dumnezeu a creat pe om, El n-a intenţionat nicidecum ca
vreunul dintre oameni să moară.
Dupa ce Dumnezeu a creat pe om, El a privit la tot ceea ce
făcuse, şi Biblia ne spune în Geneza 1:2 că toate era foarte bune.
Pe planeta Pamint nu exista moarte, suferinţă, şi durere înainte
de căderea lui Adam şi a Evei. Poate că vă aduceţi aminte ce a
spus Dumnezeu omenirii:
Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: 'Poţi să
mănânci după plăcere din orice pom din grădină;

25

dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,

26

4

13 – Ce se întâmplă când murim?
căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit' .
Geneza 2:16, 17.

27

Povestirea din capitolul următor nu este prea fericită. În
capitolul 3, cartea Genezei ne relatează istoria tragică a căderii.
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29

Prin intermediul şarpelui, pe care l-a folosit ca medium,
Diavolul i s-a arătat Evei şi a ispitit-o să încalce porunca lui
Dumnezeu şi să mănânce din pomul oprit.
Când Eva i-a explicat că Dumnezeu îi spusese să nu mănânce
din fructele acelui pom, ca să nu moară,
(Text: Geeneza 3:4)
şarpele a zis: Hotărât, nu veţi muri...

30

Dumnezeu S-a văzut obligat să îndepărteze pe Adam şi Eva de
la Pomul Vieţii, pentru că:

31

(Text: Geneza 3:22, 23)
. . . Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi
răul.
32

Să-l împiedecăm dar acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia
şi din pomul vieţii, să mănânce din el, şi să trăiască în veci.

33

De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului,

34
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ca să lucreze pământul, din care fusese luat.
Geneza 3:22, 23.

35

Moartea a survenit datorită despărţirii omului de Dumnezeu sursa vieţii şi datorită imposibilităţii de a mai avea acces la
Pomul Vieţii.
36

(Text: Geneza 3:18, 19)
. . . să mănânci iarba de pe câmp.

37

În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce
în pământ,

38

căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei
întoarce. Geneza 3:18, 19.

39

Aici se află cheia înţelegerii cu privire la adevărata natură a
morţii şi cu privire la planul lui Dumnezeu de a ne salva din
această stare a despărţirii veşnice de El.
40

Biblia ne spune că omul trebuia să se întoarcă în ţărâna din care
fusese luat.
Să observăm modul în care l-a creat Dumnezeu pe Adam:
41

(Text: Geneza 2:7)
Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului,

42
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i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet
viu.
Geneza 2:7.
43

44

(Video: 3 sec) Putem scrie o ecuaţie de forma următoare:
Trup + Suflare = Un suflet viu.

45

(Video: 3 sec) Sau o ecuaţie pentru moarte:
Un suflet viu -- Suflare = Corp

46

47

(Text: Eclesiast 12:7)
Iată ce spunea înţeleptul în cartea Eclesiast:
Până nu se întoarce ţărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se
întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.
Eclesiast 12:7.
Cartea lui Iov - prima carte scrisă, dintre Cărţile Bibliei - ne
spune în esenţă acelaşi lucru cu privire la moarte.

48

Cartea lui Iov - prima carte scrisă, dintre Cărţile Bibliei - ne
spune în esenţă acelaşi lucru cu privire la moarte.

49
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Dumnezeu a folosit elementele pământului, făcând un trup
pentru om.
După ce trupul omului a fost modelat, nu era decât un corp lipsit
de viaţă - doar un corp.
Pentru a deveni o fiinţă vie, era nevoie de ceva mai mult.
Biblia spune că Dumnezeu a suflat în nările lui Adam suflare de
viaţă - iar omul a devenit un suflet viu.

13 – Ce se întâmplă când murim?
Cartea lui Iov - prima carte scrisă, dintre Cărţile Bibliei - ne
spune în esenţă acelaşi lucru cu privire la moarte.

50

(Text: Psalmii 146:3, 4)
Să citim un alt text biblic:
Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor, în care nu este
ajutor.
51

Suflarea lor trece, se întorc în pământ, şi în aceeaşi zi le pier şi
planurile lor.
Psalmii 146:3, 4.
52

Regele David ne dezvăluie adevărul cu privire la moarte,
spunând că suflarea părăseşte trupul care se întoarce în pământ.
Omul moare.
53

(Text: Eclesiast 9:5, 6)
Aceste cuvinte sunt în armonie cu declaraţia lui Solomon:
Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu
nimic, şi nu mai au nici o răsplată,
54

fiindcă până şi pomenirea li se uită.

55

Şi dragostea lor, şi ura lor, şi pizma lor, de mult au şi pierit . . .
Eclesiastul 9:5, 6.

56

57

8

(Video: 5 sec) Nu ştiu nimic!
Nimic!
Acelaşi gând a fost exprimat de Psalmist, când a scris că morţii
nu laudă pe Dumnezeu în cer.
Atunci, unde sunt morţii? - poate că vă întrebaţi.

13 – Ce se întâmplă când murim?
(Text: Psalmii 115:17)
David ne răspunde destul de clar: Nu morţii laudă pe Domnul, şi
nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii.
Psalmii 115:17.
58

(Text: Iov 14:10, 12, 13)
Dar omul când moare, rămâne întins; omul, când îşi dă sufletul,
unde mai este?
59

60

nu se mai deşteaptă, şi nu se mai scoală din somnul lui.

61

Ah! de m-ai ascunde în locuinţa morţilor, de m-ai acoperi pânăŢi va trece mânia,

62

şi de mi-ai rândui o vreme când Îţi vei aduce iarăşi aminte de
mine! Iov 14:10,12,13

63

Iată aici avem chiar cuvântul lui Dumnezeu care spune că omul
moare, ci este aşezat în mormânt, şi nu se mai ridică până la
ziua învierii.
Notaţi felul în care El descrie acestea:
64

(Text: Iov 14:14, 15)
Dacă omul odată mort ar putea să mai învie, aş mai trage
nădejde în tot timpul suferinţelor mele, până mi se va schimba
starea în care mă găsesc.
65
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Aşa se culcă şi omul şi nu se mai scoală; cât vor fi cerurile,

13 – Ce se întâmplă când murim?
Atunci m-ai chema, şi Ţi-aş răspunde . . .
Iov 14:14, 15.

66

67

(Text: Iov 17:13)
Observaţi ce ne spune Iov:
Când Locuinţa morţilor o aştept ca locuinţă, când în întuneric
îmi voi înălţa culcuşul.
Iov 17:13.
De asemenea, vedem că Iov a descris moartea folosind cuvântul
somn.
Acelaşi cuvânt este folosit şi de către alţi scriitori biblici.

68

69

70

71

(Text: Psalmi 13:3)
Priveşte, răspunde-mi, Doamne, Dumnezeul meu! Dă lumină
ochilor mei, ca să n-adorm somnul morţii.
Psalmi 13:3
David se temea ca nu cumva să adoarmă somnul morţii - el ar fi
dorit să mai trăiască.
(Text: Daniel 12:2)
Daniel vorbeşte despre cei morţi care vor fi înviaţi, astfel: Mulţi
din cei ce dorm în ţărâna pământului se vor scula: unii pentru
viaţa veşnică, şi alţii pentru ocară şi ruşine veşnică.
Daniel 12:2.
Unul dintre cele mai mângâietoare adevăruri din Cuvântul lui
Dumnezeu este acela că atunci când moare o persoană, aceasta
se odihneşte în linişte şi netulburată de problemele vieţii, până
la chemarea Dătătorului - Vieţii.
Oare ne mirăm de faptul că Biblia compară moartea cu un
somn?
Profetul Natan i-a descris regelui David ce i se va întâmpla când
îi va veni timpul să moară.

72
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(Text: Samuel 7:12)
Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi.
2 Samuel 7:12.
73

74

(Text: Ioan 11:5)
Biblia spuni: ,,Şi Isus iubea pe Marta, pe sora ei, şi pe Lazăr"
Ioan 11:5
75

76

Într-o zi, pe când Domnul Isus ieşise împreună cu ucenicii Lui
pe malul Iordanului, a primit un mesaj urgent din partea celor
trei prieteni din Betania, spunându-I-se că Lazăr era foarte
bolnav. Dar Domnul Isus nu a plecat îndată, ci a mai întârziat
încă două zile.
(Text: Ioan 11:11, 12, 14, 15)
După aceea, Domnul Isus le-a zis ucenicilor: . . . 'Lazăr,
prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn' .

77

Ucenicii erau mulţumiţi şi au răspuns: Doamne, dacă doarme,
are să se facă bine' .

78

Atunci Isus le-a spus pe faţă: 'Lazăr a murit'.

79
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Chiar Domnul Isus Însuşi a numit moartea - un somn.
El a folosit acelaşi termen pentru a descrie moartea prietenului
Său drag, Lazăr.
Haideţi să vedem cum s-a exprimat Domnul Isus şi tovarăşii Lui
apropiaţi, vorbind despre moarte.
În Betania era o familie pe care Isus o vizita adesea - familia lui
Lazăr, Maria şi Marta.

13 – Ce se întâmplă când murim?
Şi mă bucur că n-am fost acolo, pentru voi, ca să credeţi. Dar
acum, haidem să mergem la el' .
Ioan 11:11-15.
80

Apoi au plecat la Betania unde se afla familia lui Lazăr.
Pe când se apropiau de cetate, Marta a venit în fugă pentru a-i
întâmpina.
81

82

(Text: Ioan 11:21, 23, 24)
Când L-a întâlnit pe Domnul Isus, Marta a zis: Doamne, dacă ai
fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu!
Ioan 11:21.
Fără îndoială că avea dreptate în privinţa aceasta!
Dar Domnul avea un plan.
El i-a spus: ,,Fratele tău va învia' .
Să observăm cu atenţie răspunsul Martei:

83

Ştiu . . . că va învia la înviere, în ziua de apoi.
Ioan 11:23-24.
Marta l-a asigurat pe Domnul Isus că ea se aşteaptă să-l revadă
pe Lazăr la înviere, când va fi sfârşitul lumii.
84

Cu toate acestea, Domnul Isus era pe punctul de a face o
demonstraţie dramatică a acelui eveniment.

85

86
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(Text: Ioan 11:25)
Atunci, Domnul Isus i-a vorbit într-o manieră directă: . . . Eu
sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit,
va trăi.
Ioan 11:25.
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Când a ajuns la mormântul lui Lazăr, Ioan ne relatează că,

87

(Text: Ioan 11:35)
Isus plângea!
El nu plângea pentru prietenul Lui Lazăr.
Domnul ştia că urmează să-l readucă la viaţă.
88

89

Domnul Isus a cerut ca piatra de la intrarea mormântului

90

să fie înlăturată.

91

92

(Text: Ioan 11:39)
Îngrijorată de o asemenea cerere, Marta a obiectat:
. . . Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile.
Ioan 11:39.
Da, Mântuitorul Îşi întârziase venirea la Betania cu patru zile.
Această întârziere avea să risipească orice îndoială cu privire la
faptul că Lazăr era mort.
Piatra a fost rostogolită la o parte, iar Domnul Isus a strigat cu
glas tare: LAZĂRE, VINO AFARĂ!

93
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Domnul Isus plângea pentru durerea familiei şi a prietenilor şi
pentru toţi cei care vor suferi necazuri şi întristări de-a lungul
veacurilor, atunci când îi vor pierde pe cei dragi.

13 – Ce se întâmplă când murim?
Cineva spunea că a fost bine că Domnul l-a chemat pe Lazăr pe
nume; pentru că altfel s-ar fi deschis toate mormintele de pe
planeta Pământ!
94

Ce zi minunată trebuie să fi fost pentru cei trei prieteni din
Betania!
Ce bucurie şi ce fericire!
Prieteni, acea zi a fost deosebit de încântătoare în Betania,
95

96

dar nu a fost decât o mică pregustare a slavei şi încântării care
vor avea loc când Domnul Isus va veni din nou şi se vor
deschide toate mormintele celorlalţi prieteni ai Lui, care L-au
acceptat ca Mântuitor personal - şi ei vor învia pentru a-L
întâmpina în văzduh!
Aceasta este solia de mângâiere pe care le-o împărtăşea
apostolul Pavel primilor creştini:
(Text: 1 Tesaloniceni 4:13, 16)
Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au
adormit,

97

ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.
1 Tesaloniceni 4:13.
Apostolul Pavel ne spune ce va face Domnul Isus când va veni
pentru a doua oară:
98

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel

99

şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos.
1 Tesaloniceni 4:16.
100
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Apostolul Pavel descrie în mod detaliat evenimentele care vor
avea loc cu ocazia venirii Domnului Isus:

101

(Text: 1 Corinteni 15:51-55)
Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi
schimbaţi,
102

103

104

Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi
vom fi schimbaţi.
1 Corinteni 15:51, 52.
Apoi, apostolul Pavel ne descrie maniera în care vom fi
schimbaţi, astfel:
Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în
neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.

105

Când trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în
neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire,

106

atunci se va împlini cuvântul care este scris: ,,Moartea a fost
înghiţită de biruinţă' .

107

Unde îţi este biruinţa, moarte? . . .
1 Corinteni 15:53-55.

108
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într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă.

13 – Ce se întâmplă când murim?
Domnul Isus le spusese ucenicilor că toţi cei aflaţi în morminte
vor înviaţi.

109

(Text: Ioan 5:28, 29)
Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei
din morminte vor auzi glasul Lui,
110

şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru
viaţă;

111

iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.
Ioan 5:28, 29.

112

113

Să ne gândim un moment: Dacă oamenii ar merge în cer sau în
iad, îndată ce mor, de ce ar mai fi nevoie de o înviere, atât a
celor neprihăniţi, cât şi a celor nelegiuiţi?
De ce ar fi făcut Domnul Isus această declaraţie legată de
revenirea Lui pe pământ?
(Text: Apocalipsa 22:12)
Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau
fiecăruia după fapta lui.
Apocalipsa 22:12.

114

Pare cât se poate de clar!
Când omul moare, adoarme şi se odihneşte de toate lucrările şi
necazurile lui, până la venirea Domnului Isus.
115

Pentru ce vine El? El vine ca să-i invieze şi să-i strângă Iaolaltă
pe toţi aceia care au acceptat jertfa Sa în dreptul lor. Domnul Ius
vine totodată pentru aceia care sunt urmasii Săi credincioşi de
azi. Ascultaţi numai cum sună această veste bună!
116
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(Text: 1 Tesaloniceni 4:17)
Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;
117

şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
1 Tesaloniceni 4:17.

118

119

Cineva ar putea întreba: Dar ce putem spune despre tâlharul de
pe cruce?

120

Să vedem ce ne învaţă Biblia cu privire la tâlharul de pe cruce şi
cu privire la promisiunea pe care i-a făcut-o Domnul Isus.
Domnul Isus a fost crucificat între doi tâlhari pentru că cei care
L-au crucificat L-au considerat un răufăcător.
121

122

Evanghelia lui Marcu ne spune că la început, amândoi tâlharii
L-au insultat pe Domnul Isus şi L-au batjocorât, spunându-i că
dacă ar avea putere, ar trebui să se salveze pe Sine şi apoi să-i
salveze pe ei.
După aceea, unul dintre tâlhari s-a pocăit şi a cerut să fie
mântuit.
(Text: Luca 23:42, 43)
El a zis: Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în
Împărăţia Ta!

123
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Am văzut că toţi cei mântuiţi vor avea un trup proslăvit
asemenea Domnului Isus şi vor primi nemurirea (viaţa veşnică)
pentru a fi pentru totdeauna cu Domnul.

13 – Ce se întâmplă când murim?
Isus a răspuns: 'Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai'
.
Luca 23:42, 43.
124

Să citim încă odată această promisiune. Da, prietene!
Astăzi, chiar acum, şi tu poţi avea această asigurare. Asigurarea
se află în Domnul Hristos.
125

Chiar dacă Domnul Hristos urma să moară în ziua aceea şi să
rămână în mormânt până duminică dimineaţa, Domnul Isus l-a
asigurat cu privire la eliberarea din mormânt.
126

127

(Text: Luca 23:43)
(Video: 5 sec) Ce asigurare minunată pentru tâlharul muribund,
în clipa în care nu mai avea nici o speranţă. Când tot ceea ce
putea vedea era întunericul acelui suflet cutremurat, Domnul
Isus i-a dăruit o speranţă dincolo de mormânt.
Domnul Isus i-a promis acelui tâlhar chiar în acel ceas, Astăzi îţi
spun, sau chiar acum îţi spun vei fi cu Mine în rai.
Unii cred că Domnul Isus i-a făgăduit tâlharului că va merge
imediat în paradis. Dar nici Domnul Însuşi nu a mers în paradis
îndată ce a murit.

128

Biblia ne spune că în acea zi de vineri, El a murit şi a fost
înmormântat într-un mormânt împrumutat.

129

Duminică dimineaţa, Domnul Isus i s-a arătat Mariei, care dorea
să I se închine, dar El a oprit-o, deoarece încă nu se urcase la
cer.
Să ascultăm ce a declarat El:
130
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131

(Text: Ioan 20:17)
. . . nu M-am suit la Tatăl Meu. . .
Aceasta se întâmpla duminică dimineaţa, iar El a spus că încă
nu se urcase la Tatăl Său! Ioan 20:17.
Prin urmare, Domnul Isus nu mersese în paradis vineri!
Biblia ne spune că nici tâlharul nu fusese în paradis vineri.

132

133

şi ziua aceea de Sabat era o zi mare - Iudeii au rugat pe Pilat să
zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de
pe cruce. Ioan 19:31.
134

Ostaşii au venit deci, şi au zdrobit fluierele picioarelor celui
dintâi, apoi pe ale celuilalt, care fusese răstignit împreună cu El.

135

Când au venit la Isus, şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit
fluierele picioarelor.
Ioan 19:31-33
136

Aici observăm că soldaţii au zdrobit fluierele picioarelor celor
doi tâlhari, ca să nu poată evada,

137

dar nu au zdrobit picioarele Domnului Isus, deoarece deja
murise în acea zi de vineri.
Aşadar, nici Domnul Hristos, nici tâlharii nu au mers în Paradis
vineri.
138
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(Text: Ioan 19:31-33)
De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului, căci era ziua Pregătirii,

13 – Ce se întâmplă când murim?
Domnul Isus a plătit preţul răscumpărării şi al refacerii noastre.

139

Cel mai mare dar pe care îl poate oferi Dumnezeu omenirii este
viaţa veşnică, victoria asupra morţii!
Fără acesta, toate celelalte daruri sunt lipsite de însemnătate!
Iar dacă îl cerem, putem să-l avem!
140

Hotărârea ta este cea mai mare hotărâre pe care o vei lua
vreodată; de ea depinde viaţa ta veşnică!

141

142

Darul nepreţuit al vieţii veşnice le este făgăduit tuturor celor
care Îl acceptă pe Domnul Hristos ca Mântuitor şi Domn
personal.
Şi ce oferă omul în schimb? Doar o inimă consacrată.
O inimă curăţită şi schimbată.
O inimă mândră şi egoistă care este înnoită la piciorul crucii.
Domnul Hristos a făcut totul posibil la Calvar.
Ce ar fi putut face mai mult?
Viaţa veşnică poate fi a ta, dacă doreşti cu adevărat.

143

Pentru că El trăieşte, avem o speranţă glorioasă - o speranţă
dincolo de mormânt!

144

Într-o seară, într-un orăşel din zona estică a Statelor Unite, se
desfăşura o serie de adunări.
Un tânăr a venit la acele adunări profund descurajat.
145
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146

Subiectul prezentării biblice din acea seară era Speranţă dincolo
de mormânt. Tânărul a luat loc în sală şi a ascultat cu atenţie.
Chiar în seara aceea, el şi-a predat viaţa Domnului Hristos.
Tânărul L-a acceptat pe Domnul Hristos, care a murit pentru el
şi a înviat din morţi pentru a-i dărui viaţă veşnică.
În acea seară, întreaga lui viaţă a fost schimbată prin Domnul
Isus cel înviat.
Pacea i-a inundat sufletul.
În inima lui a răsărit o nouă speranţă.
Şi tu poţi avea pacea aceasta - speranţa aceasta - asigurarea
vieţii veşnice - viaţă dincolo de mormânt.
Dacă doreşti această asigurare, ai vrea să te ridici în picioare
chiar acum, în timp ce ne vom ruga?

148
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147

Locul de desfăşurare se afla chiar lângă un cimitir.
Înainte de a ajunge în locul în care se desfăşura întrunirea,
tânărul a trecut prin cimitir. El se întreba care este sensul vieţii.
Dorea cu ardoare iertarea şi pacea sufletească.
În timp ce se gândea la moarte, el dorea mai mult ca orice
siguranţa vieţii veşnice.

14 – Glasuri de dincolo de mormânt
Pot cei vii să vorbească cu cei morţi?

1

Sunt spiritiştii şi mediumurile nişte persoane cinstite, când
afirmă că sunt capabili să ne pună în legătură cu sufletele celor
iubiţi, pe care i-am pierdut datorită morţii?
3

Pot spiritele celor morţi să ia în stăpânire oameni vii, folosinduse de trupul, glasul şi mintea acestora pentru a acţiona şi pentru
a vorbi?
4

Ceea ce vom discuta cu această ocazie, constituie unul dintre
cele mai serioase subiecte cu care s-ar putea confrunta cineva.

5

6

Acest subiect este atât de serios, încât poate fi pe numit bună
dreptate, o problemă de viaţă şi moarte.
În centrul ei se află chiar mântuirea noastră veşnică.
Aşadar trebuie să fim pe deplin siguri de ceea ce credem cu
privire la subiectul acesta.
Cum putem şti cu certitudine absolută, dacă experienţa cu care
suntem confruntaţi este veritabilă şi reală, sau dacă este falsă şi
periculoasă?
Răspunsul se află în Biblie, iar Domnul Isus ne descoperă
adevărul!

7
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2

Ce se întâmplă cu omul când moare? Revine el la o formă de
spirit, pentru a-şi vizita prietenii aflaţi încă în viaţă?
Sunt spiritele morţilor capabile să se întoarcă şi să stea de vorbă
cu cei vii?
Oare la deces, moare doar trupul, în timp ce spiritul continuă să
trăiască?
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8

Domnul Isus este prietenul nostru.
El înţelege durerea prin care trecem, când pierdem o persoană
iubită în valea umbrelor morţii.
Domnul este mişcat de tristeţea noastră, deoarece şi El a trecut
prin aceasta.
Prin urmare să apelăm la Domnul Isus şi să descoperim ce a
declarat El cu privire la moarte, înviere şi viaţă veşnică.
Dacă Domnul o spune, îmi voi crede cuvintele Lui.
Este răspunsul definitiv. Suntem de acord în această privinţă?
Nu-i aşa că putem fi profund recunoscători pentru Domnul Isus.
El este impresionat de durerea şi întristarea noastră.

9

(Text: Ioan 11:35)
La înmormântarea unui prieten, Biblia spune că: Isus plângea.
Ioan 11:35.
El a trecut prin valea umbrelor morţii în mod personal.
10

(Text: Apocalipsa 1:17, 18)
. . . Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă.

11

Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor.

12

Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
Apocalipsa 1:17, 18.

13

(Text: Ioan 10:10)
. . . Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă din belşug.
Ioan 10:10.
Domnul a făgăduit o restaurare deplină şi veşnică a vieţii.
14

2
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15

(Text: Ioan 11:25)
Isus i-a zis: 'Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar
dacă ar fi murit, va trăi' .
Ioan 11:25.
Domnul Isus este Specialist în problemele vieţii.
El cunoaşte viaţa mai bine ca oricare altă fiinţă din univers,
deoarece El a creat viaţa pe planeta pământ.

16

Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut,
n-a fost făcut fără El.
Ioan 1:1, 3.
17

(Text: Coloseni 1:16)
Pentru că prin El au fost făcute . . . Toate au fost făcute prin El
şi pentru El.
Coloseni 1:16.
18

19

20

21

În acest punct este important să ne amintim ceea ce am învăţat
până aici, în prezentările precedente.
Domnul Isus a declarat în mod clar că moartea şi viaţa sunt total
distincte şi că în moarte nu există nici o continuare a vieţii, sub
nici o formă.
(Text: Ioan 11:11)
Domnul a declarat cu privire la prietenul Lui care murise: Lazăr,
prietenul nostru, doarme . . .
Ioan 11:11.
El vorbea despre un om decedat.
Să observăm modul în care a descris Domnul Isus moartea: Un
somn. Este cea mai frecventă comparaţia a morţii în Biblie.
(Text: Ioan 11:14)
Pentru ca ucenicii Lui să nu înţeleagă greşit, Domnul a repetat
cu o claritate inconfundabilă: Lazăr a murit.
Ioan 11:14.
Lazăr nu era viu, undeva în vreo formă diferită.

3
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(Text: Ioan 1:1, 3)
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi
Cuvântul era Dumnezeu.
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El era mort, iar trupul lui se afla în mormânt. Domnul Isus a
continuat să explice în mod clar că după moarte, nu există nici o
altă formă de viaţă, până la înviere şi El a declarat foarte
limpede că învierea urma să aibă loc în viitor.
22

(Text: Ioan 6:40)
Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul, şi crede în El,

23

să aibă viaţa veşnică; şi Eu îl voi învia în ziua de apoi.
Ioan 6:40.

24

25

Când am studiat despre întoarcerea Domnului Isus la cea de a
doua venire, am fost foarte impresionaţi.
Scopul venirii Lui este clar şi ne oferă o lumină bogată cu
privire la viaţă şi moarte.
De ce Se întoarce Domnul Isus?
(Text: Ioan 14:1-3)
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi
credinţă în Mine.

26

În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

27

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine,

28

ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Ioan 14:1-3.

29

4
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Domnul Isus a descris în mod detaliat evenimentele care
însoţesc revenirea Lui:

30

(Text: Matei 24:30, 31)
Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile
pământului se vor boci,

şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi
cu o mare slavă.

32

El va trimete pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna
pe aleşii Lui din cele patru vânturi,

33

de la o margine a cerurilor până la cealaltă.
Matei 24:30, 31.

34

De ce va suna trâmbiţa? Care este scopul prezenţei îngerilor?

35

Pentru a-i trezi pe cei aleşi din somnul morţii şi pentru a-i aduna
spre a fi înălţaţi la cer - locul pe care l-a pregătit domnul Isus
pentru cei ce-L iubesc.
Venirea Domnului este descrisă prin detalii inconfundabile:
36

(Text: 1 Tesaloniceni 4:13-18)
Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au
adormit,
37
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ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care n-au nădejde.

38

Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au
adormit în El.
39

Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei
vii, care vom rămâne

40

până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor
adormiţi.

41

Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel

42

şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos.

43

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;

44

şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

45

6

14 – Glasuri de dincolo de mormânt
Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.
1 Tesaloniceni 4:13-18.

46

Observaţi, vă rog, trei adevăruri semnificative exprimate aici:

1. În conformitate cu Cuvântul Domnului, ceea ce a declarat
Domnul Isus atunci şi mai târziu, clarifică în mod definitiv acest
subiect pentru noi.
48

49

50

2. Creştinii care vor fi în viaţă la revenirea Domnului Isus, vor fi
înălţaţi în văzduh, împreună cu cei care vor fi înviaţi la cea de a
doua venire a Sa.
Cei vii nu o vor lua înaintea celor care au adormit în Isus şi nici
cei care au adormit nu vor merge la cer unul câte unul, cu ocazia
morţii, înainte celor ce se vor afla în viaţă.
3. Termenul folosit de către Domnul Isus şi apostolul Pavel
pentru a-i descrie pe cei care au murit este Adormit în El [Isus].
Domnul exprimă cu o deosebită claritate faptul că în moarte nu
există conştiinţă de sine.
Conştiinţa de sine este o funcţie a minţii, iar la moarte, mintea
încetează să funcţioneze.
(Text: Eclesiastul 9:5)
Cei vii, în adevăr, măcar ştiu că vor muri; dar cei morţi nu ştiu
nimic.
Eclesiastul 9:5

51

52

Câte de multe ştiu cei morţi? Nimic.
Prin urmare, celor morţi le este imposibil să comunice cu cei
vii.
De unde provine ideea că o persoană continuă să trăiască după
moarte?
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53

(Text: Iov 7:9, 10)
Biblia ne învaţă că în timpul morţii omul se află în stare de
inconştienţă, deoarece Iov a declarat foarte clar: Cum se
risipeşte norul şi trece, aşa nu se va mai ridica cel ce se pogoară
în Locuinţa morţilor!
Iov 7:9.
Nu se va mai întoarce în casa lui, şi nu-şi va mai cunoaşte locul
în care locuia.
Iov 7:10

54

55

Ideea vine chiar de la Satana însuşi.
În grădina Edenului, Satana a înşelat-o pe Eva, iar ca urmare, ea
şi soţul ei au pierdut căminul edenic şi în cele din urmă viaţa
însăşi.
Satana s-a folosit de şarpe ca medium spiritist, conversând cu
Eva prin intermediul acestuia. El este cel mai mare înşelător.
(Text: Geneza 3:4)
. . . Hotărât, că nu veţi muri.
Geneza 3:4.

56

57

58

59

8

(Text: Geneza 2:17)
Minciuna Satanei se afla în contradicţie directă cu adevărul lui
Dumnezeu: . . . vei muri negreşit.
Geneza 2:17.
Întrebarea este: Pe cine vom crede?
Un spiritist spune (iar aceste cuvinte sunt repetate de către miile
de spiritişti din întreaga lume), Comunicarea cu cei dragi, de
care suntem despărţiţi prin moarte este posibilă.
Este corectă afirmaţia lui? Este posibilă comunicarea cu cei
morţi? Nu.
Din învăţăturile Domnului Isus, noi ştim în mod categoric că cei
vii nu pot comunica cu morţii.
De ce nu? Cei morţi nu ştiu nimic.
Ei se află în somnul inconştient al morţii.
Poate că veţi întreba - cu o anumită intuiţie, dacă nu cumva este
vorba de o comunicare cu spiritele -
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Dacă cei morţi nu sunt conştienţi, cine sunt 'spiritele' care
vorbesc cu cei vii?

60

Biblia ne spune în mod foarte clar cine sunt aceştia:

(Text: Apocalipsa 16:13, 14)
Apoi am văzut ieşind din gura balaurului . . . trei duhuri
necurate,
62

şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos

63

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi
care se duc la împăraţii pământului întreg,

64

ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului
Celui Atotputernic.
Apocalipsa 16:13, 14.
65

Mai mult decât atât, Biblia nu numai că dezvăluie cine sunt, ci
şi de unde au venit spiritele:

66

(Text: Apocalipsa 12:7-9)
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
67
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dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

68

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume,

69

a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.
Apocalipsa 12:7-9.
70

71

Spiritele sunt îngeri căzuţi! Prieteni, fiţi precauţi!
Cel mai periculos lucru pe care l-aţi putea înfăptui vreodată este
să aveţi de a face cu spiritele.
Unicul lor scop, repet, unicul lor scop este acela de a vă înşela şi
de a vă îndepărta de Domnul Isus, determinându-vă să pierdeţi
viaţa veşnică.
Acesta ar trebui să vă înfioare şi să vă determine să fugiţi cât
mai departe de spirite.
Dacă credeţi că morţii trăiesc, deschideţi larg poarta amăgirii şi
sunteţi pierduţi, pentru că încă nu aţi văzut totul!

72

73

În cuvântul Său, Dumnezeu a condamnat în mod clar spiritismul
şi a interzis orice încercare a omului de a comunica cu morţii.
Să observăm avertizarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu
poporului Său cu privire la consultarea unei persoane care
încearcă să discute cu un spirit cunoscut.
(Text: Levitic 19:31)
Levitic 19:31: Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile
morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi
cu ei.

74
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Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru.

75

(Text: Deuteronom 18:10-12)
Să nu fie la tine nimeni . . . vrăjitor,

de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile
sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi.

77

Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea
Domnului . . .
Deuteronom 18:10-12.
78

(Text: Exod 22:18)
Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască.
Exod 22:18.
79

Experienţa Regelui Saul cu privire la consultarea unui medium
spiritist demonstrează absurditatea încercării de a vorbi cu
morţii.
80

(Text: 1 Cronici 10:13)
Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de
Domnul,
81

şi pentru că a întrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii.
1 Cronici 10:13.

82
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Satana însuşi va încerca să ia înfăţişarea Domnului Isus Hristos.

83

(Text: 2 Corinteni 11:14)
Şi nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger
de lumină.
2 Corinteni 11:14.
84

85

86

87

V-aţi întrebat vreodată cum este posibil ca o persoană să stea de
vorbă cu cineva care arată, vorbeşte şi acţionează asemenea
cuiva pe care l-a cunoscut înainte de a muri?
Biblia spune că aceasta se întâmplă datorită prefacerii lui Satana
(şi a îngerilor lui).
Aceştia pot lua înfăţişarea oricărei persoane care a trăit
vreodată.
Este absolut înfricoşător să te gândeşti că nişte oameni buni pot
fi înşelaţi în felul acesta şi pot fi atraşi în braţele Satanei,
crezând în tot acest timp, că se bucură de mângâierea celor dragi
care au murit!
Scriptura ne dezvăluie ceva chiar şi mai sinistru: Satana însuşi
va încerca să întruchipeze persoana Domnului Isus.
Vă puteţi imagina cât de mulţi oameni vor fi înşelaţi, deoarece
nu cunosc adevărul cu privire la cea de a doua venire a
Domnului Isus?
Oare este de mirare că Domnul Isus a adresat avertizări atât de
serioase, tocmai cu privire la acest fapt?
(Text: Matei 24:4, 5)
Drept răspuns, Isus le-a zis: 'Băgaţi de seamă să nu vă înşele
cineva' .

88

Fiindcă vor veni mulţi în Numele Meu, şi vor zice: 'Eu sunt
Hristosul!' Şi vor înşela pe mulţi.
Matei 24:4,5.
89

12

14 – Glasuri de dincolo de mormânt
Domnul Isus a repetat această avertizare de mai multe ori în
aceeaşi predică:

90

(Text: Matei 24:23-25)
Atunci dacă vă va spune cineva: 'Iată, Hristosul este aici, sau
acolo', să nu-l credeţi.

Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor
face semne mari şi minuni, până acolo încât să înşele,

92

dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.

93

Iată, că v-am spus mai dinainte.
Matei 24:23-25

94

Poate că cineva declară - sau poate aveţi o cunoştinţă care
declară astfel: Am văzut cu ochii mei pe cineva care a murit, şi
trăia.
95

Altcineva poate că insistă: Eu am vorbit cu soţul meu care este
decedat.

96
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97

Iar altcineva spune: Eu mi-am pierdut fiul într-un atac terorist,
dar mă întâlnesc şi vorbesc cu el, iar el este o mare mângâiere
pentru mine.
Ce a spus Domnul Isus?
Că morţii sunt adormiţi - şi că duhurile vor încerca să ÎNŞELE
dacă este cu putinţă chiar şi pe cei aleşi.
Milioane de oameni vor fi înşelaţi.
De ce? Deoarece ei se încred mai mult în propriile lor simţuri,
senzaţii şi experienţe, decât în Cuvântul lui Dumnezeu.
De ce nu sunt înşelaţi cei aleşi?
Deoarece ei Îl cred pe Domnul Isus.
Ei se încred în Cuvântul sigur al lui Dumnezeu şi nu în
simţurile, senzaţiile şi experienţele lor personale.

98

Aceasta este întrebarea:

99

Vom accepta adevărul lui Dumnezeu,

100

sau vom crede minciuna Satanei?

101

102

Numai cei care şi-au edificat convingerile prin cuvintele Bibliei,
vor fi în stare să reziste împotriva valului copleşitor al amăgirii
care a început deja să inunde lumea.
Trebuie să cunoaştem aceste lucruri, crezându-le cu o hotărâre
bine determinată şi să nu permitem nici unei experienţe, senzaţii
sau impresii să ne abată de la adevăr.
Probabil că v-aţi întrebat cu privire la experienţele trăite în
apropierea morţii, de către persoane care au fost declarate
decedate din punct de vedere clinic, dar care au revenit la viaţă

103
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povestind cum pluteau prin salonul spitalului privindu-şi
propriul trup -

104

A spune: Crede ceea ce vezi - Voi crede doar atunci când voi
vedea cu proprii mei ochi, constituie o cale sigură de a fi
înşelaţi.
106

107

108

Dacă ne bazăm pe propriile noastre simţuri, pe impresiile şi
experienţele noastre - în loc de a ne baza pe Cuvântul lui
Dumnezeu, Biblia, putem ajunge la decizii greşite.
În zilele noastre, în lume există atât de multe credinţe false care
predomină cu privire la moarte.
Să ne gândim de exemplu la reîncarnare.
Milioane de oameni cred că atunci când moare cineva, renaşte
într-o formă diferită, deşi nimeni nu va şti vreodată în ce formă.
Este foarte posibil să fie un animal, cum ar fi o vacă, un şoarece
sau un şarpe.
Sau ar putea fi o altă fiinţă umană, cu posibilitatea de a fi foarte
bogată, sau un rege, sau un sărac, sau un cerşetor, un orb sau un
surd, sau un handicapat sau o persoană suferindă de o boală
dureroasă şi chinuitoare.

109

110

Hinduismul ne învaţă că există o Roată a vieţii, care se roteşte în
continuu şi că atunci când moare, omul renaşte - iar aceste
renaşteri se repetă fără sfârşit pe pământ.
Mulţi oameni sunt intrigaţi de această învăţătură, deşi nu cunosc
întreaga filozofie pe care este întemeiată.
În virtutea unei asemenea credinţe, omul nu deţine nici un
control, nu are de făcut nici o alegere şi nu poate lua nici o
decizie.
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105

sau cum au văzut o lumină strălucitoare şi pe Domnul Isus, ori
un înger, invitându-i să vină.
Unii raportează chiar că i-au văzut pe tărâmul morţii, pe cei
dragi care erau decedaţi.
Noi nu putem fi în siguranţă în faţa amăgirilor şi nu putem
detecta falsităţile, decât cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu.
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Ţinta finală nu este o viaţă conştientă, în care se manifestă
libertatea de a alege, bucuria şi prietenia, ci dorinţa de a ajunge,
în cele din urmă, în Nirvana 111

O stare de nefiinţă plină de pace, în care nu există un Eu
personal, nu există inteligenţă sau amintiri,

112

nu există nici o capacitate de a gândi, de a iubi, de a simţi sau de
a trăi o bucurie conştientă.

113

Eul este absorbit în univers asemenea unei picături de apă
absorbite în ocean, cu o deplină pierdere a identităţii.

114

115

Buddhismul este asemănător.
Cu toate acestea, Buddha i-a învăţat pe oameni că pot fi eliberaţi
de Roata vieţii la încheierea acestei vieţi - şi că omul nu este
obligat să treacă printr-un ciclu fără sfârşit al renaşterilor, dacă
are o karma bună.
Printr-un control subconştient al voinţei, spune această
învăţătură, o persoană poate ajunge în punctul în care nu mai
simte nici o dorinţă.

116

Dacă reuşeşte să atingă această stare a trupului şi a minţii, când
va muri, omul va merge direct în Nirvana, fiind absorbit în
univers şi devenind un atom printre toţi ceilalţi.
117

Aceste două religii principale susţin de asemenea, concepţia că
binele şi răul sunt puteri egale şi că vor continua să existe de-a
lungul veşniciei.
118
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Pe o insula Bali, în Indonezia, puteţi asista la Dansul Barong.

119

Barong, îmbrăcat într-un costum care seamănă cu un ou fiert
imens, se luptă cu şase bărbaţi înarmaţi cu pumnale de formă
curbată şi ascuţite pe ambele părţi şi foarte periculoase.
Toţi se află sub influenţa unui drog de fabricaţie locală.
Barong înaintează spre ei, iar aceştia se retrag.
El se roteşte şi se retrage, iar luptătorii aleargă în jurul lui,
lovind în aer şi încercând să-l înjunghie.
121

122

123

Barong se opreşte şi se întoarce cu faţa spre ei.
Aceştia se opresc. El înaintează un pas, iar ei se retrag un pas.
Mişcările se repetă, înainte şi înapoi, de mai multe ori, până
când cei şase bărbaţi cad într-o stare de extaz şi îşi pierd
controlul.
Nu este ceva neobişnuit ca unul sau mai mulţi dintre ei să-şi
arunce pumnalul şi să nimerească din greşeală pe cineva dintre
spectatori.
În acel moment, sătenii vin în spatele dansatorilor, se luptă cu
ei, îi trântesc la pământ şi toarnă apă peste ei, până când se
liniştesc.
În cele din urmă, aceştia îşi scutură capul, ca şi când ar ieşi din
transă, se ridică şi pleacă spre adăposturile lor, iar Barong
pleacă în direcţia opusă.
Ce înseamnă acest ritual?
Este o sărbătoare religioasă în care oamenii îşi reprezintă
concepţiile.
Barong îl reprezintă pe Dumnezeu, iar cei şase oameni
reprezintă răul.
În conformitate cu credinţa Hindusă, între bine şi rău există o
luptă continuă.
Nici unul nu învinge - întotdeauna rezultatul este remiză.
Această concepţie se bazează pe ideea că istoria este ciclică - ea
se repetă la nesfârşit, istoria nu se îndreaptă în nici o direcţie.
Nu există nici un Dumnezeu veşnic al iubirii, care în cele din
urmă va învinge răul şi va instaura neprihănirea şi pacea pe
întregul pământ.
17
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Sunt atât de mulţumitor pentru Domnul Isus, pentru Înviere şi
Viaţă, dumneavoastră nu sunteţi?
Ce speranţă minunată ne aduce El!
Răul nu va predomina veşnic.
Istoria nu este ciclică; ea se îndreaptă într-o direcţie.
Întreaga istorie se îndreaptă spre timpul când Dumnezeu va crea
un pământ nou pentru nişte oameni adevăraţi, fără păcat, fără
boli, războaie, foamete, suferinţă sau moarte.
(Text: Apocalipsa 21:1-4)
Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul
dintâi şi pământul dintâi pieriseră,

125

şi marea nu mai era.

126

Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântă, noul Ierusalim,

127

gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

128

Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi
zicea: 'Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!

129

El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor'.

130
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El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi.
Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt,

131

nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Apocalipsa 21:1-4.

133

Nu doriţi să-L alegeţi pe Domnul Isus chiar acum şi să fiţi
renăscuţi?
Nu după moarte, când va fi prea târziu.
Nu după repetări nesfârşite ale reîncarnării în diferite forme de
viaţă, pe parcursul a milioane de ani.
Ci acum, chiar astăzi!
(Text: 1 Petru 1:3, 4)
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos,

134

care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou . . . la o
nădejde vie,

135

prin învierea lui Isus Hristos din morţi

136

şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate
veşteji,

137
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păstrată în ceruri pentru voi.
1 Petru 1:3, 4.

138

Puteţi trăi veşnic.
Aceasta este asigurarea pe care Dumnezeu doreşte să o aveţi
astăzi.
139

(Text: 1 Ioan 5:11, 12)
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi
această viaţă este în Fiul Său.
140

141

Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nare viaţa.
1 Ioan 5:11, 12.
Cum putem şti că este adevărat? Cum putem fi siguri? Cuvântul
lui Dumnezeu ne vorbeşte atât de clar:
(Text: 1 Ioan 5:13)
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, care credeţi în
Numele Fiului lui Dumnezeu,

142

143

aveţi viaţa veşnică.
1 Ioan 5:13.
Întrebarea la care trebuie să răspundă fiecare persoană este:
Îl am eu pe Domnul Isus?
Îl puteţi avea chiar în clipa aceasta.
(Text: Apocalipsa 3:20)
Iată Eu stau la uşă, şi bat.

144

Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa,

145
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voi intra la el, voi cina cu el, şi el cu Mine.
Apocalipsa 3:20.

146

Doar să deschideţi uşa inimii chiar acum şi să Îl invitaţi pe
Domnul să intre.
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Cum să obţii sănătatea maximă

1

2

Într-o zi un vizitator se pregătea să plece din mănăstire, însoţit
de o călăuză.
În timp ce păşeau în coş pentru a fi coborâţi de călugări, funia se
legăna deasupra stâncilor ascuţite.
Turistul a întrebat cu înfrigurare: Cât de des înlocuiţi funia?
Nu vă îngrijoraţi, a răspuns călăuza cu un ton liniştitor, de
fiecare dată când se rupe, o înlocuim.

4

5

6

Ca în această povestire, mii de oameni se angajează în situaţii
cu urmări imprevizibile pentru sănătatea lor.
Ei aşteaptă până când sănătatea lor cedează, asemenea funiei, iar
apoi caută cu disperare cele mai moderne mijloace de
tratament.
O sănătate distrusă nu este atât de uşor de înlocuit ca o funie
ruptă!
Sănătatea nu depinde de noroc sau de întâmplare, ci depinde de
o alegere - de respectarea legilor naturii.
Stimaţi prieteni, vă puteţi permite o sănătate şubredă?
Oamenii cheltuiesc milioane de dolari pe an pentru îngrijirile
medicale.
Boala este cel mai costisitor fapt pentru care oamenii îşi
cheltuiesc banii în lume!
Prin urmare, cât de mult merită să plăteşti pentru a fi sănătos?
Întrebaţi un pacient care va muri din cauza cancerului, sau o
persoană care suferă de SIDA.

1
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3

Pe creasta unui mal abrupt, deasupra apelor albastre ale
Mediteranei se află o străveche mănăstire portugheză.
Priveliştea îţi ia răsuflarea.
Scena este magnifică.
Dar există o singură problemă.
Singura modalitate de a ajunge pe vârful crestei este un coş
vechi legat cu o funie, pe care nişte călugări în vârstă îl coboară
cu ajutorul unui scripete.
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7

8

9

Întrebaţi părinţii unui copil care moare de leucemie sau o
persoană în vârstă care suferă de artrită.
Ei vă vor spune că sănătatea este nepreţuită - că reprezintă o
binecuvântare niciodată pe deplin apreciată, până când este
pierdută!
Cât de mult valorează un an de viaţă - sau chiar o singură zi?
Despre regina Elisabeta se spune că pe patul de moarte ar fi
strigat:
Dau toate posesiunile mele, pentru o singură clipă de viaţă în
plus!
Dar sănătatea nu poate fi cumpărată cu bani.
Cu toate acestea, suntem noi conştienţi că putem aduna ani
mulţi şi buni, doar prin respectarea unor reguli simple de
sănătate?
Dr. Breslow de la UCLA (Universitate din Los Angeles,
California) a efectuat un studiu pe o perioadă de nouă ani.
El a investigat 7.000 de persoane solicitându-le să răspundă la
şapte întrebări privitoare la obiceiurile care influenţează
sănătatea, după care a monitorizat pacienţii, comparându-i cu
cei care respectaseră cele câteva reguli de sănătate, cu aceia care
le-au încălcat.
Iată cele şapte întrebări:

10

1. Sunteţi fumător?
2. Consumaţi băuturi alcoolice, dacă da, în ce cantităţi?
3. Faceţi regulat exerciţii fizice?
11

12

2

4. Câte ore dormiţi în fiecare noapte?
5. Ce greutate aveţi?
6. Consumaţi regulat micul dejun?
7. Consumaţi regulat mici gustări între mese?
Cei care au respectat cu credincioşie practicile sănătoase la care
se referă cele şapte întrebări, au trăit cu 11,5 ani mai mult decât
ceilalţi.
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13

Ce aţi da pentru 11,5 cinci ani de viaţă în plus?
Ceea ce veţi afla în prezentarea din această ocazie, ar putea
adăuga cu succes câţiva ani vieţii dumneavoastră - ani sănătoşi
şi fericiţi.
Credeţi că ar merita să ascultaţi cu atenţie?
Se pare că pentru mulţi este o surpriză faptul că Dumnezeu este
interesat de sănătatea şi fericirea noastră aici şi acum.
(Text: 3 Ioan 1:2)
Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi
sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.
3 Ioan 2.
(Text: Ioan 10:10)
Domnul Isus declara: Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o
aibă din belşug.
Ioan 10:10.

15

Domnul Isus doreşte să trăim o viaţă sănătoasă, fericită şi
voioasă.
El doreşte să ne trăim viaţa cu maximă intensitate!
16

Este posibil să ştim ce trebuie să facem pentru a ne bucura de o
bună sănătate? Desigur.
Mulţi nu ştiu Dumnezeu ne-a oferit în Biblie câteva reguli de
conduită importante cu privire la vieţuirea sănătoasă.
17

18

19

Stilul de viaţă al evreilor credincioşi a constituit timp de mai
multe decenii obiectul unui interes deosebit din partea
cercetătorilor medicali.
Rata mortalităţii cauzate de cancer este cu mult mai mică decât
a altora şi se pare că acest grup este mai puţin predispus bolilor
accidentale.
Oare deţin evreii un factor ereditar care le conferă imunitate faţă
de ucigaşii principali care îi lovesc pe ceilalţi?
Este interesant de subliniat faptul că în momentul în care evreii
acceptă obiceiurile alimentare ale celorlalţi, rata cancerului şi a
altor boli ajunge la acelaşi nivel ca şi în cazul altor persoane.
S-a descoperit că secretul lor constă în practicile legate de
sănătate, nutriţie şi stil de viaţă.
3
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(Video: 10 sec) Când Dumnezeu i-a scos din Egipt pe israeliţi,
le-a amintit câteva reguli importante cu privire la vieţuirea
sănătoasă.
După ce le-a prezentat planul Său pentru o bună sănătate,
Dumnezeu a adresat una dintre cele mai remarcabile făgăduinţe
pentru toţi cei care vor respecta instrucţiunile Lui.
(Text: Exod 15:26)
El a zis: Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului,
Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui,

21

dacă vei asculta de poruncile Lui, şi dacă vei păzi toate legile
Lui,

22

nu te voi lovi cu nici una din bolile cu care am lovit pe egipteni;
căci Eu sunt Domnul, care te vindecă.
Exod 15:26.
23

(Text: Exod 23:25)
Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va
binecuvânta pâinea şi apele,
24

şi voi depărta boala din mijlocul tău.
Exod 23:25.

25

Cu privire la împlinirea acestei făgăduinţe, psalmistul de spune:

26

4
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(Text: Psalmi 105:37)
Şi nici unul n-a şovăit dintre seminţiile Lui.
Psalmi l05:37.
Ei bine, veţi spune, probabil că egiptenii nu sufereau de aceleaşi
boli de care suferim noi astăzi. Greşit!
În anul 1975, o echipă de specialişti din întreaga lume s-a
întrunit cu scopul precis de a realiza autopsiile mumiilor
egiptene aflate în muzeul Şcolii medicale din Manchester
(Anglia). Aceste mumii datau din anii 1900 în.Hr.

28

29

(Video: 6 sec) boli cardiace, cancer, boli vasculare, artrite,

30

(Video: 6 sec) hepatită, tetanos, trichinoză, spasme musculare şi
altele.

31

Deşi Egiptul era centrul cultural şi educativ al lumii din timpul
lui Moise, cunoştinţele şi tratamentele medicale se asemănau
foarte mult cu cele folosite de africanii din zilele noastre!
32

33

În anul 1552 în.Hr., nu cu mult timp înainte de naşterea lui
Moise, s-a scris în Egipt o carte de medicină renumită, intitulată
Papirusul Ebers.
Această carte enumeră, pentru o serie de boli, infecţii şi
accidente, zeci de remedii sau tratamente, pe care foarte puţini
dintre dumneavoastră aţi fi dispuşi să le folosiţi!

5
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(Video: 1 sec) Descoperirile au fost remarcabile.
Vechii egipteni sufereau de multe boli asemănătoare celor de
care suferă omul modern:
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Pentru aşchiile pătrunse adânc în ţesut, se recomanda să se
aplice pe rană lipitori şi balegă de cal.
Nu este de mirare că se îmbolnăveau de forme grave ale
tetanosului!
Pentru muşcătură de şarpe: se turna apă peste un idol.
Pentru căderea părului, trebuiau să fricţioneze capul cu o loţiune
din copite de cal, petale de flori şi labe de câine, fierte în ulei.

35

36

Biblia ne spune că Moise a învăţat toată înţelepciunea
egiptenilor, şi era puternic în cuvinte şi în fapte.
(Fapte 7:22)
Scrierile lui sunt pline de instrucţiuni privitoare la sănătate,
curăţenie, carantina celor bolnavi, igienă personală şi nutriţie,
dar nici măcar o singură dată nu a prescris vreun tratament
enunţat în Papirusul Ebers.
De unde a ştiut Moise toate acele principii şi îndrumări
uimitoare cu privire la sănătate?
De la Dumnezeu!
Evul Mediu a fost marcat de două dintre cele mai teribile
epidemii, ciuma şi lepra.

37

38

Principiile de sănătate publică inspirate de Dumnezeu şi
prescrise de către Moise după Exod, au condus la evitarea
acestor plăgi.
Când doctorii au apelat la conducătorii bisericii pentru a-i ajuta
să combată aceste epidemii, milioane de vieţi omeneşti au fost
salvate.
George Rosen scria: Conducerea a fost preluată de către
biserică, deoarece medicii nu mai aveau nimic de oferit.

39

Biserica a adoptat ca principiu călăuzitor conceptul de
contagiozitate aşa cum este el prezentat în Vechiul Testament . .
.
40
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Această idee, precum şi practicile implicite sunt definite cu
mare claritate în Cartea Leviticului.
- George Rosen, M.D., Istoria Sănătăţii Publice, pp. 63-65.
41

Ce păcat că datorită acestor epidemii au murit 60 milioane de
oameni, în timp ce principiile de sănătate publică ale Bibliei
erau dintotdeauna la îndemâna lor.
42

Dumnezeu ne-a făcut şi El cunoaşte cu precizie ce este necesar
pentru a ne păstra sănătatea şi eficienţa maximă.

44

Un tânăr şi-a cumpărat un automobil frumos pentru care
economisise bani mai mulţi ani la rând.

45

La cumpărare, i s-a dat un manual de fabricaţie, care îi spunea
cu exactitate cum să îngrijească noua maşină în maniera cea mai
bună, pentru a o menţine în funcţiune cât mai mulţi ani.
46

47

Automobilul era costisitor şi vă puteţi imagina că noul
proprietar ar fi trebuit cel puţin să citească instrucţiunile
privitoare la întreţinere.
Dar el nu a făcut-o.
Singurul lucru l-a care s-a gândit a fost cât de rapid poate atinge
viteza de şaizeci de mile pe oră - în numai câteva secunde.
Tânărul a pornit în cea mai mare viteză, accelerând motorul la
maxim, iar apoi a frânat, pentru a vedea cât de repede poate
opri.
Îi plăcea să audă scârţâitul roţilor.
7
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Dumnezeu a creat trupurile noastre.
El ştie cum putem evita boala şi cum ne putem menţine starea
de sănătate optimă pentru organism!
Dumnezeu i-a dăruit omului un trup remarcabil, cu posibilităţi
aproape nelimitate.
Acest trup are multe zone sensibile.
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48

49

Dar nu verifica niciodată uleiul, nici apa, nici aerul din
cauciucuri - era un deranj şi îi lua prea mult timp.
El nu-şi permitea să piardă timp preţios cu asemenea lucruri
simple.
El voia să călătorească şi să ajungă oriunde doreşte - în special
în locurile în care erau o mulţime de oameni care puteau să-l
vadă alergând cu viteză în maşina lui rapidă.
Puteţi intui restul povestirii.
Da, autoturismul nu a rezistat mult până când au fost necesare
reparaţii costisitoare.
Oare şi noi procedăm la fel cu acest trup minunat pe care ni l-a
dăruit Dumnezeu?
Desigur că dorim să respectăm instrucţiunile Sale!
O călătorie cu salvarea la spital ne poate costa economiile de o
viaţă.

50

51

Merită să ne întoarcem cu gândul, în grădina Eden, înapoi la
creaţiune, şi să observăm câteva dintre recomandările pe care i
le-a dat Dumnezeu lui Adam pentru menţinerea sănătăţii.
O Alimentaţie Sănătoasă.
Înainte de apariţia păcatului, Dumnezeu a pus la dispoziţia lui
Adam şi Evei o alimentaţie perfectă în vederea menţinerii
sănătăţii.
(Text: Geneza 1:29)
Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa
întregului pământ,

52

şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana
voastră.
Geneza 1:29.
53

În limbajul modern am spune că li s-au dat fructe, cereale şi
nuci.

54
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(Text: Geneza 3:18)
Spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de pe câmp.
Geneza 3:18.
Acestea, alături de fructe, cereale şi nuci, au constituit
alimentaţia completă a omului, până la venirea potopului.
Era o alimentaţie suficientă? Da, desigur!
Să ne gândim că folosind dieta prescrisă de Dumnezeu la
început, vârsta oamenilor atingea câteva sute de ani.
(Text: Geneza 5:27)
Toate zilele lui Metusala au fost de nouă sute şase zeci şi nouă
de ani; apoi a murit.
Geneza 5:27.

57

58

59

După Potop, durata vieţii omului a scăzut simţitor.
Fiul lui Noe, Sem, a trăit 600 ani;
nepotul lui 239 ani;
strănepotul lui 175 ani.
În timpul Regelui David, durata vieţii descrescuse la 70 ani!
Aceasta nu este decât o picătură, nu aţi spune astfel?
După potop, vegetaţia de pe pământ a fost limitată într-o
manieră serioasă.
Rezervele lui Noe de hrană se epuizaseră, după ce petrecuse
împreună cu familia lui mai bine de un an în corabie.
În aceste condiţii, numai după Potop, Dumnezeu i-a permis lui
Noe şi familiei lui să mănânce animale, ca o măsură de urgenţă.
Nu toate plantele şi nu toate animalele erau bune pentru hrană.
Dumnezeu a prescris câteva instrucţiuni cu privire la alimentele
considerate bune pentru om.
Atunci s-a instituit o distincţie între animalele curate şi
necurate.
Dumnezeu îl instruise pe Noe ce fel de animale să ia cu el în
corabie, precum şi numărul acestora.

60
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Aceasta era hrana lor.
Dumnezeu le-a oferit de asemenea roadele pomului vieţii,
pentru a suplimenta alimentaţia lor într-o manieră care le
asigura tinereţea şi sănătatea veşnică.
După ce Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu nu le-a mai permis
să mănânce din pomul vieţii, şi a mai adăugat vegetale pentru
dieta lor.
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(Text: Geneza 7:2)
Ia cu tine câte şapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o
parte bărbătească şi câte o parte femeiască;
61

o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte
bărbătească şi câte o parte femeiască.
Geneza 7:2.
62

Se pare că Noe ştia deja care erau animalele pe care Dumnezeu
le numea curate sau necurate.
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Mai târziu, când israeliţii au fost eliberaţi din robia Egiptului,
Dumnezeu le-a prezentat principiile alimentare care aveau să le
protejeze sănătatea şi longevitatea.
El i-a învăţat să deosebească animalele curate şi potrivite pentru
hrană, de cele necurate:
(Text: Deuteronom 14:6)
Să mâncaţi din orice dobitoc care are copita despicată,

65

copita despicată în două şi rumegă.
Deuteronom 14:6.
După cum observăm, criteriul de deosebire este uşor de reţinut.
doar două caracteristici: 1) copita despicată şi 2) rumegă
66

(Video: 14 sec) În versetele 4 - 6: sunt amintite câteva animale
curate mai des întâlnite: boul, oaia şi capra; cerbul, căprioara şi
bivolul; zimbrul, capra neagră, capra sălbatică şi girafa.
67
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68

(Video: 10 sec) În conformitate cu versetele 7 şi 8, câteva
animale necurate, dintre care unele sunt folosite ca aliment în
mod obişnuit în zilele noastre, ar fi: cămila, şoarecele, porcul şi
viezurele.
Vă amintiţi cele două caracteristici?
Dacă animalul are copita despicată şi rumegă, poate fi consumat
ca hrană.
Este important să le reţinem pe amândouă, deoarece unele
rumegă, dar nu au copita despicată, sau invers.
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(Text: Levitic 11:7, 8)
Să nu mâncaţi porcul, care are unghia despicată şi copita
despărţită, dar nu rumegă; să-l priviţi ca necurat.
70
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Să nu mâncaţi din carnea lor, şi să nu vă atingeţi de trupurile lor
moarte: să le priviţi ca necurate.
Levitic 11:7, 8.
Majoritatea animalelor pe care Dumnezeu le enumeră ca
necurate fac parte din categoria consumatoarelor de resturi de
animale moarte şi gunoi.
Când a dat aceste reguli, Dumnezeu nu a intenţionat să-l
lipsească pe om de ceea ce ar putea fi bun.
El ştie ce anume este sănătos şi ce anume poate cauza boala şi
suferinţa.
(Text: Psalmi 84:11)
Şi nu lipseşte de nici un bine pe cei ce duc o viaţă fără prihană.
Psalmi 84:11.
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De exemplu, porcul are copita despicată, dar nu rumegă, deci
este necurat.
Biblia enunţă câteva instrucţiuni foarte precise cu privire la
porc:
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Porcul domestic este un consumator de resturi de animale
moarte.
Hrana, inclusiv gunoiul consumat de porci se digeră şi se
transformă în substanţe nutritive în câteva ore.
Pe de altă parte, vaca are un sistem digestiv complex.
În cazul acesteia, pentru ca hrana să se transforme în substanţe
nutritive şi să ajungă în sânge sunt necesare 48 de ore.
Ea deţine şi un sistem de eliminare mai complex, care
îndepărtează multe dintre impurităţile existente în organism.
Carnea de porc este adesea infestată de larva trichinela, sau de
viermi.
Când cineva consumă carne de porc infestată, chisturile larvei
se dizolvă.
Trichinela se fixează în pereţii intestinali şi se înmulţeşte.
Aceste lavre pătrund în sânge şi sunt transportate în diferite
părţi ale organismului.
În funcţie de numărul de larve ingerate, trichineloza poate fi o
boală fatală.
Adesea boala este diagnosticată greşit ca fiind artrită sau
intoxicaţie.
Autopsiile arată că multe dintre mumiile celor care au trăit în
zilele lui Moise erau infestate de trichinela!
Dumnezeu ştie cel mai bine - abandonaţi-le!
Dumnezeu a dat instrucţiuni şi cu privire la peşti:
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(Text: Deuteronom 14:9, 10)
Iată dobitoacele din care veţi mânca, din toate cele ce sunt în
ape: să mâncaţi din toate cele ce au înotătoare şi solzi.
77

Dar să nu mâncaţi din nici unul din cele ce n-au înotătoare şi
solzi: să le priviţi ca necurate.
Deuteronom 14:9, 10.
78

Criteriul este foarte clar şi observaţi că din nou există două
caracteristici uşor de reţinut:
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1) au solzi, şi

80

2) au aripioare înotătoare.
Ce putem spune despre obişnuitele fructe de mare consumate
pretutindeni în lume, care nu au solzi şi nici aripioare
înotătoare?
81

83

Marinarii naufragiaţi sau izolaţi în zone pustii trebuiau să ştie
care sunt peştii otrăvitori şi care sunt cei pe care îi pot consuma
pentru a supravieţui.
La încheierea cercetărilor, Dr. Hallsted a ajuns la concluzia că
regula elementară pe care trebuiau să o urmeze marinarii şi
militarii era aceeaşi regulă dată de Dumnezeu israeliţilor cu
3.500 de ani în urmă:
(Text: Deuteronom 14:9)
Din toate cele ce sunt în ape: să mâncaţi din toate cele ce au
înotătoare şi solzi.
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Poate că întrebaţi: Ce putem spune despre păsări?
Biblia ne oferă o instrucţiune importantă:
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(Text: Deuteronom 14:11, 12)
Să mâncaţi orice pasăre curată.
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82

Dr. Bruce Hallsted, de la Universitatea Loma Linda, a fost
solicitat de autorităţile guvernamentale să efectueze o cercetare
în domeniul vieţuitoarelor marine pentru a stabili care dintre
peşti pot fi consumaţi de către militarii marinari şi care sunt
otrăvitori.
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Dar iată pe acelea pe care nu le puteţi mânca: . . .
Versetele 11, 12.
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(Video: 14 sec) Dumnezeu le enumeră : . . .
vulturul, gripsorul şi vulturul de mare; şorecarul, şoimul, gaia şi
tot ce ţine de neamul său;
88

(Text: Deuteronom 14:19)
Apoi, Dumnezeu a zis: Să priviţi ca necurată orice târâtoare care
zboară: să nu mâncaţi din ea.
Verse 19.
89

(Text: Levitic 3:17)
Dumnezeu le-a dat israeliţilor şi alte instrucţiuni: Aceasta este o
lege veşnică pentru urmaşii voştri, în toate locurile unde veţi
locui:
90

cu nici un chip să nu mâncaţi nici grăsime, nici sânge.
Levitic 3:17.
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Evreii credincioşi continuă să respecte aceste reguli şi în zilele
noastre.
Când sacrifică un animal, îl atârnă cu capul în jos, pentru ca
sângele să se scurgă în totalitate.
Apoi, animalul este tranşat şi introdus într-o soluţie de sare,
pentru a extrage restul sângelui.
Grăsimea este îndepărtată şi nu se consumă. Mult timp s-a
crezut că această interdicţie de a consuma grăsimea şi sângele
era doar o restricţie ceremonială.
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Cu toate acestea, cercetările moderne confirmă înţelepciunea
poruncii lui Dumnezeu.
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În prezent ştim că sângele transportă reziduurile, impurităţile,
germenii şi viruşii.
Multe boli se transmit prin sânge.
95

Exerciţiul fizic şi sănătatea.
Biblia spune că după ce i-a creat pe Adam şi Eva, Dumnezeu lea încredinţat o lucrare: o activitate fizică folositoare:
97

(Text: Geneza 2:15)
Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
Geneza 2:15.
98

Exerciţiul fizic protejează organismul de multe boli!
Un trup inactiv se deteriorează.
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Exerciţiul fizic îmbunătăţeşte tonusul muscular şi al vaselor
sanguine.

100
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96

Ştim de asemenea că grăsimile saturate, cum sunt cele din
produsele lactate şi carne produc o creştere a nivelului de
colesterol din sânge - un factor important în provocarea bolilor
vasculare şi cardiace.
Câte boli ar fi putut fi evitate, dacă oamenii s-ar fi încrezut în
Creatorul lor cu privire la alegerea celor mai bune alimente!
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Plămânii devin mai eficienţi şi capabili de a aspira mai mult aer
şi cu efort mai mic.

101
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Inima este mai eficientă, pompând mai mult sânge la fiecare
bătaie. Oxigenul producător de energie este purtat în ţesuturi şi
îmbunătăţeşte starea generală a organismului.
După ce Adam şi Eva au păcătuit, Dumnezeu a sporit cantitatea
de muncă şi necesarul efortului fizic.
(Text: Geneza 3:19)
În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce
în pământ.
Geneza 3:19.
El a declarat de asemenea că pământul va fi blestemat şi că va
da spini şi pălămidă, astfel încât omului i s-a spus: Cu multă
trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale.
Versetele 17, 18.
Dumnezeu ştia că omul are nevoie de exerciţiu fizic, nu numai
pentru trupul său, ci şi pentru a-l menţine ocupat.
Cineva spunea; Lipsa de activitate este atelierul diavolului.
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(Text: Exod 20:9)
Dumnezeu a poruncit: Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul
tău.
Exod 20 9.
Dacă toţi ar lucra şase zile pe săptămână, probabil că ar ajunge
prea obosiţi pentru a mai avea timp de necazuri!
Trupul nostru este templul Duhului Sfânt.
Importanţa grijii faţă de trupul nostru poate fi înţeleasă numai
când ştim cât de important este el pentru Dumnezeu.
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(Text: 1 Corinteni 6:19, 20)
Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuieşte în voi,
107
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şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai
voştri?
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Căci aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Proslăviţi dar pe Dumnezeu
în trupul şi în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
1 Corinteni 6:19, 20.
109
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(Text: 1 Corinteni 10:31)
Deci, fie că mâncaţi, fie că beţi, fie că faceţi altceva: să faceţi
totul pentru slava lui Dumnezeu.
1 Corinteni 10:31
Fiecare persoană care Îl iubeşte cu adevărat pe Dumnezeu va fi
atentă pentru a evita orice ar putea distruge sau întina trupul ei.
(Text: 1 Corinteni 3:17)
Dacă nimiceşte cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va
nimici Dumnezeu;
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căci Templul lui Dumnezeu este sfânt: şi aşa sunteţi voi.
1 Corinteni 3:17.
Probabil că vă întrebaţi în ce mod poate cineva să-şi întineze
trupul.
Apostolul Pavel enumeră câteva lucruri pe care trebuie să le
evităm:
(Text: 1Corinteni 6:9, 10)
Nu vă înşelaţi în privinţa aceasta: nici curvarii, nici închinătorii
la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiţii,
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110

Omul este proprietatea lui Dumnezeu, atât prin creaţie, cât şi
prin răscumpărare.
Preţul pe care l-a plătit Dumnezeu pentru noi a fost sacrificiul
Fiului Său pe Calvar.
Deoarece omul a fost răscumpărat cu un preţ infinit de mare, el
trebuie să-L slăvească pe Dumnezeu în tot ceea ce face.
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115

nici hoţii, nici cei lacomi, nici beţivii . . . nu vor moşteni
Împărăţia lui Dumnezeu.
1 Corinteni 6:9, 10.
Biblia enumeră practicile imorale şi perverse care întinează
trupul.
Ea menţionează şi consumul băuturilor alcoolice.
(Text: Proverbe 20:1 )
Vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase; oricine se
îmbată cu ele nu este înţelept.
Proverbe 20:1.
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(Text: Proverbe 23:31-33)
Şi din nou: Nu te uita la vin când curge roş şi face mărgăritare în
pahar; el alunecă uşor.
117

dar pe urmă ca un şarpe muşcă şi înţeapă ca un basilisc.
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Ochii ţi se vor uita după femeile altora, şi inima îţi va vorbi
prostii.
Proverbe 23:31-33.
119
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Alcoolismul este unul dintre cele mai mari cauze ale
problemelor de sănătate din lume.
Mai mult de jumătate dintre accidentele de maşină pot fi legate
în mod direct de existenţa unui şofer sau pieton aflat sub
influenţa băuturilor alcoolice.
Mai mult de jumătate dintre crime, fie ucigaşul, fie victima au
consumat băuturi alcoolice!

121
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Alcoolul prejudiciază capacitatea organismului de a utiliza
vitaminele, iar zahărul din băuturile alcoolice (existent şi în
majoritatea răcoritoarelor) diminuează capacitatea organismului
de a lupta contra infecţiilor.
122
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Alcoolicii suferă de boli ale ficatului, iar şansele de a muri de
ciroză a ficatului sunt mult mai mari.
Durata vieţii este scurtată cu cel puţin 12 ani.
În conformitate cu ultimele statistici, unul din zece oameni care
consumă cel puţin o singură dată băuturi alcoolice, ajunge la
alcoolism.
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şi în special mamele nasc un număr semnificativ mai mare de
copii cu defecte la naştere, în comparaţie cu cei care nu
consumă alcool.
În privinţa creştinilor, folosirea băuturilor alcoolice are
consecinţe chiar mai mari.
Creştinii trebuie să fie pe deplin lucizi pentru a evita ispitele
Satanei.
Ei nu-şi pot permite prejudicierea judecăţii şi pierderea
controlului asupra capacităţi de a deosebi între bine şi rău!
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Domnul Isus a refuzat băutura tranchilizantă care I-a fost oferită
pe cruce de către soldaţi pentru diminuarea durerii.
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Chiar dacă Domnul Isus a suferit o durere cumplită, El nu a fost
dispus să accepte nimic care I-ar fi putut întuneca mintea, nici
măcar în clipa morţii.
128
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Cercetările recente dovedesc că de fiecare dată când alcoolul
ajunge în sânge, o mare parte dintre celulele creierului sunt
distruse, iar părinţii care obişnuiesc să bea
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129

Există o serie de alte practici obişnuite care afectează serios
sănătatea.
Fumătorii sunt cu 1000 la sută mai predispuşi să moară de
cancer pulmonar decât cei care nu fumează.
Iar cancerul nu este singurul ucigaş generat de tutun.
Rata predispoziţiei pentru boli de inimă este de 103 la sută mai
mare la fumători, decât la aceia care nu fumează în mod regulat.
Mai mult de 55.000 de mi de vieţi sunt răpite în fiecare an de
emfizemul pulmonar.
Nicotina provoacă de asemenea îngustarea arterelor.
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Asocierea depunerilor de grăsime cu îngustarea arterelor
împiedică vasele de sânge să transporte suficient sânge spre
inimă, extremităţi şi alte organe.
În acest punct, este suficient ca un mic cheag de sânge să se
blocheze în vasele îngustate ale inimii, iar rezultatul este
infarctul.
O persoană fumătoare este de asemenea ţinta principală a
senilităţii cauzate de diminuarea oxigenului cu care este
alimentat creierul.
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Femeile care fumează în timpul sarcinii prejudiciază vasele de
sânge ale fătului.
Rata mortalităţii infantile este cu 27 procente mai mare la copiii
născuţi de mame fumătoare.
133

Fumatul a contribuit numai anul trecut la moartea a 500.000 de
oameni doar în America.
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(Text: Exod 20:13)
Să nu ucizi.
Cât de mulţi oameni se sinucid prin alimentaţie, băutură şi
fumat?
Exod 20:13.
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Cineva a spus că armele cele mai des folosite în comiterea
suicidului sunt cuţitele, furculiţele şi lingurile.
Probabil ar trebui să adăugăm ceştile şi sticlele!
136

Cafeina, drogul conţinut de cafea, este descrisă în manuale ca
fiind atât un stimulent, cât şi o substanţă otrăvitoare.
Harold Shyrock, M.D., Tu şi Sănătatea Ta, vol. 1, p. 413.
137
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Dacă un cunoscut al dumneavoastră trebuie să se retragă într-o
altă cameră la fiecare câteva ore pentru a-şi injecta două grame
de cafeină în venă, probabil că l-aţi considera un consumator
dependent de droguri.
Cu toate acestea, mulţi fac acelaşi lucru atunci când consumă
cafea şi băuturi care conţin cola.
Adevărata cumpătare înseamnă a evita folosirea oricărui lucru
dăunător şi folosirea moderată a ceea ce este bun.
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Mulţi mănâncă în cantităţi prea mari alimente sănătoase!
Aceasta conduce la o altă problemă majoră de sănătate în multe
zone ale lumii.
141

Cineva estima că fiecare jumătate de kilogram de grăsime
necesită aproximativ un kilometru de noi vase de sânge.
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Ceaiul şi răcoritoarele bazate pe cola, de asemenea conţin
cafeină.
Toate aceste băuturi sunt legate în prezent de bolile cardiace,
tulburările neurologice şi cancerul de vezică.
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Iar inima trebuie să pompeze sânge în aceste vase sanguine
suplimentare.
- Harold Shyrock, M.D., Tu şi Sănătatea Ta, vol. 1, p, 395.
143

La persoanele cu greutate excesivă, inima, rinichii, ficatul şi
plămânii sunt suprasolicitate.
Oamenii supraponderali suferă şaisprezece boli care îi afectează
doar rareori pe prietenii lor mai slabi.
144
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Dumnezeu doreşte să ne îngrijim bine trupurile ca să ne putem
bucura de viaţă din plin.
El doreşte să fim nişte fiinţe responsabile, morale şi fericite.
El doreşte să trăim o viaţă abundentă.
Cât de mult trăim şi cât de sănătos, depinde de modul în care
respectăm instrucţiunile Sale.
Odihnă şi Relaxare
Domnul Isus a crezut în vacanţe şi retrageri de sub presiune şi
stres.
După o zi grea în care fusese înconjurat de o mare mulţime de
oameni, Domnul Isus le-a zis ucenicilor Săi,
(Text: Marcu 6:31)
Veniţi singuri la o parte, într-un loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin.
Marcu 6:31.
Domnul doreşte să echilibrăm munca, odihna şi relaxarea.
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Acesta este motivul pentru care ne-a dăruit Sabatul.
Dumnezeu ştie că avem nevoie să uităm de problemele şi
ocupaţia noastră şi să petrecem un timp în compania Lui.
148
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Este posibil ca timpul dumneavoastră de retragere şi relaxare să
nu fie într-un deşert, cu toate acestea putem găsi un loc liniştit în
care să mergem în anumite perioade din an.
Poate preferaţi o zonă retrasă din munţi, unde pomii înalţi şi
lacurile adânci liniştesc inima dumneavoastră suprasolicitată.
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Oriunde ar fi, aveţi nevoie de un colţ aflat departe de oraşe,
şosele şi aglomeraţie.
Dacă puteţi să râdeţi puţin, cu atât mai bine!
150

Da, Dumnezeu doreşte să avem chiar aici un mic colţ de cer şi
să fim pregătiţi să trăim pe pământul cel nou, unde toate bolile şi
epidemiile lumii noastre vor fi alungate pentru totdeauna.
151
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(Text: Ioan 15:5)
De fapt, Domnul Isus a zis: Căci despărţiţi de Mine, nu puteţi
face nimic.
Ioan 15:5.
Prin propria noastră putere, nu suntem în stare să învingem
obiceiurile rele.
Mântuitorul nostru este chiar aici şi doreşte să ne ajute!
Apostolul Pavel cunoştea secretul!
(Text: Filipeni 4:13)
El a spus: Pot totul în Hristos, care mă întăreşte.
Filipeni 4:13.
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152

Aceasta mi se pare într-adevăr frumos, veţi spune. Vreau să fiu
acolo, dar am unele obiceiuri pe care pur şi simplu nu le pot
învinge.
Astăzi vom auzi veşti bune.
Dumnezeu nu aşteaptă să faceţi totul singuri.
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O doamnă participa la o serie de adunări asemenea celei de aici.
În timpul unei vizite, pastorul i-a vorbit despre întoarcerea ei în
familia lui Dumnezeu.
Ea a răspuns cu ochii înlăcrimaţi: Aş dori, dar nu pot. Sunt
fumătoare.
Pastorul i s-a adresat pe nume şi a întrebat-o: Crezi că Domnul
Isus doreşte ca tu să învingi acest obicei?
Oh, da, cred. Dar nu pot. Sunt prea slabă.
El a zis: Aş putea să-ţi citesc un text din Biblie?
A deschis Biblia la 1 Ioan 5:14: Îndrăzneala, pe care o avem la
El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
Aşadar, Maria, ai încrederea că poţi înceta fumatul?, a întrebat
el.
Nu, a răspuns ea.
Bine, a zis el, pentru că Biblia spune că aceasta este îndrăzneala
pe care o avem la El. Deci unde este îndrăzneala?
Ea a răspuns: La El.
Pastorul a citit textul încă odată, adăugând: Dacă cerem ceva
după voia Lui, cu excepţia fumatului, El ne ascultă.
Întorcându-se spre Maria, a întrebat: Ar trebui să scriu aceasta în
Biblia ta? Poţi să-mi aduci Biblia ta să scriu în ea?
Nu, nu, a răspuns ea, Nu vreau să schimb Biblia.
Atunci el a zis: Este voinţa lui Dumnezeu ca tu să întrerupi
fumatul?
Da, este, a răspuns ea.
Prin urmare, Îi poţi cere Domnului Hristos cu îndrăzneală,
puterea pe care a făgăduit-o?
Oh, da, a răspuns ea, Cred că pot.
Mai am o întrebare,
Când doreşti să primeşti puterea de a renunţa la fumat?
Săptămâna aceasta, peste o lună, peste trei luni?
Apoi a deschis Biblia la Ioan 1:12 şi a citit: Dar tuturor celor ce
L-au primit . . . le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.
A-L primi pe Isus înseamnă a primi putere, a continuat el.
Chiar acum, în seara aceasta am văzut că putem avea încredere
în Domnul Isus. Am văzut că orice I-am cere în acord cu voia
Lui, ne va da. Iar noi ştim că voia Lui este ca tu să renunţi la
fumat. Am văzut de asemenea că, atunci când îl primeşti pe El,
primeşti putere.
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Cu ajutorul Lui poţi trăi o viaţă abundentă, sănătoasă şi fericită,
chiar aici şi acum, şi poţi să te bucuri de viaţa veşnică pe noul
pământ.
Să venim la Domnul Isus - El este cel care iese în întâmpinarea
noastră!

16 – Un nou început
Poţi să începi din nou

1

2

În încăperea a intrat un tânăr cu înfăţişare vulgară, cu o barbă
neîngrijită şi cu o privire aspră.
Evanghelistul a făcut un pas înapoi, crezând că respectivul
intenţiona să-l atace. Traducătorul rus a păşit între ei.
Bărbatul a început îndată să gesticuleze din mâini şi să
vorbească agitat în limba rusă.
Traducătorul a explicat că acest om era unul dintre infractorii
notorii ai Moscovei şi că fusese în închisoare de douăzeci şi opt
de ori.
Împovărat de sentimentul vinovăţiei şi lipsit de speranţă pentru
viitor, el dorea să descopere pacea.
Evanghelistul i-a citit în mod liniştit 1 Ioan 1:9: Dacă ne
mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte
păcatele.
Apoi, i-a vorbit acelui om tulburat despre tâlharul de pe cruce
care găsise iertarea şi l-a asigurat: Isus este acelaşi Mântuitori şi
astăzi.
El oferă iertare. El oferă eliberare. El oferă mântuire. Primeşteo! Bucură-te de ea! Laudă pe Dumnezeu pentru aceasta!
În timp ce lacrimile îi curgeau pe obraji, acest tânăr rus, plin de
simţământul vinovăţiei, a îngenunchiat şi a primit iertarea lui
Dumnezeu.
După aproximativ un an, evanghelistul a vizitat Moscova.
În timp ce lăuda pe Dumnezeu împreună cu un grup de
credincioşi dintr-o biserică nou întemeiată, a observat că acel
fost infractor convertit cânta în cor.

4
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3

(Video: 10 sec) În martie 1992, un evanghelist creştin a susţinut
o serie de adunări de evanghelizare în Moscova în marea sală a
Kremlinului.
După una dintre adunări, evanghelistul se retrăsese în micul său
birou, când, deodată, uşa s-a deschis brusc.
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5

Faţa lui dezvăluia o nouă pace lăuntrică.
Pur şi simplu radia de fericire. El Îl acceptase pe Domnul
Hristos. Învăţăturile Bibliei îi transformaseră viaţa, iar el Îl
urmase pe Domnul Isus în apa botezului.
Botezul biblic este simbolul unei vieţi transformate prin harul
lui Dumnezeu. Botezul este o mărturie a începerii unei noi vieţi
în Domnul Isus Hristos.
Botezul ne vorbeşte despre o viaţă schimbată.
Unul dintre cele mai impresionante exemple ale schimbării
dramatice pe care o poate înfăptui Hristos în viaţa unui om este
istoria lui Saul care mai târziu a devenit apostolul Pavel.
Deşi Saul era cetăţean roman prin naştere, el fusese educat de
către cei mai buni învăţători din Ierusalim.
Saul era plin de zel în religia iudaică şi era considerat un
apărător puternic al credinţei lor.

6

Saul - al cărui nume a fost schimbat după convertire, în Pavel povesteşte ce a făcut el pentru a distruge creştinismul.

7

(Text: Fapte 22:4, 5)
Am prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în
temniţă bărbaţi şi femei.
8

. . . m-am dus la Damasc să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se
aflau acolo, ca să fie pedepsiţi.
Fapte 22:4, 5.
9

Când se afla pe drumul spre Damasc, o lumină puternică a
strălucit din cer şi l-a trântit la pământ.

10

(Text: Fapte 22:7, 8)
El a auzit un glas, spunând: . . . Saule, Saule, pentru ce Mă
prigoneşti?
11

2
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El a răspuns ,Cine eşti, Doamne?` Şi glasul i-a zis:

12

Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti.
Fapte 22:7, 8.

13

(Text: Fapte 22:10)
Fariseul cel mândrul L-a întrebat pe Domnul cu umilinţă: 'Ce să
fac, Doamne?' Şi Domnul i-a zis: 'Scoală-te şi du-te în Damasc.

şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci.
Fapte 22:10.

15

Saul orbise din cauza luminii strălucitoare şi a trebuit să fie
condus la o casă din Damasc.

16

17

Timp de trei zile, Saul a avut timp să se gândească la suferinţa şi
durerile pe care le pricinuise poporului lui Dumnezeu şi la
timpurile când susţinuse că Domnul Isus nu era Mesia şi că
urmaşii Lui erau nişte fanatici rătăciţi.
Când mărturisea împotriva poporului lui Dumnezeu şi îi acuza
pe nedrept, el Îl acuza şi mărturisea împotriva Mântuitorului
lumii!
Ce dureros trebuie să fi fost pentru Saul momentul în care a
înţeles aceasta.
Saul a avut timp să se împace cu Domnul lui.
Timp de trei zile a stat într-un întuneric total, iar apoi Dumnezeu
a trimis la el un profet pe nume Anania.
Atunci, Anania i-a spus lui Saul:

18
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(Text: Fapte 22:13-15)
. . . 'Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!' Chiar în clipa aceea,
mi-am căpătat vederea, şi m-am uitat le el.
19

El mi-a zis: ,Dumnezeul părinţilor noştri te-a ales să cunoşti
voia Lui,

20

să vezi pe Cel Neprihănit, şi să auzi cuvinte din gura Lui' .

21

căci Îi vei fi martor, faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile, pe
care le-ai văzut şi auzit. Fapte 22:13 - 15.
Apoi, pentru ca Saul să-şi continue viaţa, lăsând în urmă
trecutul, Anania i-a zis:
22

(Text: Fapte 22:16)
Anania i-a zis lui Saul: Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te,
primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele tale,
23

chemând Numele Domnului.
Fapte 22:16.

24

25

4

Aceasta era modalitatea prin care Saul urma să fie unit cu
Domnul Său pentru totdeauna.
Pentru Saul, botezul a fost poarta de intrare într-o viaţă nouă.
El trebuia să fie spălat şi curăţat de lucrurile teribile pe care le
făcuse în numele religiei sale.
El trebuia să fie eliberat şi ştia că are nevoie de iertarea şi harul
uimitor al lui Dumnezeu.
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În clipa în care a fost botezat, el a ştiut că Dumnezeu îl iertase.
Saul prigonitorul avea să devină Pavel cel plin de zel pentru
Domnul Isus, până la sfârşitul vieţii sale!
26

Aţi dorit vreodată să puteţi lua totul de la început, pentru ca
toate greşelile pe care le-aţi făcut în trecut să poată fi şterse în
mod deplin?
27

29

Botezul creştin îşi are originea în practica lui Ioan Botezătorul,
un profet care a apărut în pustia Iudeii, predicând cu curaj
pocăinţa.
Toate căile ce duceau la râul Iordan erau aglomerate de oameni
care mergeau să-l asculte.
(Text: Matei 3:5, 6)
Biblia relatează: Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudea şi din
toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el,

30

şi, mărturisindu-şi păcatele, erau botezaţi de el în râul Iordan.
Matei 3:5, 6.

31

Domnul Isus a închis uşa atelierului Său de tâmplărie şi Şi-a luat
rămas bun de la mama Sa, plecând spre Iordan.
Când Ioan L-a zărit pe Domnul Isus, L-a recunoscut şi s-a oprit
din predicat.
32
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28

(Video: 8 sec) Dumnezeu a ştiut că noi avem nevoie de o
asemenea experienţă, de aceea a instituit botezul, ca semn că din
acel moment vom fi uniţi cu El: un nou început - o viaţă nouă în
Domnul Isus.
Ce ar putea simboliza mai bine ca botezul prin scufundare,
moartea faţă de păcat şi începutul unei vieţi noi - fiind cufundaţi
în apă?
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(Text: Ioan 1:29)
Arătând spre Domnul Isus, Ioan a zis: . . . Iată Mielul lui
Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!
Ioan 1:29.
33

Ioan L-a recunoscut pe adevăratul Miel de jertfă care avea să
moară pentru păcatele tuturor celor care vor accepta sacrificiul
Lui.
Când Domnul Isus a cerut să fie botezat, Ioan a ezitat:
34

(Text: Matei 3:14)
El a zis: . . . 'Eu', zicea el, 'am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi
Tu vii la mine?' Matei 3:14.
35

36

37

(Text: Matei 3:15)
Dar Domnul Isus a insistat: . . . Lasă-Mă acum, căci aşa se cade
să împlinim tot ce trebuie împlinit. . . . versetul 15.
Ioan şi-a dat seama că Domnul Isus nu avea nici un păcat de
mărturisit.
Iar Domnul Isus, cu siguranţă, nu avea nevoie să-şi dovedească
credinţa în propria Sa înviere!
Domnul Isus a cerut să fie botezat pentru că dorea să se
identifice cu omul.
El a dorit să ofere un exemplu de viaţa desăvârşit, pe care să îl
urmăm noi.
Aşadar, Ioan L-a scufundat pe Domnul Isus în râul Iordan,
deoarece aceasta înseamnă cuvântul botez.
(Text: Matei 3:16, 17)
Biblia spune: De îndată ce a fost botezat, Domnul Isus a ieşit
afară din apă.

38

şi a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de
porumbel şi venind peste El.

39
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41

Şi din ceruri s-a auzit un glas, care zicea: 'Acesta este Fiul Meu
prea iubit, în care Îmi găsesc plăcerea'.
Matei 3:16, 17
Dumnezeu a trimis mesajul Său de iubire şi încurajare pentru
Domnul Isus, pe aripile unui porumbel, dar El a mai făcut încă
ceva.
Ieşind din apă, în timp ce păşea cu hainele ude pe malul noroios
al Iordanului, Dumnezeu L-a prezentat în mod public ca fiind
Fiul Lui - Cel Uns.
Botezul lui Hristos a marcat un nou început al slujirii Lui
publice, deoarece Petru spunea:
. . . Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din
Nazaret,
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42

43

care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce
erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.
Fapte 10:38.
Domnul Isus nu boteza El însuşi, dar Biblia spune că ucenicii
lui botezau:
(Text: Ioan 4:1, 2)
Fariseii au auzit că El face şi botează mai mulţi ucenici decât
Ioan.

44

Însă Isus nu boteza El însuşi, ci ucenicii Lui.
Ioan 4:1, 2.
Observaţi că ultima poruncă a Domnului Hristos, rostită chiar
înainte de a Se înălţa la cer a fost:
45

(Text: Matei 28:19, 20)
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
46
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Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.
Matei 28:19, 20
47

Probabil că vă întrebaţi ce metodă de botezare au practicat
ucenicii Domnului Isus, după înălţarea Lui la cer.
Fără nici o îndoială, ei au urmat exemplul Domnului Isus,
deoarece erau ucenicii Lui.
48

(Text: Efeseni 4:5)
Pavel, unul dintre cei mai zeloşi urmaşi ai Domnului Isus, spune
că există Un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.
Efeseni 4:5.
49

Singurul raport detaliat cu privire la botez, după evenimentul
crucii, se află în cartea Faptele Apostolilor şi relatează un botez
efectuat de către evanghelistul Filip.
50

În timp ce Filip mergea pe drumul prăfuit care ducea spre Gaza,
l-a văzut pe vistiernicul etiopean al reginei Candace. Era omul
care administra toate bogăţiile reginei.
El venise la Ierusalim pentru a se închina.
51

Acum, se afla în drumul spre casă, călătorind într-o caleaşcă şi
citind dintr-un sul.
Filip a alergat şi l-a ajuns din urmă, întrebându-l:
52

(Text: Fapte 8:30, 31)
dacă înţelege ceea ce citeşte. Vistiernicul a răspuns îndată:

53

Cum aş putea să înţeleg, dacă nu mă va călăuzi cineva?

54
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55

Apoi, l-a invitat pe Filip să i se alăture în caleaşcă.
Filip a văzut că omul acela citea din Isaia capitolul 53.
Etiopianul l-a rugat pe Filip să îi explice textul.
Capitolul vorbea despre viaţa Domnului Isus şi despre
amănuntele legate de crucificarea lui Mesia.
(Text: Fapte 8:35)
Biblia spune: Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la
Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.
Fapte 8:35.

56
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57

Ce studiu deosebit trebuie să fi fost acela, călătorind împreună
în caleaşcă.
Filip nu numai că a vorbit despre Domnul Isus, ci, evident, a
explicat şi semnificaţia botezului, deoarece Biblia spune că în
momentul în care au ajuns la o apă, Etiopeanul i-a zis lui Filip:
(Text: Fapte 8:36, 37)
Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?
Fapte 8:36.

58

Filip a răspuns: 'Dacă crezi din toată inima, se poate'.

59

Famenul a răspuns: 'Cred că Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu'.
Versetul 37.
60

61

(Text: Fapte 8:38)
A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a
botezat pe famen.
Fapte 8:38.
Filip l-a cufundat în apă pe vistiernicul Etiopean, aşa cum Ioan
Îl cufundase în apă pe Domnul Hristos, cu ocazia botezului Său.
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(Text: Fapte 8:39)
Când au ieşit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip,

62

. . . famenul îşi vedea de drum, plin de bucurie.
Fapte 8:39.

63

Iată ce se întâmplă când îngropăm viaţa cea veche a păcatului şi
începem o viaţă nouă în Domnul Hristos.
În mod evident, metoda de botezare practicată de biserica
creştină timpurie a fost scufundarea.
64

Pe de altă parte, în Noul Testament nu există nici o dovadă că ar
fi existat o altă metodă de botezare. Aici este o fotografie a
baptisierului unei biserici din Filipi, în primul secol.
Istoricii bisericii primare şi descoperirile arheologice
65

arată că metoda de botezare până în secolele al doisprezecelea şi
al treisprezecelea a fost scufundarea.

66

Cardinalul James Gibbons scria: Timp de mai multe secole după
apariţia Creştinismului, botezul era în mod obişnuit efectuat prin
scufundare;
67

dar începând cu secolul al doisprezecelea, în Biserica Catolică
s-a răspândit practicarea botezului prin turnarea apei,

68

deoarece această metodă se realizează cu mai puţină dificultate
decât botezul prin scufundare . . . .

69
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. . . Biserica îşi exercită capacitatea de a decide în mod
responsabil, adoptând modalitatea cea mai convenabilă, în
conformitate cu circumstanţele legate de timp şi de loc.
- Credinţa Părinţilor Noştri, ediţia 94, p. 277.
70

71

Mulţi turişti contemporani vizitează biserica Sf. Ioan, aflată în
ruinele oraşului biblic Efes, din Turcia.
Această biserică a fost construită în memoria ucenicului Ioan.
Deosebit de interesant este baptisierul, de formă circulară, cu un
diametru de aproximativ 3, 65 metri şi 1,21 metri adâncime,
având trepte pentru coborâre la ambele capete.
Cei mai mulţi au auzit despre vechiul turn al clopotului, aflat în
faţa Catedralei din Pisa, în Italia, cunoscut mai bine sub numele
de Turnul Înclinat din Pisa.

Alături de catedrală şi de turnul înclinat se află un baptisier, o
construcţie rotundă în interiorul căreia

73

74

există un bazin de aproximativ şase metri diametru şi un metru
două zeci adâncime, care a fost construit în secolul al
paisprezecelea.
La o mie trei sute de ani după înălţarea Domnului Hristos,
metoda de botezare continua să fie scufundarea!
În Europa există zeci de asemenea catedrale cu bazine pentru
botez spaţioase.
Numai în Italia sunt şaizeci şi şase, construite între secolul al
patrulea şi al paisprezecelea.

75

Dar cât de important este ritualul botezului?

76
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Este cu adevărat necesar să fii botezat?

77

(Text: Ioan 3:5)
Isus i-a răspuns: 'Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se
naşte cineva din apă şi din Duh,
78

nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu' .

79

În această declaraţie, Domnul Isus indică faptul că naşterea din
apă, o referinţă la botez, aşa cum vom vedea mai târziu, este
necesară pentru a intra în cer.
80

Domnul Hristos nu a făcut această declaraţie solemnă doar o
singură dată.
În Marcu 16:16 El repetă aceeaşi idee:
81

82

(Text: Marcu 16:16)
Cine va crede şi se va boteza, va fi mântuit . . .
Marcu 16:16.
Primul pas în pregătirea pentru botezul biblic este credinţa că
Domnul Isus Hristos a murit pentru păcatele dumneavoastră şi
că El este Mântuitorul şi Domnul dumneavoastră.
În conversaţia cu Etiopianul, Filip a accentuat această cerinţă a
credinţei totale în Domnul Hristos.
Când Etiopianul l-a întrebat pe Filip dacă poate fi botezat, Filip
a răspuns:

83
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(Text: Fapte 8:37)
Filip a zis: ,,Dacă crezi din toată inima, se poate.`` Famenul a
răspuns: ,,Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.``
Fapte 8:37.
84

85

(Text: Matei 28:19)
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i . . .
şi învăţaţi-i . . .
Matei 28:19
Învăţarea precede botezul.
(Text: Matei 28:20)
Domnul Isus a spus că cel ce doreşte să fie botezat trebuie să
înveţe . . . să păzească tot ce v-am poruncit. . .
Matei 28:20.
Cu alte cuvinte, o persoană care se pregăteşte pentru ceremonia
sacră a botezului trebuie să înţeleagă învăţăturile Domnului Isus
şi să le accepte. Dar este necesară mai mult decât o cunoaştere
teoretică a doctrinelor.

87

88

(Text: Matei 28:19)
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Matei 28:19.
Trebuie să aibă loc o consacrare a vieţii faţă de Domnul
Hristos.
Când o persoană se uneşte cu Domnul Isus, ea începe în mod
natural să trăiască asemenea Lui.
Ea nu mai doreşte să facă nici o faptă cu care Domnul Isus nu ar
fi de acord!
Cel de-al treilea pas al pocăinţei. Apostolul Petru a spus:

89

90

(Text: Fapte 3:19)
Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se
şteargă păcatele.
Fapte 3:19. Pocăinţa înseamnă o profundă părere de rău pentru
păcatele săvârşite şi o completă renunţare la ele.
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Aceasta nu poate avea loc decât într-o inimă care a cunoscut
Calvarul - o inimă impresionată şi sensibilizată de sacrificiul
adus pe cruce, pentru a ne mântui de păcatele noastre.
91

Să rezumăm aceşti paşi ai pregătirii pentru botez:

92

1. Înainte de botez, o persoană trebuie să-L accepte pe Domnul
Isus ca Mântuitor şi Domn.

93

2. Înainte de botez, o persoană trebuie să înţeleagă învăţăturile
Domnului Isus şi să dorească să-L urmeze.

94

3. Mărturisirea tuturor păcatelor şi pocăinţa.

95

96

97
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Poate că ai dorit cândva să faci o schimbare în viaţa ta spre mai
bine, dar nu ai ştiut exact cum ai putea. Dar dacă vei urmări ca
să faci aceşti trei paşi în pregătirea ta pentru botez, atunci vei
reuşi cu adevărat să devii o nouă făptură – şi aceasta dinlăuntru
în afară. Prin puterea lui Dumnezeu, tu poţi fi schimbat,
rennăscut, şi convertit.
Uneori oamenii întreabă: ,,Oare, când am fost eu botezat, am
devenit eu cu adevărat o parte din Biserică? Sau poate că nu am
fost decât botezat în Isus? Biblia ne învaţă că botezul în Hristos
este botez în trupul lui Hristos, care este Biserica. Cand
mulţimile au fost botezate în Ziua Cincizecimii, Biblia declară.

16 – Un nou început
(Text: 2:41, 42)
Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua
aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de
suflete.
98

Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească,

99

101

(Text: 1 Corinteni 12:13)
1 Corinteni 12:13 declară: Noi toţi . . . am fost botezaţi de un
singur Duh, ca să alcătuim un singur trup . . . Versetul 28 indică
în mod clar că trupul este biserica.
Atunci când oamenii Îl acceptă pe Domnul Isus şi se hotărăsc să
Îl urmeze, ei doresc să se închine ca nişte credincioşi. Inima le
arde de dorinţa de a fi o parte a bisericii păzitoare a poruncilor
lui Hristos.
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

102

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit . . .

103

În seara aceasta, Domnul Isus vă adresează apelul de a-I dărui
viaţa. El vă invită să deveniţi o parte a poporului Lui, care crede
în Biblie şi păzeşte poruncile. El vă adresează aceeaşi chemare
pe care i-a adresat-o apostolului Pavel:
104
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100

în frângerea pâinii, şi în rugăciuni. (Fapte 2:41, 42)
Textul este clar. Când suntem botezaţi, noi nu rămânem nişte
orfani spiritual. Noi nu suntem lăsaţi singuri.
Oamenii botezaţi din Faptele Apostolilor au continuat să
cunoască învăţătura apostolilor şi să păstreze legătura frăţească.
Ei au devenit o parte a bisericii lui Dumnezeu, care crede în
Biblie.
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(Text: Fapte 22:16)
Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat
de păcatele tale . . . Fapte 22:16.
105

Într-o seară, un conducător iudeu pe nume Nicodim, a venit la
Domnul Isus.
El nu dorea ca prietenii lui să ştie că era interesat să-L cunoască
pe Domnul Isus.
106

(Text: Ioan 3:2)
Nicodim L-a lăudat pe Domnul Isus adresâdu-I-Se astfel:
Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu;
107

108

căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu
este Dumnezeu cu el.
Ioan 3:2.
Domnul Isus avea puterea de a cunoaşte gândurile oamenilor,
aşa că a trecut direct la subiect şi i-a descoperit lui Nicodim care
era nevoia sufletului lui.
(Text: Ioan 3:3)
Drept răspuns, Isus i-a zis: 'Adevărat, adevărat

109

îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea
Împărăţia lui Dumnezeu.
Ioan 3:3.
110

(Text: Ioan 3:4)
Nicodim era încurcat şi L-a întrebat pe Domnul Isus: 'Cum se
poate naşte un om bătrân?
111
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Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale, şi să se
nască?' Ioan 3:4.

112

(Text: Ioan 3:5)
Atunci Domnul Isus a specificat faptul că El vorbea despre
renaşterea spirituală, spunând: Adevărat, adevărat îţi spun, că,
dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh,
113

Fără îndoială, Nicodim, fariseul cel mândru, s-a gândit că
intrarea în împărăţia lui Dumnezeu s-a realizat deja prin
naşterea lui naturală ca evreu devotat.
115

Totuşi, Domnul Isus a declarat într-o manieră explicită că nici o
altă cale, cu excepţia transformării depline a vieţii prin puterea
Duhului Sfânt - simbolizată de botez - nu era acceptabilă.
116

Aceasta este modalitatea prin care cineva dovedeşte în mod
decisiv că acceptă sacrificiul făcut de Tatăl şi înfăptuit de către
Fiul Său.
117

Acesta este începutul unei noi vieţi în Hristos.

118

119

(Text: Matei 3:17)
La botezul Domnului Hristos, S-a auzit glasul lui Dumnezeu
zicând: . . . Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi găsesc
plăcerea.
Matei 3:17.
17
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114

nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
Ioan 3:5.
Aici Domnul Isus vorbeşte despre renaşterea spirituală
reprezentată prin actul botezului.
Apa botezului reprezintă curăţirea de păcat.
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În acea ocazie, Duhul lui Dumnezeu a venit asupra Domnului
Isus în chip de porumbel şi din acel moment, El a devenit Cel
Uns, Mesia sau Hristos.
120

121

Acest eveniment a marcat începutul activităţii publice de slujire
a Domnului Isus Hristos.
Tot astfel, botezul credinciosului marchează începutul noii lui
vieţi cu Hristos ca Mântuitor al său.
Acest eveniment marchează de asemenea mărturia publică a
credinciosului, care prin botezul său, declară că este unit cu
Hristos şi îmbrăcat cu Hristos.
(Text: Galateni 3:27)
Galateni 3:27 spune: Toţi care aţi fost botezaţi pentru Hristos, vaţi îmbrăcat cu Hristos.

122

(Video: 10 sec.) Pentru cel care L-a primit pe Hristos şi jertfa
Sa, botezul este semnulcredinţei în cei trei mari factori ai jertfei
lui Hristos.
123

(Text: Romani 6:3,4)
Pavel a spus: Sau nu ştiţi că toţi cei care am fost botezaţi în
Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui ?
124

Apoi, el se pregăteşte să arate spre următorul pas pe care
creştinul trebuie să îl aibă în vedere: Noi deci, prin botezul în
moartea Lui am fost îngropaţi împreună cu El. Versetul 4
Însă urmează o a treia parte a acestui act de credinţă.
125

(Text: Romani 6:4)
pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava
Tatălui,
126
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tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă. Versetul 4.
Iată deci despre ce este vorba. Cel botezat s-a născut din Duh şi
din apă !
127

Noi ne demonstrăm în mod public credinţa în moartea,
înmormântarea şi învierea lui Isus Hristos.

128

Este asemenea ceremoniei de căsătorie pentru un cuplu logodit.
Aceasta reprezintă şansa lor de a mărturisi în mod public că vor
rămâne împreună toată viaţa.
130

131

(Text: Efeseni 4:5)
Biblia ne spune că este, ,,Un singur Domn, o singură credinţă,
un singur botez" Efeseni 4:5
Însă se pare că în lumea Bisericilor se află o multime de căi în
care se practică botezul.
Unele Beserici practică botezul prin stropire, altele prin turnarea
apei, iar altele prin cufundare. Cum poate fi atunci vorba atunci
de un singur botez, cand este o aşa de mare confuzie cu privire
la metoda corectă?

132

Nu trebuie decât să întrebăm: Ce a făcut Domnul Isus?

133

Biblia relatează că Ioan boteza în Râul Iordan.
Când a fost botezat, Domnul Isus a ieşit din apă.
El a fost botezat prin scufundare.
134
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129

(Text: Romani 6:11)
Pavel ne spune: Tot aşa şi voi înşivă consideraţi-vă morţi faţă de
păcat şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
Înţelegeţi acum de ce aceasta reprezintă o parte atât de
frumoasă a vieţii de creştin ?
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De fapt, aceasta înseamnă cuvântul grec baptizo.
El înseamnă a scufunda în apă sau a acoperi cu apă.
Aceasta este singura metodă de botezare care reprezintă
moartea, înmormântarea şi învierea lui Hristos.
135

Odată, Pavel şi colaboratorul lui Sila au mers în cetatea Filipi, la
invitaţia unui bărbat macedonian pe care apostolul Pavel îl
văzuse într-un vis.
136

Predicile lui Pavel şi Sila i-au tulburat profund oamenii din
Filipi.

137

Atât de mult, încât mulţimea i-a atacat, iar viaţa apostolilor a
fost pusă în pericol. Mulţimea a rupt hainele de pe cei doi, iar
autorităţile au decis să fie biciuiţi.
138

Ei au fost duşi în închisoare, iar gardianului i s-a poruncit să-i
lege în butuci pentru a fi siguri că nu vor scăpa.

139

140

La miezul nopţii, Pavel şi Sila se rugau şi cântau, când deodată
zidurile închisorii au fost zguduite de un cutremur puternic imediat, uşile închisorii s-au deschis şi lanţurile tuturor au
căzut.
Administratorul închisorii a venit fugind şi când a văzut uşile
deschise, a presupus că prizonierii evadaseră.
Era pe punctul de a-şi lua viaţa cu sabia - deoarece temnicerul
era sigur că va fi condamnat la moarte pentru evadarea
deţinuţilor.

141
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(Text: Fapte 16:28)
Dar Pavel a strigat cu glas tare: 'Să nu-ţi faci nici un rău, căci
toţi suntem aici' . (Fapte 16:28)
142

143

Sărmanul temnicer era uluit! Aceşti bărbaţi - Pavel şi Sila suferiseră cumplit din cauza lui şi cu toate acestea nu aveau nici
un resentiment şi nu doreau să se răzbune.
Temnicerul ştia că erau nişte oameni nevinovaţi.
El a alergat şi a adus o lumină, iar apoi s-a dus în celula în care
se aflau ei şi căzând la picioarele lor, le-a cerut iertare.
(Text: Fapte 16:31, 31)
I-a scos afară, şi le-a zis: 'Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu
mântuit?'

Cei doi oameni ai lui Dumnezeu au răspuns: 'Crede în Domnul
Isus, şi vei fi mântuit tu şi casa ta' .

145

Temnicerul i-a dus pe Pavel şi Sila la el acasă şi le-a îngrijit
rănile de la picioarele şi de pe spate.

146

(Text: Fapte 16:33)
Temnicerul i-a luat cu el, chiar în ceasul acela din noapte, le-a
spălat rănile,
147

şi a fost botezat îndată, el şi toţi ai lui.
Fapte 16:33

148
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149

Prieteni, dacă în trecut nu aţi înţeles semnificaţia şi importanţa
botezului, sau dacă nu aţi avut până acum privilegiul de a-L
urma pe Domnul Isus în ceremonia sfântă a botezului prin
scufundare, vi se adresează aceeaşi întrebare şi aceeaşi invitaţie
pe care i-a adresat-o Anania lui Saul:
(Text: Fapte 22:16)
Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat
de păcatele tale . . .
Fapte 22:16.
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Când a fost botezat Domnul Isus, s-a auzit un glas din cer care
zicea: Acesta este Fiul Meu Preaiubit în care Îmi găsesc
plăcerea. Când, asemenea Lui, intraţi în apa botezului, Domnul
va vorbi inimii dumneavoastră spunându-vă: Tu eşti fiul meu
preaiubit. Eşti fiica mea preaiubită. Sunt mulţumit de tine. Cea
mai mare bucurie a vieţii este aceea de a şti că Dumnezeu este
mulţumit de tine.
Când sunteţi botezaţi, veţi avea simţământul minunat că Îi
aparţineţi lui Dumnezeu. Sunteţi un copil al lui Dumnezeu. Întrun anume sens, botezul este asemenea unei căsătorii. Mireasa şi
mirele se iubesc încă dinaintea căsătoriei. Nu cununia este cea
care face să apară iubirea în inima mirilor. Căsătoria este doar o
mărturie a acelei iubiri. Căsătoria este un angajament public
făcut în prezenţa familiei şi a prietenilor.
Botezul este asemănător. El nu creează în inima noastră iubirea
faţă de Dumnezeu.
Motivul pentru care dorim să fim botezaţi este acela că noi deja
Îl iubim.
Botezul este mărturia publică, în prezenţa familiei, a prietenilor
noştri şi a bisericii, cu privire la faptul că suntem profund
îndrăgostiţi de Domnul Isus Hristos şi ne-am consacrat Lui.
Când facem acest angajament public, trecutul nostru este
înmormântat în mod simbolic în apa botezului, iar noi înviem la
o viaţă nouă în Hristos.
Trecutul a dispărut - este înmormântat - pentru a nu ne mai
supăra niciodată. Dumnezeu a promis că ne va da puterea
Duhului Său Sfânt pentru a ne face capabili să trăim o viaţă
creştină.
Unii oameni ezită. Ei se retrag. Consideră că nu sunt pregătiţi.
Dar botezul nu înseamnă că sunteţi desăvârşiţi. El înseamnă că
sunteţi hotărâţi şi dedicaţi.
Domnul Isus vă adresează astăzi chemarea de a merge pe
urmele Lui în mormântul de apă al botezului. El vă oferă
iertarea şi eliberarea de orice vinovăţie a trecutului
dumneavoastră, precum şi puterea de a trăi o viaţă nouă prin
Duhul Lui Cel Sfânt.
Doriţi să-I spuneţi Da, Domnului Isus chiar acum? Dacă aţi dori
să-L urmaţi pe Domnul Isus în orice privinţă, primind botezul
biblic, vă invit să veniţi în faţa acestui auditoriu, ca să putem
înălţa o rugăciune specială pentru dumneavoastră, chiar acum.
Înainte de a ne ruga, dacă doriţi să spuneţi: Da, Doamne Isuse,
vreau să fiu botezat, veniţi chiar acum la amvon şi staţi cu
capetele plecate, în timp ce mă voi ruga pentru dumneavoastră.
Nu ezitaţi. Veniţi . . . veniţi chiar acum, şi mă voi ruga.

17 – Cum să identifici un fals
Cea mai mare înşelătorie din istoria omenirii

1

2

4

5

(Video: 9 sec) Până astăzi au fost detectate şi recuperate doar
110 dintre aceste contrafaceri.
În anul 1972, Stein a fost arestat şi a ispăşit o pedeapsă în
Închisoarea Sing Sing şi în Franţa, Paris, fiind eliberat în anul
1980. În timpul şederii în închisoare, inima lui Stein s-a
schimbat şi a luat hotărârea să picteze sub propria lui semnătură.
(Video: 12 sec) Astăzi, el este un artist şi lector renumit în
întreaga lume. Şi ce tratează lecturile sale? Ceea ce cunoaşte el
cel mai bine - Cum să identifici un fals.
Trebuie să recunoaştem, Stein a demonstrat într-o manieră
convingătoare că nu este întotdeauna uşor să identifici un fals chiar şi pentru experţi!
Dar, oricât de inteligent ar fi el ca om de încredere, nu este decât
un copil dacă îl comparăm c
(Video: 7 sec) strămoşul tuturor înşelătorilor - Satana! Atunci
când este vorba de minciună, contrafacere şi fraudă, Diavolul
este fără pereche.
Desigur, Satana nu lucrează într-o manieră deschisă.
El acţionează prin intermediul altor oameni şi a altor puteri şi
agenţi.
Dacă şi-ar manifesta în mod deschis vrăjmăşia contra lui
Dumnezeu şi a adevărului, nu ar exista un pericol prea mare ca
vreun creştin să fie înşelat.
Prin urmare, el acţionează într-o manieră deghizată, îmbrăcând
uneori tocmai haina religiei -
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Una dintre cele mai mari înselatorii care a rămas în istorie s-a
îmtimplat spre sfîrşitul anului 1960. David Stein, un tînar
francez foarte talentat, a pictat peste 400 de imitaţii ale operelor
celebre ale marilor pictori de odinioară, ca Picasso, Chagall,
Renoir, Van Goch şi alţii. El a semnat apoi acele contrafaceri cu
numele real al acelor pictori renumiţi, şi le-a pus in circulaţie ca
fiind originale. Aceste picturi erau in realitate nişte capodopere
ale înşeleatoriei. Ele erau aşa de bine lucrate încit au fost
declarate ca fiind autentice.
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amestecând cu ingeniozitate adevărul şi eroarea pentru a-i
îndepărta pe oameni de adevărata închinare faţă de Dumnezeu.
Aceasta a fost pasiunea lui arzătoare de-a lungul miilor de ani
de istorie.
6

Dumnezeu nu ne lasă pradă acestui mare înşelător, ci ne-a
avertizat cu privire la toate înşelăciunile din timpul sfârşitului,
prin intermediul Bibliei.
7

Biblia spune că Daniel a avut un vis în care i s-au arătat nişte
fiare ridicându-se din mare.

8

(Text: Daniel 7:2, 3)
. . . În vedenia mea de noapte, scria Daniel, am văzut cum cele
patru vânturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare.
9

Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta.
Daniel 7:2, 3.

10

Fiare care ies din mare?
Ce ar putea să însemne aceasta?

11

Să-i permitem Bibliei să ne ofere dezlegarea acestei profeţii
simbolice.
Mai întâi, în acest vis apare imaginea apei.
12

13

2

(Text: Apocalipsa 17:15)
Apocalipsa 17:15 . . . Apele, pe care le-ai văzut, pe care şade
curva, sunt noroade, gloate, neamuri şi limbi.
În acelaşi capitol, Dumnezeu îi spune lui Daniel ce reprezintă
fiarele:
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(Text: Daniel 7:17, 23)
Aceste patru fiare mari, sunt patru împăraţi, care se vor ridica pe
pământ.
14

. . . Fiara a patra, este o a patra împărăţie, care va fi pe pământ.
Daniel 7:17, 23.
Cuvântul lui Dumnezeu declară în mod clar că fiarele reprezintă
regi sau împărăţii.
15
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Fiarele care ies dintr-o zonă populată a pământului, reprezintă
anumite naţiuni care vor fi aduse la existenţă.
Să observăm cum le descrie profetul în Daniel 7:3:
16

(Text: Daniel 7:3)
Şi patru fiare mari au ieşit din mare, deosebite una de alta.

17

(Text: Daniel 7:4)
Cea dintâi semăna cu un leu, şi avea aripi de vultur. . . Daniel
7:4.
18

(Text: Daniel 7:5)
Şi, iată că o a doua fiară era ca un urs şi stătea într-o rână;

19

avea trei coaste în gură între dinţi . . .
Daniel 7:5

20

(Text: Daniel 7:6)
După aceea m-am uitat mai departe şi iată o alta ca un pardos,
care avea pe spate patru aripi ca o pasăre. . . Daniel 7:6.
21
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(Text: Daniel 7:7)
După aceea m-am uitat în vedeniile mele de noapte, şi iată că
era o a patra fiară, nespus de grozav de înspăimântătoare şi de
puternică.
22

avea nişte dinţi mari de fier, mânca, sfărâma, şi călca în picioare
ce mai rămânea;

23

era cu totul deosebită de toate fiarele de mai înainte, şi avea zece
coarne.
Daniel 7:7.
24

Ce animale ciudate! Aşa cum veţi observa, nici una dintre aceste
fiare nu este un animal neobişnuit.
Ele au anumite caracteristici specifice care ne ajută să înţelegem
viziunea.
25

Când a meditat asupra viziunii sale cu privire la cele patru fiare,
Daniel trebuie să-şi fi amintit visul împăratului Nebucadneţar cu privire la marele chip metalic. În ambele vise, simbolurile
folosite se referă la patru imperii ale lumii antice,
26

(Video: 6 sec) începând cu imperiul Babilonian, imperiul MedoPersan, imperiul Grec şi imperiul Roman,

27

şi încheindu-se cu venirea Domnului Isus şi instaurarea
împărăţiei Lui veşnice.

28

Să ne întoarcem la cele patru fiare sau împărăţii si să urmărim
maniera în care apar ele în zona populată a pământului:

29

4
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Cea dintâi semăna cu un leu şi avea aripi de vultur. M-am uitat
la ea, până în clipa când i s-au smuls aripile.

30

şi, sculându-se de pe pământ, a stat drept în picioare ca un om,
şi i s-a dat o inimă de om. Daniel 7:4

31

32

Vechii babilonieni foloseau imaginea leului pentru a reprezenta
imperiul lor ?
Arheologii au descopeit în ruinele Babilonului simbolul leului
cu aripi de vultur.
33

34

Cuceririle militare ale împăratului Nebucadneţar au fost la fel de
neîntrecute precum este ferocitate şi puterea leului.
Aripile de vultur simbolizează cât se poate de potrivit
rapiditatea cu care Babilonul a câştigat supremaţia şi şi-a extins
teritoriile.
Să observăm că şi Dumnezeu foloseşte simbolul leului pentru a
reprezenta Babilonul:
(Text: Ieremia 4:7)
Leul se aruncă din tufarul său, nimicitorul neamurilor a pornit.

35

Şi-a părăsit locul ca să-ţi pustiască ţara. Ieremia 4:7

36

5
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Ce ar fi putut simboliza mai bine Babilonul, primul imperiul
mondial (reprezentat de capul de aur din statuia cea uriaşă),
decât un leu - regele animalelor?
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37

Arogantul rege al Babilonului considera că împărăţia sa va dura
veşnic. Aparent el nu a acordat nici un fel de atenţie ideii că
vreo altă naţiune ar putea conduce lumea.
Pe fiecare cărămidă cu care fuseseră înălţate clădirile, el a
inscripţionat următorul text: Fie ca să dureze veşnic.
(Video 4 sec.) La 13 octombrie 539 În. Hr., regatul Babilonului
(reprezentat prin capul de aur şi leul cu aripi de vultur din visul
lui Daniel) a cunoscut un final lipsit de orice slavă.

38

39

(Video: 3 sec) Împărăţia sau imperiul reprezentat de către cea de
a doua fiară - ursul - nu poate fi altul decât naţiunea cuceritoare
a Medo-Persiei, aceeaşi împărăţie reprezentată de braţele şi
pieptul de argint din uriaşul chip metalic.
În timp ce privea în visul său ursul, Daniel a zis:
(Text: Daniel 7:5)
. . . Stătea într-o rână; avea trei coaste în gură între dinţi. . .
Daniel 7:5.

40

Daniel ne relatează că ursul avea trei coaste în gură, dar Biblia
nu identifică semnificaţia acestora.

41

Totusi, cei mai multi cercetători ai Bibliei sunt de părere că cele
trei coaste reprezintă

42

Lidia, Babilonul şi Egiptul - cele trei teritorii principale cucerite
de către armatele Medo-Persane.

43

Imperiul Persan a domnit timp de două secole, dar în ciuda
ferocităţii şi puterii acestui imperiu, Dumnezeu i-a descoperit lui
Daniel în vis că se va ridica un alt imperiu, o altă fiară:
44

6
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Imperiul Persan a domnit timp de două secole, dar în ciuda
ferocităţii şi puterii acestui imperiu, Dumnezeu i-a descoperit lui
Daniel în vis că se va ridica un alt imperiu, o altă fiară:
45

fiara aceasta avea şi patru capete, şi i s-a dat stăpânire. Daniel
7:6.

46

17 – Cum să identifici un fals

Întocmai precum ursul cel masiv nu reuşeşte să concureze
rapiditatea în mişcare a leopardului, tot astfel armatele persane
au fost incapabile să se apere împotriva înaintării rapide a
armatelor lui Alexandru cel Mare.
47

(Video: 4 sec) În visul profetic al lui Nebucadneţar, bustul şi
coapsele de aramă ale chipului reprezentau cel de-al treilea
imperiu mondial, al Greciei. Acelaşi imperiu era reprezentat de
leopardul din visul lui Daniel.
48

49

Cele patru aripi sugerează rapiditatea cuceririlor lui Alexandru.
În bătălia de la Arabela, în anul 331 în.Hr. Alexandru l-a învins
pe Dariu III al Persiei, devenind astfel, în mai puţin de
doisprezece ani, conducătorul celui mai întins imperiu mondial
cunoscut vreodată până atunci.
Cele patru capete ale leopardului reprezintă cele patru părţi
componente ale imperiului Grec.
(Text: Daniel 8:22)
Sunt patru împărăţii, care se vor ridica din neamul acesta.
Daniel 8:22.

50

51

Istoria ne spune că Imperiul Grec s-a împărţit în patru părţi.
Alexandru a murit la vârsta de douăzeci şi doi de ani, la numai
şapte ani după marea lui victorie de la Arabela.
Nici nu avusese loc înmormântarea lui Alexandru şi lupta pentru
putere a început imediat, mai întâi între rudele mai apropiate, iar
apoi între conducătorii lui militari.
În cele din urmă, controlul asupra imperiului a fost câştigat de
către patru dintre generalii lui Alexandru.
7
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(Video: 9 sec) Aşadar, leopardul din profeţie, sau Grecia, avea
patru capete!
Casandru, Lisimah, Ptolemeu şi Seleuc.
52

53

Pentru mulţi este dificil să-şi păstreze, chiar şi un singur cap,
îndreptat într-o anumită direcţie. Ce credeţi că s-ar întâmpla
dacă ar avea patru capete? Un haos!
Fiecare cap ar încerca să devină numărul unu!
Exact aşa s-a întâmplat cu Grecia.
Cei patru generali ai lui Alexandru erau nişte oameni ambiţioşi,
care doreau să domine întregul imperiu.
Fiecare dintre ei şi-a scos sabia împotriva celuilalt, iar imperiul
s-a prăbuşit, răvăşit de lupte interne.
Alexandru cel Mare, p. 494.

54

55

Cearta dintre cele patru părţi a imperiului şi tulburarea au
continuat până când în cele din urmă, în 22 iunie, 168 în.Hr.,
Imperiul lui Alexandru cel Mare s-a prăbuşit în bătălia de la
Pydna, la 144 de ani de la moartea lui - Istoria Romei, cartea 3,
capitolul 10.
Dar ce putem spune despre cea de a patra fiară înspăimântătoare
despre care Daniel spunea că urma preia puterea după Imperiul
Grec?

56

57

Îngerul i-a spus lui Daniel că această a patra împărăţie va fi
deosebită de celelalte împărăţii.
Fiara care reprezenta această împărăţie era extrem de puternică
şi avea nişte dinţi de fier uriaşi cu care îşi nimicea prada.
Aici este descrisă o putere nemiloasă şi distrugătoare.
Cu greu ar putea fi găsită o descriere mai potrivită a ridicării
Imperiului Roman.

58

8
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Roma a fost mai brutală şi mai barbară decât toate imperiile
precedente.
Romanii au şters de pe faţa pământului naţiuni întregi sau le-au
vândut oamenii ca sclavi.
59

60

(Video: 4 sec) Această fiară înspăimântătoare avea dinţi de fier,
iar cea de a patra împărăţie simbolizată de chipul metalic era
reprezentată de picioarele din fier.
Daniel era uimit de această fiară teribilă şi îndeosebi de coarnele
ei de fier şi dorea să afle mai multe despre ea.

61

şi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintâi
coarne. . . Daniel 7:8.

62

(Text: Daniel 7:24)
Îngerul i-a spus lui Daniel că din împărăţia aceasta se vor ridica
zece împăraţi. Iar după ei se va ridica un altul. Daniel 7:24.
63

(Video: 4 sec) Fără îndoială că gândurile lui Daniel au fost
străfulgerate îndată de amintirea marelui chip metalic cu
picioarele de fier şi lut, care reprezentau diviziunile Imperiului
Roman.
64

(Video: 4 sec) Începând cu anul 476 d.Hr., triburile barbare din
nordul Europei au cucerit Imperiul Roman, fărâmiţându-l. Şapte
dintre aceste împărăţi (naţiuni) continuă să existe în Europa
zilelor noastre.
65

Dar ceea ce îl interesa cel mai mult pe Daniel era cornul cel mic
care s-a ivit printre cele zece coarne, dezrădăcinând trei dintre
ele, în lupta pentru supremaţie.
66

9
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(Text: Daniel 7:8)
M-am uitat cu băgare de seamă la coarne, şi iată că un alt corn
mic a ieşit din mijlocul lor,

17 – Cum să identifici un fals
(Text: Daniel 7:8)
Daniel a observat că acest corn,
. . . avea nişte ochi ca ochii de om, şi o gură care vorbea cu
trufie. Daniel 7:8.
67

Daniel era îngrijorat cu privire la acest corn mic.

68

(Text: Daniel 7:15)
El a scris: Eu, Daniel M-am turburat cu duhul, şi vedeniile din
capul meu m-au înspăimântat. Daniel 7:15.
69

De ce i-a provocat lui Daniel o tulburare atât de mare descrierea
cornului cel mic?

70

(Text: Daniel 7:21, 25)
Deoarece cornul acesta a făcut război sfinţilor, şi i-a biruit.

71

El va rostit vorbe de hulă împotriva Celui Prea Înalt,

72

va asupri pe sfinţii Celui Prea Înalt, şi se va încumeta să
schimbe vremile şi legea

73

şi sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi,
şi o jumătate de vreme.
Daniel 7:21, 25.
74

10
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Daniel a înţeles că această prezicere nu se referea doar la istoria
popoarelor, ci avea o legătură directă cu poporul lui Dumnezeu.

75

76

Cornul cel mic a făcut război cu sfinţii lui Dumnezeu şi i-a
biruit realmente o perioadă de timp.
În mod evident, această putere avea să fie ostilă şi persecutoare o putere sau un agent prin intermediul căreia Satana urma să
lupte împotriva lui Dumnezeu, a poporului Său şi a adevărului
Său.

77

şi mi s-a schimbat culoarea feţii; dar am păstrat cuvintele
acestea în inima mea.
Daniel 7:28.
78

Cine este cornul cel mic?

79

80

Să examinăm descrierea Bibliei cu privire la acest corn mic şi să
vedem care dintre rapoartele istoriei constituie împlinirea
profeţiei.
Daniel descria cea de a patra fiară, sau cel de-al patrulea
imperiu, Roma, ca fiind:
(Text: Daniel 7:7)
. . . nespus de grozav de înspăimântătoare şi de puternică; . . . şi
avea zece coarne. Daniel 7:7.

81

11
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(Text: Daniel 7:28)
Daniel a zis:
Pe mine . . . m-au turburat nespus de mult gândurile mele,

17 – Cum să identifici un fals
(Text: Daniel 7:24)
Daniel 7:24 ne spune că cele zece coarne reprezintă . . . zece
împăraţi care se vor ridica.
82

83

84

85

86

În loc ca pe scena istoriei să apară un alt imperiu, după căderea
celui de-al patrulea, adică după Imperiul Roman, profeţia
prezicea că urmă să aibă loc o divizare a acestuia, rezultând
zece împărăţii mai mici.
Istoria confirmă această parte a profeţiei lui Daniel.
Istoricii ne spun că în anul 476 d.Hr. s-a finalizat divizarea
Romei.
În conformitate cu cele scrie de către istoricul englez Edward
Elliott, în cartea sa Horae Apocalypticae, Imperiul Roman a fost
invadat în perioada 351 - 476 d.Hr. de către următoarele triburi
barbare.
(Video: 20 sec) Lista următoare prezintă numele triburilor
germanice şi corespondentul lor contemporan
Alemanii - Germanii
Burgunzii - Elveţienii
Francii - Francezii
Lombarzii - Italienii
Saxonii - Englezii
Vizigoţii - Spaniolii
Herulii - Dispăruţi
Ostrogoţii - Dispăruţi
Vandalii - dispăruţi
Acestea sunt cele zece coarne ale fiarei a patra pe care a văzut-o
Daniel.
În conformitate cu profeţia, cornul cel mic urma să vină la
putere după cele zece coarne, adică cele zece diviziuni ale
Imperiului Roman.
(Text: Daniel 7:24)
Cele zece coarne înseamnă că din împărăţia aceasta se vor ridica
zece împăraţi.

87

12
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Iar după ei se va ridica un altul . . . şi va doborî trei împăraţi.
Daniel 7:24.

88

În anul 493 d.Hr., Herulii şi-au găsit sfârşitul învinşi de
Împăratul Zeno.

89

90

Astfel, trei coarne din profeţia lui Daniel au fost smulse din
rădăcină, iar biserica Romei a devenit o putere reală şi
recunoscută.
91

92

În acest timp, împăratul Iustinian a emis un decret de instaurare
a episcopului de la Roma sau papa, drept conducător religios al
Romei Occidentale.
Daniel a prezis de asemenea că acest corn mic se va deosebi de
celelalte împărăţii:
(Text: Daniel 7:24)
. . . care se va deosebi de înaintaşii lui
Daniel 7:24. A fost deosebită această fiară? Desigur!

93

Celelalte împărăţii fuseseră puteri politice, dar cornul cel mic
era o biserică ce exercita putere politică.

94

95

Degetul profetic pare să indice fără nici o eroare spre Biserica
Romană a Evului Mediu ca fiind cornul cel mic din Daniel 7,
întocmai cum declarau Reformatorii Protestanţi.
Daniel a mai prezentat şi o altă caracteristică distinctivă a
cornului cel mic.
13
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Un alt împărat, Iustinian, i-a exterminat pe vandali în anul 534,
iar apoi a sfărâmat puterea Ostrogoţilor în anul 538.

17 – Cum să identifici un fals
(Text: Daniel 7:21)
Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război
sfinţilor, şi i-a biruit. Daniel 7:21.
96

(Text: Daniel 7:25)
El a declarat că această putere . . . va asupri pe sfinţii Celui Prea
Înalt . . .
versetul 25.
97

S-a angajat biserica Evului Mediu în acte de persecuţie?
Din nefericire, da!
Inchiziţia, cruciadele sfinte, Hughenoţii, Valdenzii şi Albigenzii,
Războiul de treizeci de ani, închisorile şi eşafoadele,
98

99

100

flăcările martirilor arşi pe rug - toate acestea sunt legate din
punct de vedere istoric de biserica secolelor întunecate ale
supremaţiei ei.
Dar descoperim că mai există încă o caracteristică foarte
importantă a puterii cornului cel mic.
(Text: Daniel 7:25)
Profeţia a prezis că această putere . . . se va încumeta să
schimbe vremile şi legea . . . Daniel 7:25.
A încercat puterea papală a Evului Mediu să schimbe legea
divină?
Da, biserica pretinde că ea este aceea care a schimbat Sabatul,
de la sâmbătă la duminică, bazându-se în principal pe tradiţie.

101

Ultima caracteristică pe care o vom cerceta, indică faptul că
această putere va domina o lungă perioadă de timp şi că va îi va
persecuta pe sfinţii lui Dumnezeu.
102

(Text: Daniel 7:25)
. . . sfinţii vor fi daţi în mâinile lui timp de o vreme, două vremi,
şi o jumătate de vreme.
Daniel 7:25.
103

14
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104

105

(Video: 10 sec) Termenul vreme înseamnă un an şi termenul
vremi (plural) înseamnă doi ani, sau 720 zile profetice.
O jumătate de vreme ar însemna o jumătate de an, sau 180 zile.
Dacă adunăm o vreme (360 zile), vremi (720 zile) şi o jumătate
de vreme (180 zile) rezultă un total de 1260 zile profetice, sau
ani.
(Text: Ezechiel 4:6)
În conformitate cu declaraţia profetului Ezechiel, o zi profetică
semnifică un an istoric. Îţi pun câte o zi pentru fiecare an.
Ezechiel 4:6.
Cornul cel mic urma să domine timp de 1260 ani!
Istoria confirmă acurateţea acestei perioade de timp.

106

Exact cu 1260 ani după aceea, în 1798, puterea politică a
Bisericii Romane a fost înfrântă de către Berthier, generalul lui
Napoleon.
107

În studiul profeţiei din Daniel capitolul 7, cu privire la cornul
cel mic care a apărut pe capul celei de-a patra fiare, am
descoperit următoarele indicii care dovedesc identitatea acestei
puteri. Să recapitulăm aceste indicii.
108

1. Cornul cel mic va răsări dintre cele zece împărăţii apărute în
Europa Occidentală în urma fărâmiţării Romei. Daniel 7:8.

109

110

2. La apariţia ei, puterea cornului cel mic a înlăturat trei dintre
împărăţiile anterioare. Aceste trei împărăţii au fost Herulii,
Ostrogoţii şi Vandalii. Cele trei naţiuni erau adepte ale doctrinei
ariane şi refuzau să-l accepte pe papa drept cap al bisericii.
Daniel 7:8.

15
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Ostrogoţii, ultimul dintre cele zece triburi care s-au împotrivit
Bisericii Romane, au fost învinşi în anul 538 d.Hr., lăsându-i
Bisericii Romane cale liberă pentru a-şi dezvolta puterea
politică şi eclesiastică.

17 – Cum să identifici un fals
3. Profeţia spune despre cornul cel mic că se va ivi printre
celelalte coarne după instaurarea acestora. Daniel 7:20 Ceea ce
înseamnă că această putere avea să apară după anul 476 d.Hr.
111

4. Această împărăţie urma să se deosebească de celelalte zece.
Ea a fost o putere, atât politică, dar şi religioasă. Daniel 7:24.

112

(Text: Daniel 7:21, 25)
5. Cornul cel mic urma să-i persecute sau să-i nimicească pe cei
sfinţi. Am văzut de asemenea cum cornul acesta a făcut război
sfinţilor, şi i-a biruit. Daniel 7:21, 25.
113

114

115

(Text: Daniel 7:25)
6. Puterea cornului cel mic se va încumeta să schimbe vremile şi
legea. Cu alte cuvinte, această biserică va considera că deţine
dreptul de a schimba timpul rânduit de Dumnezeu şi poruncile
Sale. Daniel 7:25.
(Text: Daniel 7:25)
7. Profeţia indică faptul că această putere va domina timp de
1260 ani. Deoarece Biblia spune că . . . sfinţii vor fi daţi în
mâinile lui timp de o vreme, două vremi, şi o jumătate de
vreme.
Daniel 7:25.
În lumina acestei profeţii, puteţi observa că nu există decât o
singură putere mondială care s-a ridicat exact în timpul şi locul
specificat de aceste indicii.
Această putere mondială este Biserica Romană.

116

Aşadar, să continuăm studiul, ajungând la punctul culminant al
marii profeţii a lui Daniel, deoarece această profeţie prezice un
sfârşit foarte fericit pentru poporul lui Dumnezeu.
117
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În timp ce Daniel privea în viziune puterile pământului care
luptau pentru supremaţia politică şi religioasă,

118

deodată, atenţia lui s-a deplasat de la evenimentele pământeşti
spre cer.

119

120

Haina Lui era albă ca zăpada, şi părul capului Lui era ca nişte
lână curată.

121

Scaunul Lui de domnie era ca nişte flăcări de foc, şi roatele Lui
ca un foc aprins.

122

Un râu de foc curgea şi ieşea dinaintea Lui.

123

Mii de mii de slujitori Îi slujeau,

124

de zece mii de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ţinut
judecata şi s-au deschis cărţile. Daniel 7:9, 10.

125

17
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(Text: Daniel 7:9, 10)
Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au aşezat nişte scaune
de domnie. Şi un Îmbătrânit de zile a şezut jos.

17 – Cum să identifici un fals
Daniel L-a văzut pe Dumnezeu Tatăl, numit aici Cel Îmbătrânit
de Zile, aşezându-Se pe un tron învăluit în slavă.

126

(Text: Daniel 7:22)
Să observăm modul în care descrie Daniel acest eveniment:
Până când va veni Cel Îmbătrânit de zile. . . Daniel 7:22.
Curtea este pregătită pentru începerea judecăţii.
127

128

(Text: Daniel 7:10)
. . . S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
Daniel 7:10.
Atunci, Daniel a văzut judecata care avea loc în cer şi pe
Dumnezeu judecând puterea cornului cel mic care luptase
împotriva sfinţilor.
Daniel a văzut de asemenea rezultatul acestei judecăţi:
(Text: Daniel 7:26)
Apoi va veni judecata, şi i se va lua stăpânirea,

129

care va fi prăbuşită şi nimicită pentru totdeauna.
Daniel 7:26.

130

Apoi, Daniel a văzut un eveniment cu totul deosebit, foarte
frumos, care s-a petrecut după ce Tatăl S-a aşezat pe scaunul de
domnie pentru începerea judecăţii:
131

(Text: Daniel 7:13)
M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe
norii cerurilor a venit Unul ca un Fiu al omului;
132
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a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.
Daniel 7:13.

133

Cine este această Persoană distinsă numită Fiul omului, care s-a
prezentat înaintea Judecătorului cel veşnic?

134

135

(Text: Matei 17:22, 23)
El a spus: . . . Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile
oamenilor.
136

Ei Îl vor omorî, dar a treia zi va învia.
Matei 17:22, 23.
La un moment dat, Domnul Isus l-a întrebat pe ucenicul trădător
Iuda, astfel:
137

138

(Text: Luca 22:48)
. . . cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?
Luca 22:48.
Dar cea semnificativă declaraţie i-a fost adresată chiar marelui
preot care conducea judecarea Domnului Hristos:
(Text: Matei 26:64)
Ba mai mult, . . . de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului
şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu,

139

140

şi venind pe norii cerului.
Matei 26:64.
Aici Domnul Isus Se identifică pe Sine în mod inconfundabil ca
fiind Fiul omului pe care Daniel Îl văzuse în viziunea lui - Cel
care vine pe norii cerului.
19
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În Noul Testament, Domnul Isus a folosit acest termen, de mai
bine patruzeci de ori, referindu-Se la Sine.
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141

Domnul Hristos vine la judecată pentru a-i reprezenta pe toţi cei
păcătoşi care L-au acceptat ca Apărător şi Mijlocitor al lor.
La judecata aceasta suntem apăraţi de un Avocat care nu a
pierdut niciodată un caz!
Textul spune că s-au deschis cărţile.
(Text: Daniel 7:10)
S-a ţinut judecata şi s-au deschis cărţile.
Daniel 7:10 ultima parte.

142

143

144

145

146

Cărţile acestea conţin fiecare faptă comisă în timpul vieţii, fie
bună, fie rea.
Ele înregistrează de asemenea toate ocaziile de a primi
mântuirea, pe care ni le-a oferit Dumnezeu, precum şi modul în
care am răspuns în aceste ocazii.
Dacă L-am acceptat pe Domnul Hristos ca Mântuitor şi Domn
personal, atunci când cazul nostru va intra în atenţia lui
Dumnezeu, Domnul Hristos va păşi în faţă şi va declara că El
este Mântuitorul nostru şi că moartea Lui a ispăşit toate păcatele
pe care le-am săvârşit!
În acea zi, viaţa lui fără păcat va înlocui în cărţile cerului, viaţa
păcătoasă pe care am trăit-o noi şi tot ceea ce va vedea Tatăl
ceresc în raportul cu privire la noi va fi viaţa fără păcat a
Domnului Hristos, care a fost creditată în dreptul numelui
nostru.
Noi vom avea viaţă veşnică, nu datorită faptelor noastre, ci
datorită jertfei Domnului Hristos pe cruce.
Probabil că Daniel a devenit atât de interesat cu privire la cornul
cel mic şi cu privire la ceea ce se va întâmpla în cele din urmă,
încât a schimbat cursul povestirii, ocupându-se în mod deosebit
de ceea ce va avea loc după judecata de dinaintea venirii
Domnului Hristos,
când toate faptele oamenilor de pe pământ sunt cercetate şi se ia
o decizie cu privire la cei ce vor constitui împărăţia veşnică a lui
Dumnezeu. Toată stăpânirea acestei împărăţii i-a fost
încredinţată conducerii Domnului Hristos:

147
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17 – Cum să identifici un fals
(Text: Daniel 7:14)
I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească,

148

pentru ca să-I slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii
de toate limbile.

149

150

şi împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.
Daniel 7:14.
În continuare, Daniel prezinte şi alte veşti bune despre această
împărăţie:
151

152

(Text: Daniel 7:27)
Dar domnia, stăpânirea şi puterea . . . se vor da poporului
sfinţilor Celui Prea Înalt.
Daniel 7:27.
Poporul lui Dumnezeu, sfinţii Lui, vor fi împreună moştenitori
cu Domnul Hristos şi vor stăpâni alături de El această împărăţie
veşnică:
(Text: Daniel 7:18)
Dar sfinţii Celui Prea Înalt vor primi împărăţia şi vor stăpâni
împărăţia în veci, din veşnicie în veşnicie. Daniel 7:18.

153

Această parte a profeţiei constituie o paralelă a imaginii pietrei,
care în visul lui Nebucadneţar, s-a desprins fără ajutorul vreunei
mâini omeneşti şi a lovit picioarele chipului metalic, după care a
devenit un munte mare.
154
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Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece
nicidecum,
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155

(Text: Daniel 2:35)
. . . piatra, . . . s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot
pământul. Daniel 2:35.
În cele două profeţii paralele Chipul din visul lui Nebucadneţar şi
fiarele din visul lui Daniel - Dumnezeu expune cursul istoriei
lumii, începând cu timpul Babilonului antic şi până la marea zi a
venirii Domnului Isus pe nori de slavă pentru a instaura
împărăţia veşnică a iubirii şi neprihănirii.

156

157

158

159

160
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Astăzi trăim în timpul reprezentat de picioarele din fier
amestecat cu lut.
Istoria pământului şi a locuitorilor lui se apropie cu rapiditate de
sfârşit!
Acesta este mesajul pe care Dumnezeu doreşte să-l transmită
fiecăruia dintre noi prin intermediul marilor Lui profeţii.
Ce manieră remarcabilă de a prezice secole de istorie a lumii, în
numai două capitole scurte ale Bibliei!
Să ne gândim: nu a fost visul primit de Daniel în acea noapte, cu
atât de mult timp în urmă, în Babilon, o exprimare
cutremurătoare a iubirii şi grijii lui Dumnezeu pentru poporul
Lui de pe pământ?
La data aceea Ierusalimul era în ruine.
Israel, poporul lui Dumnezeu se afla în captivitatea
Babiloniană.
Condiţia lor era deosebit de aspră.
Dar Dumnezeu i s-a adresat lui Daniel în maniera cea mai
neobişnuită, spunându-i: Eu sunt Cel care conduce.
Împăraţii vin şi trec.
Imperiile se vor ridica şi apoi vor cădea, dar Eu nu am uitat de
copiii Mei care sunt pe pământ şi nici de planul Meu pentru ei.
Într-o zi toate lucrurile se vor îndrepta.
Prietene, împăraţii şi împărăţiile au venit şi au trecut.
Profeţiile paralele, ale chipului şi fiarelor, au ajuns aproape de
împlinirea completă.
Domnul Isus vine curând pentru a aplica judecata şi pentru a
reaşeza stăpânirea pierdută de Adam şi de Eva cu atât de mult
timp în urmă.
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Dumnezeu doreşte ca toţi copiii Lui de pe planeta pământ să
facă parte din acea împărăţie, să fie gata pentru acel moment
glorios când se va întoarce Mântuitorul nostru!
În ziua aceea plină de slavă, Îl vom vedea pe Mântuitorul şi
Domnul nostru Isus!

17 – Cum să identifici un fals
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18 – Marcat pentru totdeauna
Cum să eviţi primirea semnului fiarei

1

Era o zi deosebită, o zi mare, o zi în care se cuvenea o mare
sărbătoare, cu parada şi orchestra regală.
Împăratul Nebucadneţar era încântat.
2
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La sărbătoare erau invitaţi toţi demnitarii marelui imperiu
Babilonian.
Era o zi pe care o aşteptase cu o nerăbdare arzătoare - şi de
asemenea, o zi pe care nu o va uita cât va trăi.
3

Cu puţin timp în urmă, împăratul avusese un vis ciudat.
Văzuse un chip metalic uriaş.

4

Nu a reuşit să-şi amintească visul - aşa că Daniel a trebuit să-i
dezvăluie, nu numai interpretarea, ci şi visul însuşi.
Nebucadneţar nu s-a mai putut gândi la nimic altceva!
5

În cele din urmă, el era capul de aur!
Împărăţia lui se înălţa fără rival în lume.
Iar acum, urma să le dovedească tuturor cât de mare era de fapt
Babilonul - cât de mare era de fapt EL!
6

Nebucadneţar s-a răzvrătit şi le-a poruncit slujitorilor lui să-i
făurească o statuie în întregime din aur.

7

Nu numai capul trebuia să fie din aur, ci întregul corp al statuii.
Toată lumea era uimită de frumuseţea încântătoare a acelui chip
magnific. Prin aceasta, împăratul voia să arate lumii că imperiul
lui va dura pentru veşnicie.
8

1
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În acea zi, miile de demnitari importanţi ai imperiului se
adunaseră pentru a asista la dedicarea chipului din aur care îl
înfăţişa pe Nebucadneţar.
9

Deodată, tăcerea s-a aşternut peste mulţimea nenumărată de
participanţi.
Trompetele au sunat, iar vorbitorul regelui a proclamat cu glas
tare,
10

(Text: Daniel 3:4-6)
În Daniel 3:4-6,
. . . Iată ce vi se porunceşte, popoare, neamuri, oameni de toate
limbile!
11

În clipa când veţi auzi sunetul trâmbiţei, cavalului, chitarei,
alăutei, psaltirii, cimpoiului,

12

şi a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncaţi cu faţa la
pământ, şi să vă închinaţi chipului de aur,

13

pe care l-a înălţat împăratul Nebucadneţar.

14

Oricine nu se va arunca cu faţa la pământ şi nu se va închina,

15

va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins.
Daniel 3:4-6.

16

2
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Muzica a început să cânte.
Toată lumea a căzut la pământ şi s-a închinat înaintea chipului.
Ei bine - aproape toată lumea.
17

18

În mijlocul mulţimii imense, îngenunchiate, Şadrac, Meşac şi
Abednego erau în picioare - trei evrei care refuzau să încalce
porunca lui Dumnezeu prin închinarea şi adorarea adusă unui
idol.
Vestea a ajuns îndată la urechile împăratului.

19

(Video: 3 sec) Când i-a văzut pe cei trei evrei, împăratul i-a
recunoscut imediat.
Erau nişte tineri excepţionali, deosebit de inteligenţi şi de
talentaţi.
20

21

(Video: 2 sec) El le încredinţase multe responsabilităţi în trecut,
pe care ei le îndepliniseră cu credincioşie şi eficienţă. Cu o
atitudine oarecum binevoitoare, a hotărât să le mai ofere o
şansă.
Chemându-i pe nume, împăratul a zis:
(Text: Daniel 3:15)
Acum fiţi gata, şi în clipa când veţi auzi sunetul . . . a tot felul de
instrumente,

22

să vă aruncaţi cu faţa la pământ, şi să vă închinaţi chipului pe
care l-am făcut; dacă nu vă veţi închina lui,

23

veţi fi aruncaţi pe dată în mijlocul unui cuptor aprins! Daniel
3:15
După ce pronunţa o poruncă, împăratul nu mai putea să renunţe,
deoarece aceasta l-ar fi înjosit în faţa poporului.
24

3
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(Video: 3 sec) Înfuriat de faptul că cineva a îndrăznit să-i
încalce porunca, Nebucadneţar a ordonat să fie aduşi înaintea
lui.
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Şadrac, Meşac şi Abednego au văzut flăcările cuptorului uriaş.
Nu era nici o îndoială că împăratul îşi va aduce la îndeplinire
ameninţarea.
25

26

Ce ar fi trebuit să facă? Ce aţi fi făcut dumneavoastră?
Ar fi trebuit să încalce o poruncă explicită a lui Dumnezeu?
Sau, ar fi fost mai uşor să considere că nu i-ar face nimănui un
rău, dacă şi-ar pleca măcar o singură dată capul înaintea
idolului, având în vedere circumstanţele în care erau.
În cele din urmă, era în joc propria lor viaţă!
Nu era important să-şi dovedească respectul faţă de împărat?
În mod evident, asemenea gânduri nici măcar nu le trecuseră
vreodată prin minte, pentru că ei învăţaseră poruncile lui
Dumnezeu, încă de mici copii, iar una dintre aceste porunci
spunea:

27

(Text: Exod 20:4, 5)
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor . . .

28

Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti . . .
Exod 20:4, 5.
În mod calm, dar fără nici o ezitare, ei au răspuns:
29

(Text: Daniel 3:16-18)
. . . Noi n-avem nevoie să-ţi răspundem la cele de mai sus.

30

Iată, Dumnezeul nostru, căruia Îi slujim, poate să ne scoată din
cuptorul aprins,

31

4
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şi ne va scoate din mâna ta, împărate.

32

Şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că nu vom sluji
dumnezeilor tăi,

33

Apoi, împăratul a poruncit ca Şadrac, Meşac şi Abednego să fie
legaţi şi aruncaţi în cuptorul aprins.
Focul era atât de puternic, încât soldaţii care i-au aruncat pe cei
trei tineri în cuptorul aprins, au murit datorită căldurii.
35

Deodată, regele s-a ridica în picioare şi a alergat spre
deschizătura cuptorului, strigând către sfetnicii lui că a văzut
patru bărbaţi care umblă în mijlocul flăcărilor, iar unul dintre ei
semăna cu Fiul lui Dumnezeu!
36

Domnul nostru a intrat în cuptorul aprins. El a fost alături de cei
trei evrei în mijlocul flăcărilor. Domnul este un eliberator
minunat şi puternic.
37

38

Când a văzut acest lucru, Nebucadneţar le-a poruncit celor trei
să iasă din cuptorul aprins şi spre uimirea tuturor celor prezenţi,
cei trei au ieşit fără să aibă nici un fir de păr ars, iar hainele lor
nici măcar nu prinseseră mirosul de fum!
Împăratul uitase de chipul de aur.
Ştirea senzaţională pentru ziua aceea şi pentru mulţi ani care
aveau să urmeze, trebuie să fi fost experienţa uimitoare a acelor
trei tineri!

5

18 – Marcat pentru totdeauna

34

şi nici nu ne vom închina chipului de aur, pe care l-ai înălţat!
Daniel 3:16-18.
Ceea ce urmează este emoţionant.
Împăratul s-a înfuriat şi a poruncit să se încălzească cuptorul de
şapte ori mai mult ca de obicei.

18 – Marcat pentru totdeauna

39

Dumnezeul lor îi salvase din mijlocul flăcărilor!
Ce mărturie teribilă despre iubirea lui Dumnezeu şi despre grija
faţă de urmaşii Lui credincioşi!
Este posibil ca în viitor, într-o zi, cineva să ne dicteze modul în
care trebuie să ne închinăm.
Este posibil ca asemenea celor trei tineri evrei, să ne confruntăm
cu o pedeapsă capitală cu privire la închinare.
Ei bine, veţi spune, Mă bucur că nu ne dictează nimeni modul în
care trebuie să ne închinăm!
Aceasta ar fi teribil! Să fii pedepsit cu moartea pentru că nu te-ai
închinat în felul în care ţi-a poruncit altcineva.

40

Ştiţi că în conformitate cu profeţia Bibliei, cea mai mare criză
din istorie se află încă în viitor?
Iar închinarea este tocmai subiectul central în această criză
finală?
41

Ştiaţi că asemenea celor trei tineri evrei, toţi cei care vor trăi
ultimele ceasuri ale istoriei acestui pământ, vor fi confruntaţi cu
o alegere similară?
O alegere care va hotărî destinul lor veşnic!
42

43

6

Nebucadneţar, puternicul conducător al Babilonului, inventase
un chip contrafăcut, căruia trebuiau să i se închine toţi oameni.
Adevărata problemă era închinarea.
Cea de a doua Poruncă, care interzice închinarea la idoli, era
testul loialităţi între închinarea adusă adevăratului Dumnezeu şi
închinarea adusă zeilor falşi.
Cuptorul fusese încălzit de şapte ori mai mult decât era încălzit
de obicei.
Un timpul de necaz mai mare ca orice timp de necaz de-a lungul
istoriei.
Pedeapsa pentru neascultarea acestei uniuni între stat şi biserică
era moartea.
Cuvântul lui Dumnezeu ne dezvăluie în cartea Apocalipsei că,
în zilele din urmă, un conducător mondial puternic va uni încă
odată Biserica şi statul.
Problema centrală se va concentra asupra subiectului închinării.
Iar testul loialităţii în timpul ultimului timp de necaz al istoriei,
va fi din nou ascultarea faţă de poruncile lui Dumnezeu, faţă în
faţă cu un decret universal care prevede condamnarea la moarte.

18 – Marcat pentru totdeauna
Cea mai solemnă avertizare adresată vreodată locuitorilor
pământului este înscrisă în Cartea Apocalipsei.
În mod evident, Dumnezeu consideră această solie ca având o
importanţă vitală, deoarece El spune:
44

(Text: Apocalipsa 13:9)
Cine are urechi, să audă!
Apocalipsa 13:9.
Trebuie să ascultăm această solie urgentă!
45
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(Text: Apocalipsa 14:9, 10)
. . . Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte
semnul ei pe frunte sau pe mână,
46

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu,

47

turnat neamestecat în paharul mâniei Lui;

48

şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, înaintea sfinţilor îngeri şi
înaintea Mielului.
Apocalipsa 14:9, 10.
49

Fiecare persoană ar trebui să studieze această profeţie cu atenţie
şi să se asigure că nu are nici o legătură cu fiara sau cu semnul
ei.
50

În conformitate cu profeţia Bibliei, chiar la sfârşitul timpului,
locuitorii pământului se vor afla împărţiţi în două grupuri:
cei ce sunt loiali faţă de Dumnezeu şi păzesc poruncile Lui şi
cei care se închină fiarei şi primesc semnul ei.
51

7
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52

Asupra celor care refuză să se închine fiarei sau să primească
semnul ei se vor face presiuni intense.
Aceste împrejurări vor declanşa o criză tot atât de serioasă ca şi
aceea prin care au trecut cei trei tineri evrei când au refuzat să se
închine lui Nebucadneţar.
(Text: Apocalipsa 13:16, 17)
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,

53

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.
Apocalipsa 13:16, 17.
54

În cele din urmă, se va emite un decret de condamnare la moarte
a tuturor celor care refuză să se închine fiarei şi icoanei ei.

55

(Text: Apocalipsa 13:15)
Despre cea de a doua fiară din Apocalipsa, Biblia spune: I s-a
dat putere să dea suflare icoanei fiarei, ca icoana fiarei să
vorbească,
56

şi să facă să fie omorâţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei
fiarei.
Apocalipsa 13:15.
57

Oamenii spun: Dacă nu te vei închina fiarei, nu vom cumpăra
nimic de la tine sau nu îţi vom vinde nimic, şi chiar te vom
ucide.
58

Dumnezeu spune: Dacă te vei închina fiarei, vei bea din vinul
mâniei lui Dumnezeu.

59

8
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60

Fiecare persoană de pe pământ va fi confruntată cu cea mai
dificilă decizie pe care a trebuit să o ia vreodată.
Ce sunt aceste judecăţi ale lui Dumnezeu care urmează a fi
revărsate asupra nelegiuiţilor?
Apocalipsa deţine răspunsul:
(Text: Apocalipsa 15:1)
Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat:

61

62

Trei dintre cele şapte plăgi finale îi sunt destinate în mod
specific fiarei şi celor care i se închină.
Cu siguranţă, Dumnezeu nu va îngădui ca judecăţile Sale să
vină asupra oamenilor fără a-i avertiza.
63

De aceea este El un Dumnezeu atât de minunat!
Dumnezeu nu va revărsa cele şapte plăgi asupra omenirii, fără
ca mai întâi să-i ofere fiecăruia ocazia de a cunoaşte ce este
semnul fiarei şi cum să evite acceptarea lui.
64

65

Prin această ultimă solie de avertizare, Dumnezeu pune la
dispoziţie cheia de dezlegare a profeţiei, pentru ca noi să putem
înţelege totul cu privire la ea.
Nimeni nu trebuie să fie surprins nepregătit de această criză
viitoare.
Este atât de vital să cunoaştem ce reprezintă puterea fiarei şi să
ştim cum putem evita primirea semnului ei.
Să ne întoarcem la profeţia din Cartea Apocalipsei şi să citim
despre această fiară.

66

9
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şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele sa isprăvit mânia lui Dumnezeu.
Apocalipsa 15:1.
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(Text: Apocalipsa 13:1-8)
Apostolul Ioan scria: Apoi am stătut pe nisipul mării. Şi am
văzut ridicându-se din mare o fiară
67

cu zece coarne şi şapte capete; pe coarne avea zece cununi
împărăteşti,

68

şi pe capete avea nume de hulă.

69

Fiara, pe care am văzut-o, semăna cu un leopard; avea labe ca
de urs,

70

şi gură ca o gură de leu.

71

Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire
mare.
Apocalipsa 13:1, 2.
72

Unul din capetele ei părea rănit de moarte;

73

dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pământul se mira
după fiară.

74

10
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Şi au început să se închine balaurului, pentru că dăduse puterea
lui fiarei.

75

Şi au început să se închine fiarei, zicând: ,,Cine se poate
asemăna cu fiara,

76

77

I s-a dat o gură, care rostea vorbe mari şi hule.

78

Şi i s-a dat putere să lucreze patruzeci şi două de luni.
Apocalipsa 13:3-5.

79

Ea şi-a deschis gura, şi a început să rostească hule împotriva lui
Dumnezeu, să-I hulească Numele,

80

cortul şi pe cei ce locuiesc în cer.

81

I s-a dat să facă război cu sfinţii, şi să-i biruiască.

82
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şi cine se poate lupta cu ea?
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Şi i s-a dat stăpânire peste orice seminţie, peste orice norod,
peste orice limbă şi peste orice neam.

83

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror
nume n-a fost scris,

84

de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost
jungheat.
Apocalipsa 13:6-8.
85

Trebuie să studiem această profeţie punct cu punct.
În avertizarea adresată lumii în acest text, Dumnezeu foloseşte
din nou simboluri profetice.
86

87

Ce simbolizează o fiară?
Daniel 7 ne-a învăţat că fiarele reprezintă împărăţii sau puteri
conducătoare.
Aici, în Apocalipsa, descoperim o descriere cu adevărat
spectaculoasă - o fiară ale cărei trăsături combină caracteristicile
celor patru mari fiare din Cartea lui Daniel!
Nu cred că aţi văzut vreodată un animal ca acesta!
O recapitulare a celor patru fiare din Daniel ar fi instructivă şi
ne-ar ajuta să înţelegem semnificaţia fiarei pe care o studiem.
Ce a reprezentat leul? Da, Babilonul!

88

Ursul? Din nou corect: Medo-Persia

89

12
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Dar ce putem spune despre leopard? Grecia, da.

90

Iar fiara cumplită cu zece coarne? Vă amintiţi bine! Da,
reprezenta Imperiul Roman.

91

(Text: Apocalipsa 13:2)
Balaurul i-a dat puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire
mare.
Apocalipsa 13:2.
93

(Text: Apocalipsa 12:7-9)
Şi în cer s-a făcut un război. . .

94

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume . . .
Apocalipsa 12:7-9.
95

96

Desigur, Satana nu se lansează în bătălie într-o formă vizibilă.
El acţionează din spatele scenei, într-o manieră deghizată, prin
alţi agenţi, puteri politice şi oameni.
Apocalipsa ne prezintă un tablou al uriaşei lupte dintre Satana şi
biserică:

13
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92

Fiara din Apocalipsa 13 este o putere care urmează după aceste
patru mari imperii mondiale.
Acum, descoperim un aspect remarcabil: o singură putere de pe
pământ întruneşte toate caracteristicile amintite în această
profeţie.
Scriptura şi istoria ne ajută să realizăm o identificare sigură.
Ioan scria despre fiară:

18 – Marcat pentru totdeauna
(Text: Apocalipsa 12:3-5)
În cer s-a mai arătat un alt semn: iată, s-a văzut un mare balaur
roş,
97

cu şapte capete, zece coarne, şi şapte cununi împărăteşti pe
capete.

98

Balaurul a stat înaintea femeii, care sta să nască,

99

pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.

100

Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să
cârmuiască toate neamurile cu un toiag de fer.

101

Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
Apocalipsa 12:3-5.

102

103

14

Cine este acest copil de parte bărbătească?
Răspunsul este Domnul Isus Hristos!
În spatele scenei, balaurul, sau Satana acţionează în mod
disperat prin intermediul puterilor lumii pentru a-L nimici pe
Domnul Isus.
Şi într-adevăr, s-a întâmplat întocmai aşa.
Care a fost naţiunea prin intermediul căreia a acţionat Diavolul
cu ocazia naşterii Domnului Hristos?

18 – Marcat pentru totdeauna
Când răsfoim paginile istoriei, descoperim că în timpul naşterii
Domnul Hristos, lumea era dominată de Roma păgână, condusă
de Cezari.
104

În încercarea de a-L ucide pe Domnul Isus la naştere, Irod cel
Mare decretase să fie omorâţi cu sabia toţi copiii de parte
bărbătească sub un doi ani, care erau în Betleem.
105

106

El a fost răstignit pe cruce de către soldaţii romani, iar la
intrarea mormântului Său a fost pus un sigiliu roman.
Satana a lucrat prin intermediul Romei păgâne pentru a-L nimici
pe Domnul Hristos.
107

Dar Domnul Isus a fost înviat şi s-a înălţat la cer întocmai
precum fusese prezis în profeţie.
Nu vă inspiră toate acestea încredere în profeţia biblică?
108

Profeţia a prezis în continuare că imperiul Romei păgâne

109

110

(Text: Apocalipsa 13:2)
i-a dat fiarei puterea lui, scaunul lui de domnie şi o stăpânire
mare.
A împlinit Roma păgână această profeţie?
Iar dacă este aşa, cui i-a dat ea puterea?

15
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Iar cel care L-a condamnat la moarte pe Domnul Hristos a fost
un guvernator Roman, Pontius Pilat.

18 – Marcat pentru totdeauna

111

Timp de mai multe secole, biserica Romană a folosit un
document intitulat Donaţia lui Constantin, pentru a-şi susţine
dreptul asupra cetăţii Romei. Pe temeiul acestui document,
dovedit mai târziu a fi o fraudă, biserica a pretins dreptul legal
de a guverna Roma Occidentală, atât din punct de vedere
politic, cât şi religios.
Biserica utiliza documentul respectiv ca justificare a exercitării
puterii politice, avându-l pe papa ca împărat.
În anul 300 d.Hr., Constantin şi-a transferat capitala în Bizanţ şi
a schimbat numele cetăţii în Constantinopol, în onoarea numelui
său.

112

113

La moartea sa, Constantin i-a încredinţat tronul regal
episcopului de la Roma.
Acesta a devenit capul bisericii şi în acelaşi timp împărat.
Rezultatul a fost o uniune între biserică şi stat, în cadrul căreia
statul era condus de către biserică.
Oraşul Vatican se află în centrul Romei, capitala vechiului
Imperiu Roman.

114

Biserica Romană îşi are în continuare sediul în acest loc, fiind
nu numai o putere religioasă ci şi o putere politică. Aproape
toate naţiunile lumii trimit ambasadori la Vatican.
115

Este foarte important să reţinem faptul că profeţia vorbeşte
despre o organizaţie şi despre un sistem doctrinar. Ea nu se
referă la anumite persoane în mod particular.
116

Există un mare număr de credincioşi sinceri, care I se închină
lui Dumnezeu, dar nu cunosc încă ceea ce învăţaţi
dumneavoastră astăzi din profeţia biblică despre această putere.
117
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Un studiu atent al caracteristicilor specifice puterii fiarei din
Apocalipsa 13, evidenţiază în mod clar că aceasta simbolizează
aceeaşi putere simbolizată de către cornul cel mic din Daniel 7,
la care ne-am referit mai înainte.
118

Profetul Ioan spunea că puterea reprezentată de fiară va avea un
semn distinctiv pe care va încerca să-l impună tuturor
locuitorilor pământului!
119

120

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.
Apocalipsa 13:16, 17.
121

122

În conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu, acest semn trebuie
să fie un simbol al răzvrătirii şi lipsei de loialitate faţă de
guvernarea lui Dumnezeu.
Biblia descrie în mod clar un alt grup de oameni care nu vor
accepta semnul fiarei.
(Text: Apocalipsa 14:12)
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus.
Apocalipsa 14:12.

123

124

Este important să nu facem nici o confuzie. Miezul marelui
conflict spre care se îndreaptă lumea, va fi ascultarea de
poruncile lui Dumnezeu!
Un grup de oameni acceptă semnul fiarei, în timp ce un altul
este loial şi credincios faţă de Dumnezeu, prin păzirea
poruncilor şi prin păstrarea credinţei Domnului Isus.

17
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(Text: Apocalipsa 13:16, 17)
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,

18 – Marcat pentru totdeauna
Şi poporul lui Dumnezeu va primi un semn, dar acesta va fi
semnul lui Dumnezeu, sigiliul lui Dumnezeu.

125

Sigiliul lui Dumnezeu va fi pus pe fruntea urmaşilor Lui.

126

(Text: Apocalipsa 7:2, 3)
Şi am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui,
şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu.
127

El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să
vatăme pământul şi marea,

128

zicând: ,,Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii,

129

până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului
nostru!
Apocalipsa 7:2, 3.
130

131

18

Eu doresc acel sigiliu, dar dumneavoastră?
Nimic nu este mai important!
Conflictul final al istoriei lumii va fi cu privire la sigiliul lui
Dumnezeu şi la semnul fiarei. Va fi un conflict între semnul lui
Dumnezeu şi un semn contrafăcut.
Dacă identificăm sigiliul, sau semnul lui Dumnezeu, va fi uşor
să descoperim contrafacerea acestuia, pe care puterea fiarei va
încerca să-l impună tuturor.
Dumnezeu ne spune în ce constă semnul sau sigiliul Său:

18 – Marcat pentru totdeauna
(Text: Ezechiel 20:12)
Le-am dat şi Sabatele Mele, să fie ca un semn între Mine şi ei . .
.
Ezechiel 20:12.
132

(Text: Exod 31:13)
Din nou, Dumnezeu spune: Vorbeşte copiilor lui Israel, şi
spune-le: 'Să nu care cumva să nu ţineţi Sabatele Mele,
133

134

un semn după care se va cunoaşte că Eu sunt Domnul, care vă
sfinţesc.
Exod 31:13.
135

Dumnezeu a declarat că Sabatul este semnul Lui sau semnul
autorităţii Sale.
Ce spune puterea fiară cu privire la semnul distinctiv al
autorităţii sale?
136

Următorul citat este preluat dintr-un catehism Catolic:
ÎNTREBARE: Cum dovediţi că biserica deţine autoritatea de a
porunci sărbători şi zile sfinte?
137

RĂSPUNS: Prin actul schimbării sărbătorii Sabatului în ziua
duminicii, pe care protestanţii o recunosc: prin urmare ei tind să

138

se contrazică pe ei înşişi, păzind duminica în mod strict, dar
încălcând majoritatea celorlalte sărbători poruncite de către
aceeaşi biserică.
139

19

18 – Marcat pentru totdeauna

căci acesta va fi între Mine şi voi, şi urmaşii voştri,

18 – Marcat pentru totdeauna
ÎNTREBARE: Mai există şi o altă modalitate de a dovedi că
biserica are autoritatea de a institui sărbători şi reguli de
conduită?
140

RĂSPUNS: Dacă biserica nu ar fi avut această autoritate, nu ar
fi putut înlocui păzirea sâmbetei, ziua a şaptea,

141

cu păzirea duminicii, prima zi a săptămânii, înlocuire pentru
care nu există nici o autoritate biblică. - Un Rezumat al
Doctrinei Creştine, Henry Tuberville, p. 58.
142

În conformitate cu propria ei mărturie, semnul autorităţii
Bisericii Romane este duminica.
Ea recunoaşte în mod deschis că a schimbat ziua de închinare de
la sâmbătă la duminică şi mai mult,
143

144

ea declară că acest act este semnul puterii şi autorităţii ei
eclesiastice. (Scrisoarea Cancelarului C.F. Thomas, adresată
Cardinalului Gibbons, 28 octombrie, 1895.)
Biserica Romană îi solicită pe protestanţi să dovedească motivul
pentru care aceştia au desacralizat ziua lui Dumnezeu şi au
părăsit
(Video: 2 sec) Sabatul Bibliei pentru a respecta o zi instituită
prin

145

(Video: 5 sec) obicei, tradiţie şi biserica Romei.

146
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(Text: Daniel 7:25)
Daniel a prezis că această putere-fiară . . . se va încumeta să
schimbe vremile şi legea . . .
Daniel 7:25.
147

(Text: Daniel 8:12)
El a prezis de asemenea că această putere va arunca . . .
adevărul la pământ, şi a izbutit în ce a început.
Daniel 8:12.
148

149

(Text: Apocalipsa 13:16, 17)
Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi săraci, slobozi şi robi, să
primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte,
150

şi nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul
acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei.
Apocalipsa 13:16, 17.
151

152

Pentru a împlini tot ceea ce este prevăzut în profeţie, această
putere va încerca să se folosească de autoritatea guvernelor
civile, în scopul de a le impune tuturor oamenilor acceptarea
semnului autorităţii ei.
Să observăm modul în care Dumnezeu identifică cu claritate
această putere:
(Text: Apocalipsa 13:18)
Aici e înţelepciunea. Cine are pricepere, să socotească numărul
fiarei. Căci este un număr de om.

153
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Apostolul Ioan a prezis că Satana va încerca să-i oblige pe toţi
oamenii să primească semnul fiarei:

18 – Marcat pentru totdeauna
Şi numărul ei este: şase sute şase zeci şi şase.
Apocalipsa 13:18

154

Poate că întrebaţi: Ce înseamnă numărul fiarei? Mulţi oameni au
pus această întrebare.

155

Să-i permitem Bisericii Catolice să răspundă: Limba oficială a
Bisericii Catolice este limba latină. În teologia catolică, papa
este reprezentantul întregii biserici.
156

Unul dintre titlurile atribuite papei este Vicarius Filii Dei, care
înseamnă Locţiitor al Fiului lui Dumnezeu,

157

Catolicii susţin că, deoarece Biserica este o societate vizibilă,
trebuie să aibă un conducător vizibil.

158

159

160
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(Video: 9 sec) Veţi observa că valorile numerice ale literelor
latine permit calculul acestui nume:
Vicarius Filii Dei
Vicarius 5,1,100,0,0,1,5,0 = 112
Filii 0,1,50,1,1 = 53
Dei 500,0,1 = 501
= 666
Aici se află un alt semn clar de identificare a bisericii Romei ca
reprezentând fiara din Apocalipsa 13.
Ce concluzie putem trage din studiul profeţiei aflate în Cuvântul
lui Dumnezeu?
Putem vedea că vine timpul, şi nu este prea departe, când tuturor
oamenilor li se va cere să păzească prima zi a săptămânii,
încălcând în mod direct porunca lui Dumnezeu!

18 – Marcat pentru totdeauna

161

Recent a fost emisă o directivă intitulată: Scrisoare Apostolică,
Dies Domini, din partea Sfântului Tată, Ioan Paul II, către
Episcopi, Clerici şi Credincioşi ai Bisericii, cu privire la păzirea
Zilei Sfinte a Domnului şi trimisă conducătorilor bisericii pentru
a-i îndemna să insiste în vederea păzirii duminicii ca zi de
odihnă şi închinare.
Oare este posibil ca această scrisoare bine intenţionată să
pregătească scena legilor favorabile păzirii duminicii în locul
Sabatului Bibliei?

162

163

164

Una dintre întrebările pe care le adresează mulţi oameni este:
Are cineva semnul fiarei acum?
Nu, nici un om nu are încă semnul fiarei, nici măcar unul
singur.
Dumnezeu are urmaşi credincioşi în toate bisericile.
Când semnul fiarei va fi impus prin intermediul legii civile,
fiecare om va trebui să aleagă atunci între slujirea lui Dumnezeu
prin păzirea Sabatului prescris de poruncile Sale - sau slujirea
fiarei prin păzirea zilei instituite prin autoritate omenească.
Atunci, şi numai atunci, se va aplica semnul fiarei!
Fiecare suflet va supus unui test crucial: Voi asculta de
Dumnezeu sau voi asculta de om?
Nu este doar o alegere legată alegerea unei zile.
Este o decizie legată de alegerea unui domn!
(Text: Romani 6:16)
Apostolul Pavel scria: Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l
ascultaţi,

165

sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat,
care duce la moarte,

166
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Directiva merge chiar mai departe, sugerând că ar trebui să se
instituie legi civile care să impună duminica.
Sună aceste cuvinte în mod familiar?
Întocmai precum spune profeţia!

18 – Marcat pentru totdeauna
fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
Romani 6:16.

167

În curând, toţi locuitorii pământului vor trăi un moment
solemn.
Nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă dacă nu va avea
semnul fiarei.
168

169

Mai întâi are loc constrângerea economică, apoi decretul de
moarte.
Iar cei care primesc semnul fiarei vor suferi cele şapte plăgi.
Înţelegeţi de ce subiectul acesta este atât de important?
De ce este o problemă de viaţă şi de moarte?
De ce este atât de vital să alegem acum să-L cinstim pe
Dumnezeu?
Pentru cei care aleg să-L cinstească pe Dumnezeu şi să
primească semnul Lui, există veşti bune.

170

(Text: Isaia 33:16)
Poate că nu vor avea voie să cumpere sau să vândă, dar
Dumnezeu spune: I se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
Isaia 33:16.
171

(Text: Psalmii 91:5-8)
Iar cu privire la plăgile care vor fi revărsate asupra pământului,
Dumnezeu făgăduieşte: Nu trebuie să te temi nici de groaza din
timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua,
172

nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care
bântuie ziua în amiaza mare.

173
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O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de
tine nu se va apropia.

174

Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
Psalmii 91:5-8.
Şi dacă încă te întrebi ce va urma, Biblia spune:
175

176

de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va
apropia de cortul tău.

177

178

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile
tale.
Psalmii 91:9-11.
Dumnezeu le adresează o făgăduinţă minunată tuturor celor ce
aleg să-L urmeze:
(Text: Daniel 12:1)
În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul
copiilor poporului tău;

179

căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de
când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.

180

181

Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine
va fi găsit scris în carte.
Daniel 12:1.
Apostolului Ioan i-au fost descoperiţi în viziune aceia care au
câştigat biruinţa asupra fiarei:
25
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(Text: Psalmii 91:9-11)
Pentru că . . . faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,

18 – Marcat pentru totdeauna
(Text: Apocalipsa 15:2)
Şi am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc; şi pe marea
de sticlă,
182

cu alăutele lui Dumnezeu în mână, stăteau biruitorii fiarei,

183

184

ai icoanei ei, şi ai numărului numelui ei.
Apocalipsa 15:2.
Dumnezeu îi invită pe adevăraţii Lui urmaşi să părăsească chiar
acum sistemele religioase contrafăcute şi să-L urmeze pe El în
totalitate.
(Text: Apocalipsa 18:4)
Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la
păcatele ei,

185

şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
Apocalipsa 18:4.

186

Alegerea de a-L urma pe Dumnezeu înseamnă un sacrificiu.
Vă aduceţi aminte de cei trei evrei care s-au aşezat de partea lui
Dumnezeu în mod curajos, fără nici o ezitare, chiar şi sub
ameninţarea cu moartea?
187

188
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Dumnezeu vă vorbeşte prin Duhul Său Sfânt, în cadrul acestor
adunări. El adresează unei lumi care piere, ultima invitaţie de a
se pregăti pentru Cea de a Doua Venire a Fiului Său.
Domnul Isus vine pentru a-i lua cu El acasă pe cei care au ales
să-L urmeze până la capăt. Nu aţi dori, asemenea celor trei tineri
evrei, să luaţi poziţie de partea lui Dumnezeu şi a adevărului
Său, chiar în seara aceasta?

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde
Cum să fi sigur că banii tăi sunt în siguranţă

1

Mulţi oameni petrec nenumărate ore îngrijorându-se cu privire
la problema banilor - căutând mijloace de a-şi plăti lucrurile pe
care le doresc şi de care au nevoie.
Ei se îngrijorează de asemenea cu privire la viitor.
3

4

Vor avea suficienţi bani pentru a se întreţine când vor ieşi la
pensie?
Ce se va întâmpla când vor fi prea bătrâni sau prea bolnavi
pentru a munci?
Oamenii caută o sursă de existenţă stabilă şi permanentă.
Dar unde putem găsi siguranţa pentru prezent şi pentru viitor?
Dumnezeu nu a intenţionat niciodată să ajungem în situaţia de a
ne teme cu privire la prezent sau la viitor.
Dacă ne-am încrede în El, nu ar mai trebui să ne temem de ceea
ce ni s-ar putea întâmpla.

5

(Text: Matei 6:31, 32)
Nu vă îngrijoraţi dar, zicând: 'Ce vom mânca? Sau: Ce vom
bea? Sau: ,,Cu ce ne vom îmbrăca?'
6

1

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde

2

Domnul Isus a vorbit destul de mult despre bani.
Şaisprezece din cele 38 din parabolele Sale au avut ca subiect
modul în care trebuie să tratăm banii şi posesiunile materiale.
Spre surprinderea noastră, în toate cele patru Evanghelii după
Matei, Marcu, Luca şi Ioan, la fiecare zece versete, adică 288 de
versete în total, unul tratează într-o manieră directă banii şi
averile noastre.
În Biblie sunt aproximativ 500 de versete despre rugăciune, alte
500 despre credinţă, dar aproape 2000 de versete despre bani şi
posesiuni.
Trebuie că banii sunt un subiect important pentru Dumnezeu.
El nu doreşte să fim îngrijoraţi cu privire la bani, ci să ne
încredem în El pentru împlinirea nevoilor noastre.

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde
. . . Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele.
Matei 6:31, 32.

7

Totul a început în Grădina Eden.

8

Planeta pământ tocmai ieşise din mâinile Creatorului ei, în toată
splendoarea desăvârşirea şi slava ei care întreceau orice
descriere.
9

Opera genială a Marelui Maestru încânta ochiul la fiecare
privire.
Răsăriturile magnifice de soare erau rivalizate doar de apusurile
care îţi luau răsuflarea.
10

Lacurile liniştite se aşterneau printre înălţimi.

11

Flori de o frumuseţe copleşitoare, colorate în toate nuanţele şi
viile înfloritoare încântau simţurile.

12

Copacii erau aplecaţi de greutatea fructelor delicioase de tot
soiul.

13

14

2

Păsărelele cântătoare umpleau văzduhul cu cântecele lor
melodioase.
Animalele se jucau pe pajiştile bogate şi zburdau fără teamă.
Pâraiele şi lacurile erau pline de peşti frumos coloraţi.
Ce paradis, de la un pol la celălalt!

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde
Cât de mult trebuie să se fi bucurat Adam şi Eva de lumea
desăvârşită pe care o crease Dumnezeu pentru ei.

15

(Text: Geneza 2:8)
Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden . . . şi a pus
acolo pe omul pe care-l întocmise. Geneza 2:8.

Să ne imaginăm doar! Undeva, în mijlocul frumuseţii şi a
minunăţiei lumii nou-născute, Dumnezeu plănuise o grădină
care să fie căminul lui Adam şi al Evei.
17

18

Cele mai luxoase case de pe pământ nu se apropie nici pe
departe de căminul original din grădina Eden.
Dumnezeu nu numai că le-a asigurat un cămin atrăgător, ci le-a
şi explicat în ce constă hrana cea delicioasă pe care o pusese la
dispoziţia lor.
(Text: Geneza 1:29)
. . . Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe
faţa întregului pământ,

19

şi orice pom, care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana
voastră.
Geneza 1:29.
20

Adam şi Eva nu trebuiau să plătească nici o chirie, nu se
îngrijorau de impozite, nu existau chei şi încuietori, nu erau hoţi
şi jefuitori, nici spitale sau farmacii.
21

22

Ei se bucurau de o sănătate perfectă şi de o tinereţe fără sfârşit,
de un devotament veşnic unul faţă de altul şi de o dragoste fără
limite faţă de Dumnezeu.
Dumnezeu a dorit ca primii noştri părinţi ofere şi altora toate
aceste binecuvântări, aşa că le-a zis:
3

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde

16

19 – O investiţie pe care nu o poţi pierde
(Text: Geneza 1:28)
. . . Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul, şi supuneţi-l . . .
Geneza 1:28.
23

Noi suntem nişte ispravnici ai proprietăţii lui Dumnezeu

24

Planul lui Dumnezeu a fost ca planeta pământ să fie locuită de o
familie mare, unică, fericită şi sănătoasă.
El a ştiut de asemenea că omenirea trebuia să aibă o ocupaţie, o
activitate care să le aducă satisfacţie.
25

(Text: Geneza 1:28)
. . . Şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului,

26

şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.

27

(Text: Geneza 2:15)
Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina
Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
Geneza 1:28; 2:15.
28

Deoarece tot ceea ce exista Îi aparţinea lui Dumnezeu, El i-a
încredinţat omului administrarea pământului.
Dumnezeu este Proprietarul, noi suntem ispravnicii, care
administrează proprietatea lui Dumnezeu.
29

(Text: Psalmi 24:1)
Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o
locuiesc!
Psalmi 24:1.
30
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(Text: Psalmi 50:10, 11)
Căci ale Mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele
munţilor cu miile lor.
31

Eu cunosc toate păsările de pe munţi, şi tot ce se mişcă pe câmp
este al Meu.
Psalmi 50:10,11

Dumnezeu este cel care ne dăruieşte puterea de a câştiga bani.
În realitate, noi nu posedăm nimic!
În calitate de Creator, Dumnezeu are dreptul de proprietate
asupra posesiunilor şi asupra vieţii noastre.
33

(Text: Deuteronom 8:18)
Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da
putere să le câştigi,
34

ca să întărească legământul încheiat cu părinţii voştri prin
jurământ, cum face astăzi.
Deuteronom 8:18.
35

36

Webster's New World Dictionary defineşte ispravnicul ca fiind:
Cel ce acţionează în calitate de administrator al finanţelor şi
proprietăţii altcuiva.
În zilele noastre, când o persoană este angajată ca administrator,
are loc un contract prin care sunt făcute cunoscute aşteptările
proprietarului.
Tot astfel, Dumnezeu a avut o înţelegere cu Adam, deoarece
Biblia declară:
(Text: Geneza 2:16, 17)
. . . Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;

37
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dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,

38

căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.
Geneza 2:16, 17.

39

40

(Video: 20 sec) Dumnezeu a supus unui test dragostea şi
loialitatea omului.
Adam şi Eva puteau să mănânce din toţi pomii aflaţi în grădină,
cu excepţia unuia, care era un pom deosebit.
Prin ascultarea de Dumnezeu, ei urmau să dovedească faptul că
recunoşteau dreptul Său de proprietate.
Dacă ar fi fost nişte ispravnici credincioşi, alegând să-şi păstreze
relaţia cu Dumnezeu, Adam şi Eva ar fi trăit pentru totdeauna
într-o lume a paradisului!
Dar ei au căzut în faţa unui simplu test, la care i-a supus
Dumnezeu.
Au fost nişte ispravnici necredincioşi şi au pierdut totul:
căminul din grădină, nemurirea, dragostea, fericirea, siguranţa,
curăţia conştiinţei şi posibilitatea de a vorbi cu Dumnezeu faţă
către faţă!
Ei au căzut din statutul de regi la statutul de sclavi.
Dincolo de toate acestea, cea mai mare satisfacţie a avut-o
Satana, îngerul răzvrătit, care spera să obţină controlul deplin
asupra pământului pentru totdeauna.

41

Cu toate acestea, domnia Satanei a fost uzurpată de venirea
Domnului Hristos pe pământ, la câteva secole mai târziu.

42

43

6

Planul lui Satana era acela de a-L amăgi pe Fiul divin al lui
Dumnezeu, crezând că va fi tot atât de uşor precum a fost cu
Adam şi Eva.
Satana a aşteptat până când Domnul Isus a postit patruzeci de
zile.
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(Text: Matei 4:8, 9)
Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt . . .

44

I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor. . .

Şi I-a zis: 'Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie, dacă Te vei
arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie' .
Matei 4:8, 9.
46

47

48

49

El spera să-L atragă în cursă pe Domnul Isus, oferindu-I
împărăţiile lumii, dar nu a avut succes. Lucrurile pe care I le
promisese Satana Domnului Isus, nu îi aparţineau lui!
El era în posesia unei lumi furate prin fraudă şi înşelăciune.
Domnul Isus nu era dispus să vândă relaţia Lui cu Tatăl, nici
măcar pentru toate bogăţiile şi strălucirea întregii lumi.
În cele din urmă, soarta Satanei a fost sigilată pentru totdeauna
pe Calvar.
Moartea Domnului Hristos pe cruce a însemnat înfrângerea
Satanei!
Moartea Domnului Hristos a făcut posibilă refacerea planetei
pământ.
Tot ceea ce suntem şi tot ceea ce avem a devenit posibil în
virtutea darului veşnic pe care Domnul Hristos l-a făcut familiei
omeneşti.
Indiferent dacă Îl iubim sau nu, viaţa noastră şi tot ceea ce avem
sunt proprietatea Lui.
El nu este doar Creatorul nostru, ci şi Răscumpărătorul nostru!
Asemenea lui Adam şi Eva, noi suntem ispravnicii bunurilor pe
care ni le-a încredinţat Dumnezeu. Prin urmare, ce anume
pretinde El de la noi?

50
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(Text: 1 Corinteni 4:2)
Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să fie găsit
credincios.
1 Corinteni 4:2.
51

Noi suntem ispravnici ai darului vieţii primit de la Dumnezeu
Cel mai mare dintre toate darurile primite din partea lui
Dumnezeu este viaţa însăşi.
Apostolul Pavel declară:
52

(Text: Fapte 17:24, 25)
Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea . . .

53

. . . El . . . dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
Fapte 17:24, 25.

54

Viaţa noastră îşi are originea în Dumnezeu şi El este Cel care o
susţine.
Fiecare bătaie a inimii, fiecare respiraţie, fiecare puls al trupului
nostru sunt un dar din partea lui Dumnezeu.
55

(Text: Romani 12:1)
Apostolul Pavel scria: Vă îndemn dar, fraţilor, pentru îndurarea
lui Dumnezeu, să aduceţi trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă,
56

57
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plăcută lui Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastră o slujbă
duhovnicească.
Romani 12:1.
O jertfă vie înseamnă o consacrare fără rezerve şi o supunere
totală faţă de Domnul Hristos în calitate de conducător al vieţii
noastre.
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(Text: Fapte 10:38)
. . . Isus din Nazaret . . . umbla din loc în loc, făcea bine,
Fapte 10:38.
58

Domnul Hristos este exemplul nostru; noi trebuie să urmăm
modelul Lui de slujire neegoistă.

60

Noi suntem Ispravnici ai timpului pe care ni-l dăruieşte
Dumnezeu.
Noi nu suntem ispravnici doar ai banilor, ci suntem de asemenea
nişte ispravnici ai timpului nostru.
Cineva a zis că timpul constituie materia din care este alcătuită
viaţa.
Psalmistul îi cerea lui Dumnezeu:
(Text: Psalmi 90:12)
Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă
înţeleaptă!
Psalmi 90:12.

61

62

(Video: 6 sec) Irosirea timpului înseamnă irosirea vieţii risipirea unui talant pe care Dumnezeu Însuşi l-a încredinţat
fiecărui bărbat şi fiecărei femei.
Fiecare persoană dispune de acelaşi număr de ore într-o zi,
acelaşi număr de minute în aceste ore şi i se va cere socoteală
pentru modul în care a ales să le folosească.
Dumnezeu aşteaptă de la noi să folosim în mod înţelept timpul.
El aşteaptă de asemenea să punem de o parte o perioadă anumită
de timp - Sabatul, ziua a şaptea a săptămânii, pentru a ne
exprima credinţa în El în calitate de Creator al nostru.

63

64

Deşi întregul nostru timp Îi aparţine, Dumnezeu cere ca Sabatul
zilei a şaptea să fie dedicat părtăşiei cu El, odihnindu-ne în
Cuvântul Său şi primind noi puteri prin intermediul
făgăduinţelor Lui.
El ne invită să lăsăm la o parte presiunile activităţilor din cursul
săptămânii, munca, cumpărăturile şi interesele lumeşti şi să ne
aducem aminte de El, ca Răscumpărător şi Creator al nostru.
9
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Noi suntem ispravnici ai talentelor primite de la Dumnezeu.
Ei bine, veţi întreba, Care sunt acele talente pentru care suntem
răspunzători ca ispravnici ai lui Dumnezeu? Eu nu cred că am
nici un talent.
65

În zilele noastre, cuvântul talent înseamnă de obicei abilitatea de
a cânta frumos, de a cânta la un instrument muzical, de a picta,
de a confecţiona haine, de a scrie sau de a organiza.
66

67

Acestea sunt într-adevăr talente, dar talentele la care s-a gândit
Dumnezeu nu se limitează la acestea.
Ca ispravnici ai lui Dumnezeu, noi suntem răspunzători pentru
tot ceea ce ne oferă El, inclusiv viaţa, timpul, aptitudinile şi
posesiunile noastre.
Într-o zi Dumnezeu ne va cere să ne îmbogăţim, iar noi, fie ne
vom satisface propriile noastre plăceri şi ambiţii, fie îi vom
binecuvânta pe ceilalţi!
Domnul a zis: Vino după Mine.
El a trăit o viaţă lipsită de egoism.
(Text: Fapte 10:38)
Biblia spune că . . . Isus din Nazaret . . . umbla din loc în loc,
făcea bine . . .
Fapte 10:38.

68

Talentele noastre nu trebuie utilizate în scopul de a obţine
aprecierile oamenilor sau pentru a câştiga merite înaintea lui
Dumnezeu.
Talentele ne sunt încredinţate pentru binecuvântarea altora.
69

(Text: 1 Corinteni 4:7)
Apostolul Pavel scria: . . . Ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?

70

Şi dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?
1 Corinteni 4:7.

71
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Noi suntem Ispravnici ai banilor primiţi de la Dumnezeu

72

73

Scriptura ne învaţă că dedicarea sau consacrarea noastră faţă de
Dumnezeu include nu numai punerea de o parte a unei zile din
timpul nostru, ci şi restituirea unei părţi din binecuvântările Lui
materiale.
74

75

76

(Video: 11 sec)
Într-o zi, Lot, nepotul lui Avraam, şi familia lui au fost răpiţi din
casa lor din Sodoma şi luaţi prizonieri de către un trib duşman.
Când Avraam a auzit această veste, s-a hotărât să-l salveze pe
Lot şi pe ceilalţi. El s-a rugat ca Dumnezeu să îl însoţească şi
să-i ofere succes. Dumnezeu a fost alături de El. Lot şi familia
lui au fost salvaţi, iar comorile capturate au fost restituite.
Pe când se apropia Avraam de Sodoma, împăratul a ieşit în
întâmpinarea lui, îndemnându-l să păstreze comorile pe care le
salvase şi să elibereze doar prizonierii.
Dar Avraam nu a vrut să păstreze nimic pentru sine.
Atunci, Melhisedec, un preot al lui Dumnezeu, i-a adus lui
Avraam mâncare şi l-a binecuvântat.
(Text: Geneza 14:20)
Atunci, . . . Avram i-a dat zeciuială din toate.
Geneza 14:20.

77

Avraam dorea să-şi exprime recunoştinţa faţă de ajutorul din
partea lui Dumnezeu,pentru succesul în acţiunea de salvare a lui
Lot, recunoscând că Dumnezeu este proprietarul tuturor
lucrurilor şi sursa tuturor binecuvântărilor.
78
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(Text: Matei 6:33)
Dacă vom . . . Căuta mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi
neprihănirea Lui (Matei 6:33), vom descoperi că binecuvântările
lui Dumnezeu se vor revărsa asupra noastră.
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79

O sută cincizeci de ani mai târziu, nepotul lui Avraam şi-a
exprimat mulţumirea faţă de Dumnezeu în acelaşi mod.
În timp ce fugea de fratele său mâniat, Iacov s-a simţit extrem
de singur şi înfricoşat.
El dorea cu disperare protecţia lui Dumnezeu, dar se simţea atât
de vinovat pentru că îl înşelase pe fratele lui Esau, încât se
temea că Dumnezeu l-a părăsit şi nu voia să îl ierte.
Cu un profund simţământ de regret, Iacov şi-a mărturisit
greşelile înaintea lui Dumnezeu şi apoi, obosit, s-a culcat şi a
adormit.

80

(Text: Geneza 28:12, 22)
Şi a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până
la cer.
81

Îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe scara aceea.
Geneza 28:12.
Când s-a trezit, Iacov a ştiut că Dumnezeu era Cel care îi
vorbise, făgăduindu-i protecţie şi călăuzire.
82

Profund impresionat, el a promis, plin de recunoştinţă: . . . Îţi
voi da a zecea parte din tot ce-mi vei da.
Verse 22.
83

Regele David a gândit în acelaşi fel, când a întrebat:

84
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85

Iacov a declarat că îi va returna Domnului a zecea parte sau o
zecime, din tot ceea ce a primit, aşa cum proceda bunicul său,
Avraam.
86

Prima instrucţiune scrisă cu privire la zecime, sau la returnarea
celei de a zecea părţi lui Dumnezeu se află în cartea Leviticului.

87

(Text: Levitic 27:30)
Orice zeciuială din pământ, fie din roadele pământului, fie din
rodul pomilor, este a Domnului.
88

este un lucru închinat Domnului.
Levitic 27:30.

89

Când Îi returnăm Domnului o zecime din beneficiile noastre, noi
perpetuăm impresia vie a adevărului că Dumnezeu este
Creatorul şi Sursa tuturor binecuvântărilor.
Cum este folosită zecimea?
90

(Text: Numeri 18:21)
Cartea Numerilor ne oferă o explicaţie clară: Fiilor lui Levi
(slujitori în serviciul lui Dumnezeu) le dau ca moştenire orice
zeciuială în Israel, pentru slujba pe care o fac ei,
91
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(Text: Psalmi 116:12)
Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui faţă de mine?
Psalmi 116:12.
V-aţi întrebat vreodată cum să-I mulţumiţi lui Dumnezeu pentru
incredibila Lui bunătate faţă de dumneavoastră - pentru darul
vieţii, pentru familie, sănătate şi binecuvântări materiale?
Vă întrebaţi uneori dacă un simplu mulţumesc este suficient?
Principiul de isprăvnicie al Bibliei oferă o cale practică de vă
exprima aprecierea faţă de Dumnezeu pentru toate binefacerile
Sale.
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pentru slujba cortului întâlnirii.
Numeri 18:21.

92

Pretutindeni în Biblie, descoperim că zecimea a fost întotdeauna
folosită pentru a susţine lucrarea lui Dumnezeu.

93

(Text: 1 Corinteni 9:13, 14)
În Noul Testament, apostolul Pavel explică: Nu ştiţi că cei ce
îndeplinesc slujbele sfinte, sunt hrăniţi din lucrurile de la
Templu,
94

şi că cei ce slujesc altarului, au parte de la altar?

95

Tot aşa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia,
să trăiască din Evanghelie.
1 Corinteni 9:13, 14.
96

Deşi îi mustra pe cărturari şi farisei pentru maniera lor îngustă
de a aborda religia, Domnul Hristos recomanda sistemul
zecimii.
97

(Text: Matei 23:23)
. . . Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din
chimen, şi lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din Lege:
98

dreptatea, mila şi credincioşia; pe acestea trebuia să le faceţi, şi
pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.
Matei 23:23.
99
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100

Câteva săptămâni mai târziu, aceleaşi persoane au constatat cu
entuziasm că în viaţa lor s-a produs un miracol!
În mod inexplicabil, cele nouă zecimi rămase din venitul lor leau ajuns mai mult decât le ajunseseră vreodată cele zece
zecimi!
Aici este secretul siguranţei financiare!
Unii oameni întreabă: Nu este zeciuirea o practică adresată în
exclusivitate evreilor?
Dar noi întrebăm: Sunt binecuvântările cerului în exclusivitate
pentru evrei?

102

103

Într-o zi, Jim s-a hotărât să plătească în mod corect o zecime din
toate veniturile lui.
La început i s-a părut dificil, dar după aceea a fost binecuvântat,
deschizându-şi o afacere proprie care a înflorit şi i-a adus
siguranţa financiară.
Acum, Jim recunoaşte succesul lui financiar I se datorează lui
Dumnezeu şi îi place să dăruiască în avans pentru înaintarea
lucrării Domnului.

104

105

Sau să ne gândim la Ed, de exemplu, care a avut nevoie de un
adevărat salt prin credinţă, pentru a-şi întrerupe afacerea în
timpul Sabatului - cea mai încărcată zi a săptămânii - doar
pentru a constata că în celelalte şase zile, cifra de afaceri s-a
mărit considerabil! Dumnezeu Îşi ţine promisiunea!
Asemenea creştini au descoperit prin proprie experienţă
binecuvântările făgăduite în Maleahi:

106
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101

Probabil că vă întrebaţi cum veţi reuşi să-I oferiţi Domnului o
zecime din venitul dumneavoastră.
Mulţi oameni şi-au pus această întrebare!
Dar în cele din urmă, au luat hotărârea de a se încrede în
călăuzirea şi înţelepciunea lui Dumnezeu şi I-au returnat
zecimea.
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(Text: Maleahi 3:10)
Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în
Casa Mea;
107

Zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide
zăgazurile cerurilor,

108

şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.
Maleahi 3:10.

109

Domnul spune că zecimea este ceva sfânt pentru El.
Prin intermediul privilegiului de a-I returna zecimea, Dumnezeu
pune la încercare isprăvnicia noastră, pentru a vedea dacă Îl
onorăm şi dacă Îi recunoaştem dreptul de proprietate.
110

Prin refuzul zeciuirii, de fapt, noi Îl înşelăm pe Dumnezeu.
Biblia spune:

111

(Text: Maleahi 3:8)
. . . Dar voi întrebaţi: 'Cu ce Te-am înşelat?' Cu zeciuielile şi
darurile de mâncare.
Maleahi 3 8.
112

113
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Deşi zecimea, adică a zecea partea din venitul nostru, Îi aparţine
lui Dumnezeu, noi suntem invitaţi să-I dăruim fără reţinere,
chiar şi mai mult decât este deja îndreptăţit să primească.
Totuşi, în ceea ce priveşte darurile, fiecare este liber să aleagă
cât de generos doreşte să fie.
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114

116

Planul lui Dumnezeu de a întreţine lucrarea Sa pe pământ este
frumos şi simplu.
El le cere oamenilor Lui să dăruiască din toată inima, fără să se
teamă pentru propriile lor nevoi, care vor fi în cele din urmă
împlinite mult peste aşteptările lor.
Probabil că vă gândiţi: Dacă Dumnezeu este proprietarul tuturor
lucrurilor, al aurului, argintului, vitelor şi pământului, şi al
nostru, de ce are El nevoie de banii mei?
Sistemul zecimii este planul lui Dumnezeu pentru finanţarea
lucrării Sale pe pământ.
Dumnezeu nu a intenţionat niciodată ca biserica Lui să fie
finanţată prin loterii, jocuri de bingo sau licitaţii!
Nu-i aşa că zeciuirea constituie o modalitate raţională de a
finanţa lucrarea de slujire?

117

Fiecare persoană oferă proporţional cu ceea ce primeşte.

118

Dacă câştigaţi un milion de lei,

119

Îi restituiţi lui Dumnezeu o sută de mii lei

120

17
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(Text: Luca 6:38)
În Biblie există câteva îndrumări importante. Domnul Isus
spunea: Daţi, şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o
măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. . .
.
Luca 6:38.
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Dacă câştigaţi o sută de mii,

121

Îi returnaţi zece mii de lei. Ar putea exista o metodă mai
corectă?

122

123

124

125

Orice I-am dărui lui Dumnezeu, El ne dăruieşte mai mult.
Întotdeauna primim mai mult decât dăruim.
Când Îi restituim lui Dumnezeu zecimea, noi ne exprimăm
recunoştinţa faţă de ceea ce a făcut El pentru noi şi devenim mai
puţin egoişti şi lacomi.
Devenim mai interesaţi de nevoile altora. Iar când împărţim cu
ceilalţi binecuvântările noastre, creştem în dragoste şi
compasiune, devenind tot mai asemenea Domnului Isus.
Acesta este planul lui Dumnezeu pentru creşterea noastră în
Hristos.
Pentru a-Şi ilustra învăţăturile, Domnul Isus spunea povestiri
minunate.
Iată una dintre cele mai interesante: Un fermier harnic şi
perseverent lucrase din greu şi reuşise să obţină o recoltă uriaşă
la seceriş.
Recolta era atât de mare, încât hambarele deveniseră
neîncăpătoare.
Acestea se umpluseră deja, iar seceratul încă nu era încheiat.
Ce putea face? Era o dilemă.
S-a frământat mult asupra deciziei.
Să le dea săracilor, ceea ce era în plus?
Dar produsele erau ale sale.
Nu el fusese cel care plănuise cu atenţie şi îşi folosise
înţelepciunea şi experienţa pentru a crea cea mai prosperă fermă
din zonă?
În cele din urmă a ajuns la o hotărâre:

126
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(Text: Luca 12:18-21)
. . . ce voi face: 'îmi voi strica grânarele, şi voi zidi altele mai
mari; acolo voi strânge toate roadele şi toate bunătăţile mele.
127

Şi voi zice sufletului meu: 'Suflete, ai multe bunătăţi strânse
pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!.
Luca 12:18, 19.

Dar Dumnezeu i-a zis: 'Nebunule! Chiar în noaptea aceasta ţi se
va cere înapoi sufletul;

129

şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi?

130

Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el, şi nu se
îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu.
Luca 12:20, 21.
131

132

133

Fermierul cel bogat nu voia să înţeleagă de unde veniseră
binecuvântările lui.
El nu Îl recunoştea pe Creator şi nu îşi recunoştea obligaţia lui
ca ispravnic.
El i-a trecut cu vederea pe cei săraci, pe orfani, văduve şi pe cei
lipsiţi de adăpost, şi s-a gândit numai la sine.
Omul acesta avea o problemă cu inima.
(Text: Matei 6:21)
Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima
voastră.
Matei 6:21.
Domnul Isus a vorbit foarte serios despre atitudinea noastră faţă
de ceea ce posedăm, deoarece dacă acestea nu Îi sunt
subordonate Lui, ne pot îndepărta de Dumnezeu, ducându-ne
până la pierderea vieţii veşnice.
19
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(Text: Matei 16:26)
El a spus: Şi ce ar folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şiar pierde sufletul? . . .
Matei 16:26
134

Problema omului modern este că viaţa a devenit atât de
complicată şi programul lui atât de încărcat, încât fie că uită, fie
că nu-i ia timp pentru a-şi aminti de unde vin toate
binecuvântările lui.
135

136

(Video: 6 sec) El nu se gândeşte la preţul plătit pentru
răscumpărarea lui din păcat.
Ca rezultat, neglijează să-L onoreze pe Dumnezeu prin timpul,
talentele şi comorile lui.
Fiecăruia dintre noi trebuie să i se amintească zilnic de faptul că
Lucrurile pe care le iubim şi care sunt dragi inimii noastre

137

nu sunt decât împrumutate; ele nu ne aparţin câtuşi de puţin.

138

Domnul Isus nu face decât să ne îngăduie să le folosim pentru a
lumina viaţa noastră,

139

Aşa că adu-ne aminte, adu-ne aminte, Doamne.
- adaptare după Dottie Rambo,
Adu-mi aminte, Doamne
140
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Tot ceea ce avem este un dar de la Dumnezeu.
Viaţa noastră este un dar de la Dumnezeu.
Sănătatea noastră este un dar de la Dumnezeu.
Fiecare respiraţie este un dar de la Dumnezeu.
Hrana pe care o mâncăm, hainele cu care ne îmbrăcăm, casa în
care trăim sunt daruri de la Dumnezeu.
Când îi înapoiem lui Dumnezeu, spunem:
Îţi mulţumesc, Doamne, pentru tot ceea ce mi-ai dăruit.
Aţi dori să spuneţi: Doamne, aş vrea să te aşez pe primul loc în
planurile mele financiare şi în fiecare domeniu al vieţii mele?
Dacă aceasta este dorinţa dumneavoastră, aţi vrea să ridicaţi
mâna, în timp ce ne rugăm?

20 – Eliberat prin adevăr
Unde putem găsi adevărul în zilele noastre?

1

2

4

(Text: Ieremia 29:13)
Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată
inima.
Ieremia 29:13.
Dar unii oameni caută în locuri cu totul greşite.
Se spune că fiecare dintre noi se naşte cu un gol interior pentru
Dumnezeu.
Se pare că ne naştem cu o dorinţă inexprimabilă după ceva ce ne
lipseşte.
În mod subconştient, noi căutăm ceva, dar nu putem să-l
descriem - ceva despre care ştim că îl dorim şi de care avem
nevoie!
Prin urmare, în această căutare frenetică, încercăm să umplem
golul din viaţa noastră cu faimă, averi, droguri, alcool, posesiuni
şi pasiuni, doar pentru a descoperi că atunci când am câştigat
premiul dorit, nu simţim nici o satisfacţie durabilă.

5
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3

Se povesteşte că în Grecia antică era un tânăr care dorea să
descopere adevărul.
El s-a adresat unui bătrân pe care îl considerau cel mai înţelept
din cetate.
Tânărul l-a întrebat pe înţelept: Domnule, spune-mi, te rog,
'Cum aş putea găsi adevărul? Mă poţi îndruma să-l descopăr?'
Bătrânul înţelept s-a ridicat şi a început să meargă.
Tânărul mergea în urma lui. Au străbătut străzile cetăţii, până
când au ajuns pe malul mării.
Bătrânul a continuat să meargă şi a intrat în apă.
Când au ajuns în apă până la brâu, bătrânul i-a cerut tânărului
să-şi ridice mâna deasupra capului şi l-a cufundat cu totul
ţinându-l sub apă.
Tânărul a încercat să iasă de trei ori şi de trei ori, înţeleptul l-a
împins iarăşi sub apă. A treia oară, tânărul a început să strige
disperat: Tot ce am vrut a fost să descopăr adevărul!
Înţeleptul i-a răspuns, Când vei dori adevărul tot atât de mult cât
ai dorit această gură de aer, îl vei găsi.
Dumnezeu nu ne ascunde adevărul. Profetul Ieremia spune:
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Mai devreme sau mai târziu, există şansa ca într-o noapte
singuratică de nesomn, să ne putem o întrebare cercetătoare ca
un ecou al unui profet din vechime:
6

7

(Text: Isaia 55:2)
De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? Isaia
55:2.
Domnul Isus a înţeles caracterul trecător al satisfacţiei de a
poseda lucruri materiale.
(Text: Luca 12:15)
Apoi le-a zis: Viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.
Luca 12:15.

8

Oamenii de azi simt nevoia unei puteri mai mari decât puterea
umană.
Nu este nimic nou în aceasta.
9

Omul a descoperit acest gol lăuntric ciudat pe care nu îl poate
umple decât Dumnezeu, încă de când a ales în Grădina Eden,
să-şi aducă la îndeplinire propria lui voie.
10

Dumnezeu a îngăduit ca poporul Israel să rătăcească în pustie şi
să sufere foamea, tocmai pentru ca ei să conştientizeze faptul că
aveau nevoie de El.
Dumnezeu le-a vorbit israeliţilor prin Moise, spunându-le:
11

(Text: Deuteronom 8:3)
Astfel, te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame,

12

. . . ca să te înveţe că omul nu trăieşte numai cu pâine,

13

2
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ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăieşte omul.
Deuteronom 8:3.

14

Este evident faptul că Dumnezeu îngăduie să simţim o foame şi
o nelinişte interioară, tocmai pentru ca noi să începem să
căutăm, astfel încât să-I permitem să satisfacă dorinţele noastre.
15

17

Pretutindeni în lume apar cu rapiditate biserici noi.
Fiecare dintre ele pretinde a fi poporul deosebit al lui
Dumnezeu, având o solie a adevărului pentru toţi locuitorii
pământului.
Totuşi o mică cercetare a acestor pretenţii ar evidenţia în mod
limpede că nu toate pot fi adevărate.
Toate pretind că Biblia constituie temelia doctrinelor lor, dar
învăţăturile lor diferă mult.

18

19

Cum poate să discearnă un om sincer toate pretenţiile acestor
religii, pentru a şti cu certitudine care este adevărată.
Are Dumnezeu cu adevărat în Creştinism o grupare specială pe
care să o recunoască drept biserica Lui din zilele noastre?
În mod evident, Da. Deoarece Apostolul Pavel a scris:
(Text: Efeseni 4:4)
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost
chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.

20
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În zilele noastre asistăm la un mare interes faţă de diferitele
forme ale religiei.
Se acordă mult mai multă atenţie formelor religioase şi bisericii
în general şi se studiază cu o insistenţă teribilă posibilităţile de a
unifica religiile şi de a dărâma zidurile care despart diferitele
denominaţiuni.
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Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez.

21

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor.
Efeseni 4:4-6.

22

(Text: 1 Timotei 3:15)
Apostolul Pavel îi scria tânărului lui prieten, Timotei, . . . dacă
voi zăbovi, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu,
23

24

care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia
adevărului. 1 Timotei 3:15.
Apostolul Pavel declară în mod clar că biserica lui Dumnezeu
din zilele noastre este stâlpul şi temelia adevărului, dar cum
putem descoperi noi care dintre biserici deţine adevărul.
Există atât de multe denominaţiuni, atât de multă controversă,
atât de multă confuzie în comunitatea religioasă.

25

Prieteni, în lumina Scripturii, Domnul Isus nu a intenţionat
niciodată să existe vreo confuzie şi în mod sigur nu a intenţionat
să există toate aceste denominaţiuni.
Chiar înainte de crucificare, El s-a rugat:
26

(Text: Ioan 17:21)
Ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine;

27
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28

ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai
trimis.
Ioan 17:21.
Domnul Isus a dorit ca lumea să-i poată recunoaşte pe urmaşii
Lui, prin unitatea şi dragostea lor.
Domnul Hristos nu a dorit nici o dezbinare în biserica Lui.
(Text: 1 Corinteni 12:25)
De fapt, apostolul Pavel scria pentru ca să nu fie nici o
dezbinare în trup:
1 Corinteni 12:25.

29

30

(Text: Fapte 20:28-30)
Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma . . . ca să păstoriţi
biserica Domnului,
31

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi
răpitori, care nu vor cruţa turma;

32

Şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa
lucruri stricăcioase,

33

ca să tragă pe ucenici de partea lor.
Fapte 20:28-30.

34
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Dar apostolul Pavel a anunţat că va veni o apostazie şi odată cu
ea, dezbinarea!
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Când răsfoim paginile istoriei bisericii, descoperim că s-a
întâmplat întocmai aşa.
S-au ridicat învăţători falşi, iar unii au acceptat erorile lor şi au
părăsit biserica.
Alţii au devenit nesiguri şi confuzi. Ucenicii au fost îndepărtaţi
şi a avut loc o cădere treptată de la învăţătura Domnului Isus.
Dar dincolo de toate acestea, Dumnezeu a avut întotdeauna o
biserică ce a rămas credincioasă.
Unii oameni spun: Ar fi nevoie de o viaţă întreagă să studiezi
învăţăturile fiecărei religii pentru a descoperi care este adevărata
biserică a lui Dumnezeu?
Totuşi există o cale mai simplă.
Calea lui Dumnezeu!
Autorităţile guvernamentale ne spun că este destul de uşor să
deosebeşti o bancnotă veritabilă de una contrafăcută.
Înţelegeţi? Ei studiază în amănunţime caracteristicile bancnotei
adevărate.

37

38

Cunosc textura fibroasă a hârtiei, culoarea cernelii, simbolurile
şi ordinea corectă a seriilor bancnotei adevărate.
Când privesc o bancnotă, o pot compara imediat cu ajutorul
trăsăturilor distinctive ale bancnotei adevărate.
Dacă una dintre aceste caracteristici lipseşte, este o bancnotă
falsă.
Tot aşa este şi cu adevărul.

39

40

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

6

41

20 – Eliberat prin adevăr

42

Cartea Apocalipsei constituie un rezumat al tuturor profeţiilor
Bibliei. Ea le oferă oamenilor o înţelegere profundă a
evenimentelor din ultimele zile.
Aici este dezvăluită apostazia şi confuzia religioasă care există
în aceste ultime zile ale istoriei Pământului.
Apocalipsa prezice conflictul dintre biserica Domnului Hristos
şi Satana.
Capitolul al doisprezecelea prezintă un tablou panoramic al
istoriei bisericii din timpul Domnului Hristos şi până la sfârşitul
lumii:
(Text: Apocalipsa 12:1,2)
În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare,

cu luna supt picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe
cap.

44

Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin
ca să nască.
Apocalipsa 12:1, 2.
45

46

47

Dumnezeu înfăţişează o femeie îmbrăcată în alb, învăluită în
soare, stând în picioare pe lună şi având o coroană cu
douăsprezece stele pe cap.
Ce înseamnă toate acestea?
În profeţia Bibliei, o femeie curată reprezintă poporul lui
Dumnezeu - biserica Lui.
Profetul Ieremia scria:
(Text: Ieremia 6:2)
Pe frumoasa şi subţirica fiică a Sionului, o nimicesc!
Ieremia 6:2.
Pe cine reprezintă Sionul? Dumnezeu spune, prin proorocul
Isaia:
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(Text: Isaia 51:16)
. . . şi să zic Sionului: 'Tu eşti poporul Meu!'
Isaia 51:16
Dacă facem legătura între cele două texte, observăm că
Dumnezeu foloseşte simbolul unei femei virtuoase pentru a
reprezenta biserica Sa adevărată.
Apostolul Pavel foloseşte aceleaşi cuvinte pentru a descrie
biserica din Corint.
(Text: 2 Corinteni 11:2)
Pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea
lui Hristos ca pe o fecioară curată.
2 Corinteni 11:2.

49
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(Text: Apocalipsa 17:3-5)
Totuşi, apostolul Ioan a mai văzut şi o altă femeie, pe care a
descris-o în Apocalipsa 17:
Şi am văzut o femeie, şezând pe o fiară de coloare stacojie, plină
cu nume de hulă . . .
Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu; era
împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.

51

Ţinea în mână un potir de aur, plin de spurcăciuni şi de
necurăţiile curviei ei.

52

Pe frunte purta scris un nume:

53

O TAINĂ, BABILONUL CEL MARE, MAMA
DESFRÂNATELOR ŞI SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI.
Apocalipsa 17:3-5.
54
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Limbajul simbolic descrie o femeie imorală - biserica falsă.
Biserica decăzută a fost necredincioasă faţă de Domnul Hristos
şi a compromis adevărul Bibliei.
Apostolul Iacov a folosit cuvinte asemănătoare, pentru a-i
descrie pe cei ce resping învăţăturile lui Dumnezeu şi se alătură
lumii:
(Text: Iacov 4:4)
Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie
cu Dumnezeu?
Iacov 4:4.

56

(Text: Apocalipsa 12:2,4)
Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin
ca să nască. . .
58

Balaurul a stătut înaintea femeii, care sta să nască,

59

pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte.
Apocalipsa 12:2, 4.
Cine este acest balaur care stătea înaintea femeii pentru a-i
devora copilul îndată ce se va naşte?
60

(Text: Apocalipsa 12:7-9 )
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
61
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57

Aşadar, femeia decăzută reprezintă biserica falsă, iar femeia
curată reprezintă biserica adevărată.
Să citim din nou profeţia cu privire la femeia cea curată.
Femeia curată = Biserica adevărată
Femeia decăzută = Biserica falsă
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dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.

62

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana,
acela care înşeală întreaga lume,

63

a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi
îngerii lui.
Apocalipsa 12:7-9.
64

(Text: Apocalipsa 12:5)
Cartea Apocalipsei Îl descrie şi pe copil: Ea a născut un fiu, un
copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile
cu un toiag de fier.
65

Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.
Apocalipsa 12: 5.

66

Un singur copil din istoria lumii avea să cârmuiască toate
neamurile cu un toiag de fer, iar acesta a fost Domnul Isus.
Vorbind despre cea de a doua venire a Domnului Hristos,
67

(Text: Apocalipsa 19:15)
apostolul Ioan spunea: Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să
lovească Neamurile cu ea.
68

pe care le va cârmui cu un toiag de fier. . .
Apocalipsa 19:15.
Apostolul Pavel ne relatează modul în care Domnul Isus a fost
răpit la tronul lui Dumnezeu,
69
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(Text: Efeseni 1:20)
când Dumnezeu . . . L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la
dreapta Sa, în locurile cereşti.
Efeseni 1:20.
70

71

73

74

Diavolul L-a ispitit pe Domnul Isus pe întregul parcurs al slujirii
Sale, sperând să împiedice realizarea planului lui Dumnezeu de
a salva lumea noastră căzută.
Când trupul Domnului Hristos a atârnat pe cruce, Satana a
crezut că a câştigat bătălia.
Dar mormântul gol a fost semnul înfrângerii sigure a lui Satana.
Domnul Hristos a înviat şi S-a înălţat la tronul Tatălui Său.
Profeţia se împlinea, întocmai precum era prezis!
După ce a eşuat în încercarea de a-L nimici pe Fiul lui
Dumnezeu, Satana şi-a îndreptat mânia lui spre femeia, adică
spre biserica Creştină.
Cu excepţia unuia, toţi ucenicii Domnului Hristos au murit ca
martiri.
Dacă doriţi să-i faceţi rău unui părinte, care este metoda cea mai
dureroasă?
Făcându-le rău copiilor.
Satana nu se mai putea atinge de Domnul Isus.
El era în Cer, desigur.
Aşadar, a început să-i atace cu furie pe urmaşii Domnului Isus.
Apostolul Pavel a fost decapitat în afara cetăţii Romei.
Creştinii au fost torturaţi şi aruncaţi în închisori, mulţi dintre ei
sigilându-şi mărturia cu propriul sânge.

75

76

Atât timp cât ucenicii au fost în viaţă, biserica a rămas
statornică în adevăr.
După moartea ucenicilor, odată cu trecerea timpului, unii
creştini au compromis credinţa, iar învăţăturile false au început
să pătrundă în interiorul bisericii.
11
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Războiul care a început în cer s-a mutat în lumea noastră.
Prin intermediul Romei păgâne, Satana a încercat să ia viaţa
Domnului Isus îndată ce S-a născut.
Irod, guvernatorul roman, a decretat ca toţi copiii de parte
bărbătească sub vârsta de doi ani să fie ucişi, dar un înger i-a
avertizat pe Maria şi Iosif să fugă în Egipt cu copilul Isus.
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Spre sfârşitul celui de-al doilea secol, majoritatea bisericilor au
preluat o nouă formă;

77

simplitatea de la început a dispărut odată cu trecerea la odihnă a
ucenicilor.
- Ecclesiastical Research, p. 51.
78

79

În secolul al patrulea, Împăratul Constantin a încercat să
menţină unitatea Imperiului Roman prin unificarea creştinilor şi
a păgânilor într-un sistem mare religios comun.
Ca rezultat, creştinismul a devenit foarte popular.
Păgânii au fost botezaţi în biserică, aducând cu ei multe credinţe
şi practici necreştine.
Când biserica a îmbrăţişat aceste erori, şi-a pierdut viziunea şi
scopul.
Un istoric scria: Noii creştini erau, atât în ceea ce priveşte
gândirea, cât şi obiceiurile, aceiaşi păgâni de dinainte . . .
Pătrunderea lor în biserici nu a nimicit păgânismul.

80

Dimpotrivă, mulţimile de păgâni botezaţi a făcut ca păgânismul
să diminueze puterea morală a Creştinismului ca instituţie, până
la neputinţă.
- Secole de Creştinism: O istorie concisă, p. 58.
81

82
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Totuşi, în tot acest timp, mulţi creştini au rămas credincioşi
adevărurilor lui Dumnezeu şi au protestat împotriva
schimbărilor care s-au infiltrat în biserică.
Ei au refuzat să-şi compromită poziţia şi mulţi au fost
persecutaţi pentru atitudinea lor.
În scurt timp, împăraţii romani au emis edicte prin care
respingerea practicilor false ale bisericii de stat erau considerate
crime pasibile de pedeapsa cu moartea.
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83

(Text: Apocalipsa 12:13)
Balaurul . . . a început să urmărească pe femeia, care născuse
copilul de parte bărbătească.
Apocalipsa 12:13.
Ce s-a întâmplat cu femeia?
(Text: Apocalipsa 12:6)
Ea . . . a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu,

84

(Text: Ezechiel 4:6)
Ezechiel scria: . . . îţi pun câte o zi pentru fiecare an.
Ezechiel 4:6.
86

Aşadar, oprimarea poporului credincios al lui Dumnezeu, aşa
cum a fost prezisă în Apocalipsa, avea să continue timp de 1260
ani.
87

Istoria confirmă cu precizie această profeţie biblică.
Împăratul Roman Iustinian i-a poruncit generalului Belizarie să
şteargă de pe faţa pământului ultimele două popoare ariane care
se opuneau bisericii din Roma.
88

Ultimele două popoare au fost nimicite în anul 538 d.Hr., iar
Iustinian l-a numit pe episcopul de la Roma, cap al bisericii,
adevăratul şi unicul corector al ereticilor.
Domnia intoleranţei faţă de aşa-zişii eretici a început.
89

90

Creştinii credincioşi care au continuat să împărtăşească
adevărurile descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu, au văzut că
singura modalitate de a-şi păstra credinţa a fost aceea de a fugi,
întocmai precum era prezis în Apocalipsa.
Femeia a fugit în pustie.
13
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85

ca să fie hrănită acolo o mie două sute şase zeci de zile.
Apocalipsa 12:6.
Să observăm că Dumnezeu a descoperit perioada de timp în care
poporul Său avea să fie persecutat: 1260 zile.
Am văzut deja că în profeţia Bibliei o zi reprezintă un an literal.
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91

92

93

Valdenzii, Albigenzii şi alţi creştini credincioşi au fugit în Alpii
din nordul Italiei şi în sudul Franţei, iar Hughenoţii s-au
împrăştiat pe întregul teritoriul al Franţei. Ei s-au aşezat în văi
retrase, în peşteri şi în zonele înalte ale munţilor.
Acolo au fost vânaţi ca nişte criminali de rând şi mulţi au fost
ucişi.
Care era vina lor? Ei nu voiau să renunţe la învăţăturile
Domnului Isus.
Milioane de creştini au preferat mai degrabă să moară decât săşi compromită credinţa.
Unii istorici estimează că numărul celor care au plătit cu
moartea a fost de mai bine de 50 milioane.
Mulţi dintre cei care au murit au fost martirizaţi de către alţi
aşa-zişi creştini care credeau că împlinesc voia lui Dumnezeu!
În cele din urmă, adevărul lui Dumnezeu a triumfat.
Biblia a fost tradusă în limba poporului şi după inventarea
tiparului, nenumărate exemplare au fost răspândite în întreaga
lume.
Adevărul lui Dumnezeu încetase să fie ascuns. De acum începea
să fie descoperit!
Reformatori curajoşi, asemenea lui Huss şi Ieronim, care au
proclamat cu îndrăzneală Cuvântul lui Dumnezeu, au fost arşi
pe rug.

94

Alţii, asemenea lui Luther, Wycliffe, Tyndale, au fost urmăriţi şi
persecutaţi.

95

Cu toate acestea, descoperirea Americii a oferit o nouă libertate
şi un nou loc de refugiu pentru creştinii persecutaţi în Europa.

96

Pe ţărmul naţiunii nou-născute a fost aşezată temelia libertăţii
religioase.

97
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98
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(Video: 10 sec) În cele din urmă, era compromisului şi a
persecuţiei, prezisă în Apocalipsa 12, şi-a găsit sfârşitul în anul
1798.
Această perioadă s-a încheiat în momentul în care Napoleon l-a
trimis pe Generalul Berthier să îl aresteze pe papa - exact la
1260 ani după începerea persecuţiilor în anul 538.
La încheierea perioadei de timp profetizate, Dumnezeu încă mai
avea un grup de credincioşi care se ataşaseră de Biblie şi
învăţăturile ei.
Profeţia prevedea că Satana îşi va îndrepta furia asupra bisericii
lui Dumnezeu care rămăsese după această perioadă profetică:

100

care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus
Hristos.
Apocalipsa 12:17.
101

102

103

Rămăşiţa este o ultimă parte rămasă dintr-o bucată mai mare de
material textil.
Tot aşa, rămăşiţa bisericii lui Dumnezeu este o ultimă parte
rămasă din acelei biserici care există în timpul sfârşitului, chiar
înainte de revenirea Domnului Isus pe pământ.
Aşadar, traducerea literală a acestui verset ar fi: Balaurul era
mâniat . . . şi s-a dus să facă război cu biserica zilelor
sfârşitului.
Satana este mâniat că poporul lui Dumnezeu încă mai respectă
adevărurile divine în aceste zile ale sfârşitului.
Apostolul Ioan descrie două caracteristici prin care putem
recunoaşte această biserică din ultimele zile:
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei,

104
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(Text: Apocalipsa 12:17)
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa
seminţei ei,
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care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus
Hristos. Apocalipsa 12:17.
Această rămăşiţă este constituită din aceia care păzesc toate
poruncile lui Dumnezeu.
105

Au mărturia Domnului Isus Hristos

106

107

Dar nu spun toate bisericile că creştinii trebuie să păzească
poruncile lui Dumnezeu?
Nu chiar toate! Multe organisme religioase din zilele noastre le
spun credincioşilor lor, într-un fel sau altul, să încalce unele
dintre instrucţiunile lui Dumnezeu.
De exemplu, unele comunităţi sunt învăţate să se închine
înaintea chipurilor cioplite.
Altele ignoră sfinţenia numelui lui Dumnezeu.
(Text: Exod 20:8-10)
Şi majoritatea lumii religioase a pierdut din vedere memorialul
creaţiei descris în porunca a patra: Adu-ţi aminte de ziua de
odihnă, ca s-o sfinţeşti.

108

Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci lucrul tău.

109

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului.
Exod 20:8-10.

110

111
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(Text: Apocalipsa 12:17)
Rămăşiţa lui Dumnezeu, sau biserica ultimelor zile, nu numai că
păzeşte poruncile lui Dumnezeu, dar profeţia spune de
asemenea că credincioşii ei ţin mărturia lui Isus Hristos.
(Apocalipsa 12:17)
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(Text: Apocalipsa 19:10)
mărturia lui Isus este duhul proorociei.

112

113

(Text: Matei 28:19,20)
Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,

114

botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

115

Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit.

116

Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului. Amin.
Matei 28:19, 20.
117

118

În Apocalipsa capitolul 14, porunca de a predica Evanghelia
veşnică în toată lumea este simbolizată de către cei trei îngeri
care zboară prin mijlocul cerului.
Prima parte a acestei întreite solii accentuează două mari
adevăruri care trebuie vestite fiecărui om:

17
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Biserica lui Dumnezeu din ultimele zile va avea darurile
duhului, inclusiv spiritul profeţiei.
Cu o ocazie viitoare vom studia acest dar special într-o manieră
mai detaliată.
Dumnezeu prezintă mai multe caracteristici pentru a ne ajuta în
căutarea noastră după biserica Sa din ultimele zile.
Poporul Lui va fi angajat în misiunea de a duce Evanghelia în
toată lumea, deoarece Domnul Isus a încredinţat bisericii Sale
însărcinarea:
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(Text: Apocalipsa 14:6,7)
Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului,

119

cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor
pământului,

120

oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod.

121

El zicea cu glas tare: 'Temeţi-vă de Dumnezeu, şi daţi-I slavă,
căci a venit ceasul judecăţii Lui;

122

şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi
izvoarele apelor!'
Apocalipsa 14:6, 7.
123

124

Aceasta este o avertizare adresată tuturor locuitorilor
pământului din ultimele ceasuri ale istoriei, anunţând că a venit
ziua judecăţii.
Ea aminteşte de asemenea de marele memorial al puterii
creatoare a lui Dumnezeu, Sabatul zilei a şaptea.
Cea de a doua parte a întreitei solii se află în versetul 8:
(Text: Apocalipsa 14:8)
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: 'A căzut, a căzut
Babilonul, cetatea cea mare,

125
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care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!'
Apocalipsa 14:8.
Această solie îi cheamă pe adevăraţii credincioşi ai lui
Dumnezeu să se despartă de lumea religioasă confuză.
Ei trebuie să fie atenţi pentru a evita apostazia religioasă
contemporană.
În cea de a treia parte a profeţiei se află ultimul şi cel mai
solemn apel:
(Text: Apocalipsa 14:9,10)
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare:

'Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei
pe frunte sau pe mână,

128

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu' . . .
Apocalipsa 14:9, 10.

129

Lumea trebuie să fie avertizată împotriva închinării la fiară şi
înaintea icoanei ei, precum şi împotriva acceptării semnului ei.

130

(Text: Ioan 10:16)
Domnul Isus a zis: Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul
acesta; şi pe acelea trebuie să le aduc.
131

Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor.
Ioan 10:16.

132
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133

Dumnezeu are urmaşi credincioşi în toate bisericile, dar va veni
un timp când va exista doar un singur staul, doar o singură
biserică adevărată.
Domnul Isus a spus că oile lui vor fi chemate afară din acele
staule care nu au respectat cu atenţie învăţăturile Cuvântului lui
Dumnezeu.
(Text: Apocalipsa 18:4)
Ioan descoperitorul a prezis timpul acela:
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: 'Ieşiţi din mijlocul
ei, poporul Meu,

134

135

ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!
Apocalipsa 18:4.
Urmaşii credincioşi ai lui Dumnezeu vor fi chemaţi afară din
eroarea şi confuzia religioasă care există în timpul sfârşitului.
Cred că doriţi să vedeţi cum îi descrie Biblia pe cei care sunt
chemaţi să iasă din confuzia religioasă care va exista chiar
înainte de revenirea Domnului Isus.
(Text: Apocalipsa 14:12,14)
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus.

136

Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea Cineva care
semăna cu un Fiu al omului;

137

pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere ascuţită.
Apocalipsa 14:12, 14.
138

Să revedem pe scurt câteva dintre caracteristicile distinctive al
bisericii lui Dumnezeu din ultimele zile, aşa cum sunt redate
acestea în Biblie:
139
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Biserica lui rămăşiţei lui Dumnezeu avea să apară după o
perioada de persecuţie teribilă, care s-a încheiat în 1798.

140

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

141

142

Ei vor avea darurile Duhului Sfânt, inclusiv darul profeţiei.

143

La prima vedere, toate bisericile pot arăta la fel,

144

145

dar când studiem descrierea lui Dumnezeu în Cuvântul Său
Sfânt, cu privire la adevărata biserică, este destul de uşor să le
distingem pe cele care nu deţin aceste caracteristici biblice.
Probabil că aţi cercetat îndelung, căutând biserica lui Dumnezeu
din ultimele zile, în mijlocul confuziei lumii religioase
contemporane.
Eu cred că există o singură biserică adevărată. Este o biserică
întemeiată pe Biblie, care crede în Domnul Hristos, păzeşte
Sabatul şi constituie o mişcare mondială aşteptătoare a celei de
a doua veniri.
Din acest motiv sunt adventist de ziua a şaptea.
Această biserică întruneşte toate caracteristicile.
După ce am studiat această profeţie remarcabilă, puteţi înţelege
cu claritate că Dumnezeu are o solie specială şi un popor special
o vesteşte în întreaga lume.
Dar nu este suficient să cunoşti aceste fapte biblice.

146
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Ei vor proclama în întreaga lume soliile speciale de avertizare
din Apocalipsa, ca să pregătească un popor pentru revenirea
Domnului Isus.
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Pentru a avea pacea şi fericirea care însoţesc o deplină umblare
cu Domnul Isus Hristos, este necesar să luăm o decizie şi să
respectăm adevărul aşa cum este el descoperit în cuvântul lui
Dumnezeu, deoarece Domnul Isus a spus:
147

(Text: Ioan 13:17)
Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi.
Ioan 13:17.
148

149
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Dumnezeu vă invită să luaţi una dintre cele mai importante
hotărâri ale vieţii.
Sunteţi convinşi că aţi auzit Cuvântul lui Dumnezeu predicat în
această serie de prezentări?
Credeţi că aţi auzit adevărul lui Dumnezeu proclamat în aceste
prelegeri?
Credeţi că Duhul Sfânt este Cel care v-a impresionat inima?
Când auzim cuvântul lui Dumnezeu, când ascultăm adevărul lui
Dumnezeu, Duhul Sfânt ne inspiră să luăm o decizie.
Acum este timpul pentru această decizie.
Aţi dori să spuneţi: Da, Doamne, accept cuvântul Tău. Da,
Isuse, vreau să urmez adevărul Tău. Cedez în faţa apelurilor
Duhului Sfânt. Te voi urma de acum şi până la capăt. Aleg să
merg pe calea adevărului.
Dacă aceasta este hotărârea dumneavoastră, vă invit să vă
ridicaţi în picioare chiar acum, în timp ce ne rugăm.

21 – Mesaje de dincolo de stele
Dumnezeu încă vorbeşte prin profeţii Săi

1

Oameni de ştiinţă din diferite zone ale lumii, folosesc telescoape
radio foarte puternice, pentru a asculta sunetele venite din
spaţiul îndepărtat.
2

3

4

Există dovezi că spre pământ se transmit semnale de mii de ani dar puţini ascultă mesajul.
Este mesajul Creatorului pentru această planetă - un mesaj al
iubirii din partea unui Dumnezeu care încercă să-i recâştige pe
copiii Lui răzvrătiţi.
Separarea dintre Dumnezeu şi neamul omenesc nu a existat
dintotdeauna.
Totul a început frumos pe planeta Pământ - o lume desăvârşită
pentru doi oameni desăvârşiţi, creaţi după chipul lui Dumnezeu.

5

(Video: 7 sec) Acolo, în căminul lor din grădină, Dumnezeu îi
vizita şi le vorbea faţă către faţă.
Ne imaginăm cum se plimbau agale împreună în răcoarea
dimineţii!
6

Totul era aşa cum plănuise Dumnezeu - o relaţie frumoasă de
părtăşie!
Nimic nu i-ar fi putut despărţi.
Iar vizitele lor trebuie să fi fost foarte plăcute.
7

Dar din nefericire, această relaţie de iubire şi părtăşie a durat
doar pe parcursul a două capitole ale Bibliei.

8

1
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Ei speră că poate într-o zi, vor auzi un mesaj din partea fiinţelor
inteligente care ar putea exista pe vreo altă planetă locuită.
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Geneza capitolul 3 ne relatează o istorie tragică.
Adam şi Eva au păcătuit.

9

10

Ei s-au răzvrătit împotriva conducerii pe deplin iubitoare a lui
Dumnezeu. Păcatul i-a despărţit de El, deoarece păcatul şi
Dumnezeu sunt incompatibili.
Adam şi Eva nu au mai putut comunica în mod direct cu
Dumnezeu şi nu s-au mai putut bucura de compania Lui.
Ei au ascultat de şarpele Lucifer şi i s-au supus lui în loc să I se
supună lui Dumnezeu - acesta este păcatul.

11

(Text: Geneza 3:8)
Biblia spune: Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care
umbla prin grădină în răcoarea zilei:
12

şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu

13

14

printre pomii din grădină.
Geneza 3:8.
Adam şi Eva s-au ascuns!
Ei nu voiau să vadă faţa lui Dumnezeu.
Pur şi simplu doreau să se ascundă.
Acesta este rezultatul păcatului.
El separă şi distruge relaţia iubitoare dintre Dumnezeu şi om şi
dintre om şi semenii lui.

15
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(Text: Isaia 59:2)
Profetul Isaia scria: Ci nelegiuirile voastre pun un zid de
despărţire între voi şi Dumnezeul vostru;
16

17

El a instituit o nouă cale de comunicare cu copiii Lui de pe
planeta pământ - o modalitate de a-i călăuzi şi de a-i instrui,
pentru a le dezvălui planurile Lui.
Dumnezeu a ales bărbaţi şi femei de încredere, care să
îndeplinească rolul de mesageri, pentru a le comunica oamenilor
dragostea Lui şi pentru a le descoperi planurile Lui.
Printre cei aleşi de El au fost Moise, Miriam, Samuel, Ilie,
Hulda, Debora, Isaia, Ieremia şi mulţi alţii.

19

Profeţii şi profetesele au fost purtătorii de cuvânt ai lui
Dumnezeu!

20

Aceasta a fost modalitatea lui Dumnezeu de a le spune
oamenilor: Eu vă iubesc, vă port de grijă şi am un plan pentru a
veni în ajutorul vostru.
21

În Biblie sunt relatate numeroase conversaţii între Dumnezeu şi
diferite personaje ale Bibliei, dar acestea nu au fost asemenea
conversaţiilor şi părtăşiei de care s-au bucurat Adam şi Eva în
grădina Edenului.
22

3
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18

păcatele voastre vă ascund Faţa Lui şi-L împiedecă să v-asculte!
Isaia 59:2.
Da, păcatul ne desparte de Dumnezeu, dar nu ne desparte de
dragostea Lui.
Dumnezeu a găsit o modalitate de a păstra legătura cu omul
căzut în păcat.
Iubirea întotdeauna găseşte o cale de a păstra legătura!
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23

24

Uneori Dumnezeu a vorbit prin intermediul Duhului Sfânt,
alteori prin sfinţii îngeri şi alte ori prin oameni pe care i-a ales
ca mesageri ai Săi.
Din ceea ce s-a descoperit până acum, putem spune că pe
parcursul primilor 2500 de ani ai istoriei omenirii, nici o
revelaţie din partea lui Dumnezeu nu a fost scrisă.
Cei învăţaţi de Dumnezeu au transmis în formă orală ceea ce li
se spusese.
Cu toate acestea, cel mai frecvent mijloc ales de Dumnezeu
pentru a comunica cu poporul Lui
(Text: Amos 3:7)
au fost profeţii şi profetesele - bărbaţi şi femei care au transmis
soliile lui Dumnezeu sub inspiraţia Duhului Sfânt.
Acest fapt nu ar trebui să ne surprindă prea mult, deoarece
Biblia declară în mod clar:
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina
Sa slujitorilor Săi prooroci.
Amos 3:7.
Să observăm modul în care au primit aceşti profeţi mesajele pe
care urmau să le transmită:

25

(Text: 2 Petru 1:21)
Căci nici o prorocie n-a fost adusă prin voia omului;

26

ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.
2 Petru 1:21

27

(Text: Iuda 14)
Enoh a propovăduit cea de a doua venire a Domnului Hristos: Şi
pentru ei a proorocit Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, când
a zis:
28
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'Iată că a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Săi' .
Iuda 14.

29

30

(Text: Fapte 3:21)
. . . Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci din
vechime.
Fapte 3:21.
Un alt profet, Noe, a prezis distrugerea lumii prin potop, cu 120
de ani înainte de a avea loc.

31

Uneori Dumnezeu le-a descoperit profeţilor voinţa Sa prin
intermediul viziunilor, alteori prin vise şi alteori prin Cuvântul
Său.
Dar întotdeauna prin Duhul Sfânt.
32

(Text: Numeri 12:6)
Domnul a zis: . . . Când va fi printre voi un prooroc, Eu,
Domnul, Mă voi descoperi lui într-o vedenie
33

34

sau îi voi vorbi într-un vis.
Numeri 12:6.
Uneori mesagerii lui Dumnezeu erau instruiţi să vorbească în
numele Său; alteori li se spunea să scrie sau să înregistreze întrun raport mesajele venite din partea Sa.
De fapt, Biblia este rezultatul activităţii profeţilor.
Fiecare autor a fost o parte a planului lui Dumnezeu.
Toţi cei care au scris sau au vorbit, au făcut-o mânaţi de Duhul
Său.
Prin ei, Dumnezeu a trimis un mesaj al iubirii pentru copiii Lui
de pe pământ.

35
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După potop, găsim mai mulţi profeţi şi profetese - printre care Maria, Debora, Ieremia, Isaia, Ezechiel şi alţii.
Ei erau nişte învăţători ai neprihănirii, îndrumători morali şi
spirituali, care vorbeau din partea lui Dumnezeu.
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36

37

Aceasta a fost maniera lui Dumnezeu de a spune: Vă iubesc şi
doresc să păstrez legătura cu voi.
Dumnezeu doreşte îndeosebi ca noi să ştim că aşteaptă cu
nerăbdare timpul în care vom putea avea părtăşie cu El, faţă
către faţă!
Toţi autorii Noului Testament - Matei, Marcu, Luca, Ioan, Pavel,
Iacov, Petru şi Iuda - au fost o parte a aceluiaşi plan.
Toţi au avut darul profeţiei.
Desigur, în tot acest timp, au existat şi alţii care au vorbit în
numele lui Dumnezeu: Simon, Agab, Barnaba, Ana,
(Text: Fapte 21:9)
şi cele patru fete ale lui Filip care . . . prooroceau.
Toţi au fost instrumentele folosite de Dumnezeu pentru a-Şi
descoperi voinţa şi pentru a încuraja biserica creştină timpurie.

38

39

40

41

În afară de aceştia, Domnul Isus a venit pentru a demonstra în
mod personal, prin cuvinte şi fapte, cum este Dumnezeu cu
adevărat.
Niciodată lumea nu a văzut un Mesager mai elocvent al iubirii şi
interesului lui Dumnezeu pentru oameni.
Chiar şi în cele nouăsprezece secole de după Calvar, au
continuat să existe bărbaţi, femei, băieţi şi fete care
îngenuncheau la piciorul crucii pentru a-şi exprima loialitatea şi
devotamentul faţă de Mântuitorul lumii.
Biblia spune că după ce S-a înălţat la cer, Domnul Isus le-a dat
oamenilor daruri spirituale pentru a-i întări şi încuraja pe
urmaşii Lui.
(Text: Efeseni 4:8)
De aceea este zis: 'S-a suit sus, a luat robia roabă, şi a dat daruri
oamenilor' .
Efeseni 4:8.
În ce constau aceste daruri?
(Text: Efeseni 4:11-15)
Biblia spune: Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe
alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători.
Efeseni 4:11.

42
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pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru
zidirea trupului lui Hristos.

43

Cât timp urmau să rămână aceste daruri în biserică? Până vom
ajunge toţi la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare,
44

Ca să nu mai fim copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de
orice vânt de învăţătură,

46

47

prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele de
amăgire.
Verse 14.
Să observăm locul în care se află darul profeţiei pe lista
darurilor spirituale, enunţată de către apostolul Pavel.
(Text: 1 Corinteni 12:28)
Şi Dumnezeu a rânduit în Biserică, întâi, apostoli; al doilea,
prooroci . . .
1 Corinteni 12:28.

48

Darul profeţiei se află pe locul imediat următor apostoliei şi
trebuie să fie un dar foarte important şi necesar pentru a
contribui la funcţionarea corespunzătoare a bisericii.
49
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45

la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.
Verse 13.
Biblia declară că aceste daruri erau menite să confere stabilitate
bisericii şi să-i întărească pe oameni din punct de vedere
spiritual.
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50

Apostolul Pavel asemăna darurile Duhului cu diferitele părţi ale
trupului omenesc.
El demonstra că ochii, capul, gura şi alte părţi ale corpului sunt
necesare în aceeaşi măsură pentru ca trupul să funcţioneze în
mod eficient şi armonios.
Tot aşa este şi în cazul bisericii.
Fără viziuni, de exemplu, biserica este oarbă!
(Text: Proverbe 29:18)
Când nu este nici o descoperire dumnezeiască, poporul este fără
frâu; dar ferice de poporul care păzeşte legea!
Proverbe 29:18.

51

Dar, veţi spune: Ce s-a întâmplat cu darul profeţiei după ce
Domnul S-a întors la cer şi toţi ucenicii au murit?

52

53

Nu după multe generaţii, biserica a devenit neglijentă, dispusă la
compromis şi necredincioasă faţă de Dumnezeu şi faţă de legea
Lui.
Ieremia raportează cele întâmplate în perioada în care poporul
Israel a apostaziat:
(Text: Plângeri 2:9)
Lege nu mai au, şi chiar proorocii nu mai primesc nici o vedenie
de la Domnul.
Plângeri 2:9.

54

Deoarece biserica timpurie a adoptat ritualuri şi practici păgâne
şi a respins adevărurile fundamentale ale Bibliei, darurile
spirituale au fost retrase unul după altul.
55

În acest timp de apostazie a bisericii, Evul Întunecat, Biblia era
legată cu lanţuri în amvoanele mănăstirilor.
În general, Bibliile erau scrise în limbile ebraică, greacă şi
latină.
56
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57

Oamenilor din popor li se interzicea să deţină sau să citească
Scripturile.
Singurii cărora li se permitea să citească şi să interpreteze Biblia
erau preoţii.
Câţiva creştini credincioşi s-au ataşat de Biblie şi de adevărurile
ei.
În ciuda persecuţiei, aceştia au desfăşurat o lucrare misionară,
răspândind acele părţi din Scriptură care se aflau în posesia lor.
Ei au semănat seminţele Reformaţiunii cu mult timp înaintea lui
Wycliffe, Luther şi Huss.î

58

59

Oamenii au început să cerceteze cu atenţie Scripturile şi vechile
adevăruri, ascunse de veacuri, au început să fie scoase la
lumină.
Aceste adevăruri erau aduse în atenţia oamenilor şi ceea ce a
urmat a fost o mare trezire religioasă.
În acest timp s-a declanşat o nouă mişcare religioasă - un grup
de creştini devotaţi, între care baptişti, metodişti, prezbiterieni şi
alţii - cercetau Scripturile şi se rugau pentru lumină.

60

61

62

Cercetând Biblia, ei au descoperit în porunca a patra marele
memorial al Creaţiei lui Dumnezeu - o zi de care Dumnezeu i-a
cerut poporului Său să-şi aducă aminte.
Ei au citit Cartea Apocalipsei şi au descoperit descrierea
poporului lui Dumnezeu din ultimele zile:
(Text: Apocalipsa 14:12)
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi credinţa lui Isus.
Apocalipsa 14:12.
În timp ce citeau şi studiau alte texte, au ajuns la convingerea că
păzirea poruncilor lui Dumnezeu implica respectarea Sabatului
Bibliei.

9
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(Video: 8 sec) Martin Luther şi alţi învăţaţi au tradus Biblia în
limba obişnuită a poporului. Apoi a urmat persecuţia, dar
aceasta nu a făcut altceva decât să provoace o dorinţă şi mai
mare după Cuvântul lui Dumnezeu.
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Ei au acceptat acest monument de aducere aminte a creaţiei şi
au predicat adevărul despre Sabat în întreaga lume.

63

64

(Video: 11 sec) Ce putem spune despre darul profeţiei?
Dorea Dumnezeu să aducă la existenţă darul special al profeţiei
în mijlocul acestui popor păzitor al Sabatului din timpul
sfârşitului?
Avea Dumnezeu ceva special pentru ei?
Nu ar fi normal să concluzionăm că Dumnezeu trebuia să aibă
un mesaj special pentru această generaţie deosebită?
Oare nu ar dori Dumnezeu, în dragostea Lui pentru credincioşii
din zilele noastre, să păstreze legătura cu noi?
(Text: Ioel 2:28,31)
Să ascultăm: După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice
făptură;

65

fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri vor visa visuri,
şi tinerii voştri vor avea vedenii.

66

. . . înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi
înfricoşată.
Ioel 2:28, 31.
67

68
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Să observăm că Dumnezeu a declarat că aceste daruri spirituale
se vor manifesta chiar înainte de ziua cea mare şi înfricoşată a
Domnului - adică înainte de cea de a doua venire a Domnului
Hristos.
De aceea, în ultimele ceasuri ale istoriei pământului, poporul lui
Dumnezeu trebuie să beneficieze de darul profeţiei.
În epistola adresată bisericii din Corint, apostolul Pavel le-a
declarat urmaşilor săi:
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(Text: 1 Corinteni 1:7)
Aşa că nu duceţi lipsă de nici un fel de dar, în aşteptarea arătării
Domnului nostru Isus Hristos.
1 Corinteni 1:7.
69

Deja am descoperit că poporul lui Dumnezeu din ultimele zile
va fi constituit de către cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu,
şi ţin mărturia lui Isus Hristos.
Apocalipsa 12:17
70

71

şi va păzi poruncile lui Dumnezeu.

72

şi va ţine mărturia Domnului Isus Hristos.

73

74

(Text: Apocalipsa 19:10)
Despre mărturia Domnului Isus ni s-a spus deja că este duhul
proorociei.
Apocalipsa 19:10.
Cu alte cuvinte, mărturia Domnului Isus este mărturia pe care o
aduce Domnul prin darul profetic.
În conformitate cu declaraţiile Apocalipsei, acea biserică ce va
constitui mijlocul de comunicare al lui Dumnezeu în ultimele
zile, va avea credinţa Domnului Isus, va păzi toate poruncile lui
Dumnezeu şi va fi binecuvântată cu darul profeţiei.
Da, Dumnezeu încă mai doreşte să păstreze legătura cu noi.
El încă mai are ceva de spus pentru această generaţie.

75

11

21 – Mesaje de dincolo de stele

va avea răbdarea sfinţilor
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Dar, probabil că doriţi să întrebaţi: Ce putem spune despre
posibilitatea de a fi înşelaţi? Cum putem şti care este deosebirea
dintre un adevărat profet al lui Dumnezeu şi un profet fals?
76

77

Întotdeauna a existat posibilitatea de a fi înşelaţi.
De-a lungul istoriei, au existat atât profeţi falşi, cât şi profeţi
adevăraţi.
Dar dacă ştim să recunoaştem profeţii adevăraţi, nu trebuie să ne
îngrijorăm cu privire la cei falşi.
Biblia prezintă câteva caracteristici specifice prin care putem
recunoaşte un profet adevărat:

78

Mesajul profetului adevărat va fi în armonie desăvârşită cu
Cuvântul şi legea lui Dumnezeu.

79

(Text: Isaia 8:20)
La lege şi la mărturie! Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai
răsări zorile pentru poporul acesta.
Isaia 8:20.
80

Prezicerile unui profet adevărat trebuie să se împlinească
întotdeauna!

81

(Text: Ieremia 28:9)
. . . Numai după împlinirea celor ce prooroceşte, se va cunoaşte
că este cu adevărat trimes de Domnul. Ieremia 28:9.
82

83
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Profeţiile unui profet adevărat au rolul de a zidi biserica. Unul
dintre motivele pentru care Dumnezeu a oferit darul profeţiei
este acela de a consolida biserica Sa. Dacă dorim să descoperim
adevăratul dar profetic, trebuie să descoperim adevărata
biserică. Ele se află în legătură.
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(Text: 1 Corinteni 14:3,4)
Cine prooroceşte, dimpotrivă, vorbeşte oamenilor, spre zidire,
sfătuire şi mângâiere . . .
84

dar cine prooroceşte, zideşte sufleteşte Biserica.
1 Corinteni 14:3, 4.

85

86

(Text: 1 Ioan 4:1,2)
Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi
duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu;
87

căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.

88

. . . Orice duh, care mărturiseşte că Isus Hristos a venit în trup,
este de la Dumnezeu.
1 Ioan 4:1, 2.
89

Un profet sau o profetesă adevărată poate fi cunoscută prin viaţa
şi faptele ei.

90

(Text: Matei 7:16,18)
Îi veţi cunoaşte după roadele lor. . .

91
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Un adevărat profet Îl va înălţa pe Domnul Hristos ca Fiu al lui
Dumnezeu şi Mântuitor al omenirii:
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Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate
face roade bune.
Matei 7:16, 18.
92

Pe temeiul acestor texte biblice, pare a fi evident că nu oricine
pretinde a fi profet al lui Dumnezeu este un profet adevărat.

93

94

95

Viaţa şi faptele unui profet adevărat trebuie să susţină şi să
edifice mesajul profetic în conformitate cu Biblia şi cu
instrucţiunile şi poruncile lui Dumnezeu aflate în Cuvântul Său
Sfânt.
Aşadar, indiferent cine ar fi cei care pretind că vorbesc în
numele lui Dumnezeu, aplicaţi testul!
Dacă vor corespunde, mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu!
Dacă nu vor corespunde, respectaţi avertizarea Domnului
Hristos şi păziţi-vă de ei.
Permiteţi-mi să vă relatez cum a ales Dumnezeu să păstreze
legătura cu poporul Său. Era în vremea când credincioşii Lui
vesteau lumii adevăruri care fuseseră ascunse timp de secole.
Faptele au avut loc în timpul Marii Treziri Religioase de la
începutul secolului al nouăsprezecelea.
În acea perioadă se manifesta un interes extrem de intens faţă de
studiul Bibliei şi faţă de rugăciune.
Profeţiile din Daniel şi Apocalipsa se aflau în centrul atenţiei.
Credincioşii cercetători ai Bibliei au studiat aceste profeţii şi în
cele din urmă, au ajuns la concluzia că Domnul Isus va veni în
timpul vieţii lor.

96

Pe măsură ce studiul lor continua, au stabilit că data revenirii
Domnul Hristos trebuia să fie 22 octombrie, 1844. Cu toate
acestea, data stabilită a trecut iar venirea în slavă a Domnului
Isus nu a avut loc.
97
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Dezamăgirea a fost cât se poate de amară. Ea a provocat multe
batjocuri, ridiculizări şi interpretări tendenţioase din partea celor
necredincioşi.
98

99

101

Oamenii erau descurajaţi.
Dezamăgirea părea insuportabilă.
Dar un Dumnezeu iubitor nu părăseşte niciodată căutătorul
sincer al adevărului. El nu i-a părăsit pe acei credincioşi
adventişti care treceau printr-o perioadă de criză.
Dumnezeu a dorit ca ei să ştie că le poartă de grijă - că îi iubeşte
şi doreşte să îi ajute.
Ca urmare, în acel moment deosebit de important, Dumnezeu a
ales să readucă darul profeţiei în mijlocul poporul Său.
Povestirea este fascinantă încă de la început!
El a ales o tânără în vârstă de 17 ani şi i-a descoperit o viziune a
triumfului cauzei lui Dumnezeu. Elen Harmon a primit prima
viziune la scurt timp după Marea Dezamăgire din decembrie
1844.
În această viziune, poporul adventist călătorea spre cer, mergând
pe o cărare înaltă şi fiind călăuziţi de o lumină strălucitoare.
Acest mesaj a însemnat o încurajare deosebită pentru micul grup
de credincioşi adventişti, care mai târziu au devenit cunoscuţi
sub numele de Adventişti de Ziua a Şaptea.

102

103

Tânăra, al cărei nume a devenit Ellen White, prin căsătoria cu
pionierul adventist James White, a fost credincioasă misiunii
primite. Timp de mai bine de 70 de ani, ea a predicat, a scris, a
sfătuit şi învăţat în numele lui Dumnezeu.
Deşi rezultatul activităţii ei de slujire şi sfătuire este uimitor,
marea ei lucrare, aşa cum declara ea, a avut scopul de a-i
conduce pe oameni spre 'lumina mai mare' - Biblia.
15
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100

(Video: 8 sec) Mai târziu, după multă rugăciune şi studiu al
Bibliei, grupul de cercetători a descoperit că data fusese corect
stabilită, dar greşiseră cu privire la evenimentul prevăzut!
Ei crezuseră că sanctuarul menţionat în Daniel 8:14 reprezenta
pământul, dar această interpretare era greşită.
Nu pământul era cel ce urma a fi curăţit, ci sanctuarul din cer.
Această lucrare înseamna justificarea finală a caracterului şi
guvernării lui Dumnezeu.
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Ea scria: Bibliei i se acordă puţină atenţie, iar Domnul a dăruit o
lumină mai mică pentru a-i conduce pe oameni spre 'Lumina
mai mare' .
- Lucrarea de Colportaj, p. 125.
104

Ea a susţinut Sfintele Scripturi ca curtea supremă de decizie a
tuturor subiectelor doctrinare.
Celor care criticau Cuvântul lui Dumnezeu, ea le scria:
105

Respectaţi Biblia cuvânt cu cuvânt, încetaţi criticile voastre cu
privire la validitatea ei şi supuneţi-vă Cuvântului,

106

şi nici unul dintre voi nu se va pierde.
Mărturii Selectate, Cartea 1, p. 18.

107

108
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Nici o femeie autor nu a produs vreodată o cantitate atât de
mare de literatură religioasă publicată, precum a făcut-o Ellen
White în cărţile, articolele periodice, tratate şi scrisorile ei
personale. Soliile de sfătuire şi mustrare din partea lui
Dumnezeu au fost transmise poporului Său prin intermediul
Ellenei White de-a lungul întregii ei vieţi.
Scrierile ei conţin sfaturi privitoare la o vieţuire creştină plină
de succes, dietă, sănătate, îngrijiri prenatale, medicamente,
căsătorie şi cămin, creşterea copiilor, educaţie şi multe, multe
altele.
Multe dintre scrierile ei sunt deja mai vechi de 100 de ani şi cu
toate acestea continuă a fi acreditate de către descoperirile
ştiinţifice moderne.
Ea este citată de către profesori, medici, comentatori de ştiri şi
alţii, ca fiind o autoritate în multe dintre aceste domenii diferite.
Dr. Clive M. McCay, profesor de nutriţie la Universitatea
Cornell, declara:
Scrierile Ellenei G. White au fost citate deoarece prezintă un
ghid al nutriţiei care vizează nevoile întregului organism.
- Natural Food and Farming, Mai, 1958.
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Ellen White scria încă din anul 1864: Tutunul este una dintre
cele mai înşelătoare şi amăgitoare otrăvuri . . .

111

El este cu atât mai periculos deoarece efectele lui asupra
organismului sunt lente şi greu de sesizat.

112

În anul 1905, Ellen White scria că existau anumiţi germeni
cancerigeni:
Ea declara: Oamenii mănâncă în permanenţă carne de porc plină
de tuberculoză şi germeni cancerigeni . . .
114

În acest fel sunt transmise tuberculoza, cancerul şi alte boli
fatale.
- Divina Vindecare, p. 313, engl..
115

Desigur, în zilele noastre am putea folosi cu mai multă acurateţe
termenul virus.
Nouăzeci şi trei de ani mai târziu, revista Newsweek publica un
articol cu titlul Virusurile sunt factori activatori ai cancerului
116

Dr. Wendell Stanley, Universitatea California, virusolog şi
câştigător al premiului Winner,

117
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Cu toate acestea, American Cancer Society şi American Heart
Association au ajuns abia în anul 1957 la concluzia că fumatul
constituie un factor cauzator al cancerului de plămâni!
În zilele sale, probabil că cei ce lucrau în domeniul medical s-au
îndoit cu privire la declaraţia Ellenei White, deoarece la data
aceea, se credea că tutunul şi fumatul ţigaretelor erau unul dintre
tratamentele recomandate pentru bolile de plămâni.
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a mers până acolo încât să declare fără nici o rezervă că după
părerea lui, virusurile aproape toate formele de cancer la om.
- Newsweek, 18 iunie, 1956.
118

În anul 1902, Ellen White a avertizat că San Francisco şi
Oakland vor fi pedepsite de Dumnezeu deoarece deveniseră
asemenea Sodomei şi Gomorei. (Manuscris 1902, p. 114.)
119

120

În data de 18 aprilie, 1906, la ora 5:12 a.m, a avut loc marele
cutremur din San Francisco.
Profeţia era adevărată.
Distrugerea prezisă a avut loc exact aşa cum fusese profetizată.
Realizările Ellenei White sunt mult mai uimitoare dacă luăm în
considerare obstacolele copleşitoare şi dificultăţile cu care a fost
confruntată de-a lungul întregii vieţi.
Poate că există cineva care întreabă cine a fost Ellen White şi
cum era ea?
Răspunsul ne conduce înapoi, în 26 noiembrie, 1827.

121

La acea dată, în micul sat Gorham, Maine, în familia Robert şi
Eunice Harmon s-au născut două fetiţe gemene, Elizabeth şi
Ellen.
Ellen era ultima din cei opt copii.
122

La vârsta de nouă ani, un accident i-a schimbat viaţa pentru
totdeauna.
În timp ce se întorceau acasă de la şcoală, o colegă de şcoală a
lovit-o cu o piatră, iar Ellen a fost rănită grav.
123

Timp de trei săptămâni a zăcut în stare de inconştienţă. Apoi, nu
a mai fost capabilă să contiue şcoala şi se părea că nu va rezista
multă vreme. Studiile ei şcolare au rămas la cele câteva clase
primare.
124
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Mulţi ani după aceea, Ellen s-a gândit deosebit de contrariată la
accidentul pe care îl suferise la vârsta de nouă ani.
Într-adevăr, faptul că nu a putut să meargă la şcoală, să alerge şi
să se joace cu fraţii şi surorile ei, fusese deosebit de dureros
pentru ea.
Dar după ce această perioadă a vieţii părea încheiată, a urmat o
altă perioadă.
Ellen a devenit o cercetătoare neobosită a Bibliei. Ea a participat
la adunările de tabără şi la întrunirile de familie care aveau loc
în perioada marilor înviorări din vremea aceea.

126

127

128

129

Mai târziu, Ellen şi familia ei au participat la câteva adunări
desfăşurate în Portland, Maine. Predicatorul era William Miller,
un fost căpitan, care studiase Biblia cu mare atenţie.
Deoarece susţinea că a de a doua venire a Domnului Hristos era
foarte apropiată, el şi urmaşii lui erau denumiţi adventişti sau
mileriţi.
Familia Harmon a fost convinsă de veridicitatea soliilor lui
Miller,
ceea ce a făcut ca, după marea dezamăgire din 22 Octombrie,
1844, să se afle în rândul celor profund descurajaţi.
Ellen a fost foarte dezamăgită. A plâns şi a studiat Cuvântul lui
Dumnezeu, căutând un răspuns, asemenea multora dintre
credincioşii adventişti.
Apoi, Dumnezeu a chemat-o să îndeplinească misiunea de
profet al Său.
Din punct de vedere exterior, Ellen nu părea a fi ceea ce s-ar
aştepta cineva să fie o profetesă. Era o tânără de 17 ani, care
suferea de tuberculoză şi de inimă. Cu toate acestea, în luna
decembrie 1844, Dumnezeu a ales să-i vorbească într-o viziune.
Ea ne descrie reacţia pe care a avut-o cu acea ocazie
:
După ce am avut viziunea, Dumnezeu mi-a dăruit lumină şi m-a
îndemnat să le transmit celorlalţi cele descoperite . . . dar eu nu
am avut curajul. Eram tânără şi mă gândeam că oamenii nu vor
accepta mesajul din partea mea.
- Ellen G. White, scrisoarea 3, 1847.
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În data de 26 iunie, 1842, la încheierea unei adunări metodiste
din Buxton, Maine, Ellen a fost botezată, devenind membră a
bisericii Metodiste.
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Deşi se simţea nepotrivită şi incapabilă din punct de vedere
fizic, să îndeplinească responsabilităţile implicate de chemarea
lui Dumnezeu, ea a acceptat prin credinţă misiunea primită şi a
adus-o la îndeplinire pe tot parcursul vieţii ei.
130

Ellen şi soţul ei James White au lucrat împreună pentru
răspândirea luminii primite din partea lui Dumnezeu.

131

132

133

134
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Realizările şi devotamentul lor sunt descrise în multe dintre
scrierile Ellenei White.
De-a lungul întregii ei vieţi, a fost o creştină dedicată, o
slujitoare neobosită a lui Dumnezeu şi o mamă devotată.
Ea a fost iubită de soţul ei, de familie şi de către mii de oameni
din întreaga lume.
În data de 6 august, 1881, James, soţul Ellenei, a murit în Battle
Creek, Michigan.
În timp ce stătea lângă mormântul lui, Ellen s-a decis să
continue lucrarea pentru care se sacrificaseră amândoi, trudind
neobosiţi timp de mai bine de 35 ani!
După acea dată, Ellen White a scris câteva dintre cele mai
frumoase şi inspiratoare cărţi.
Ea a continuat să lucreze încă 34 de ani.
Activitatea ei profetică s-a desfăşurat în mai multe state călăuzind, învăţând şi sfătuind credincioşii, după cum o
îndemna Domnul.
Viaţa şi activitatea Ellenei Gould White s-au încheiat în 16 iulie,
1915, la vârsta de 87 ani.
A fost înmormântată alături de soţul ei în cimitirul Oak Hill, din
Battle Creek, Michigan.
La câteva săptămâni după decesul ei, un ziar făcea următoarea
declaraţie:
Ea nu a manifestat nici o mândrie spirituală şi nu a căutat nici să
obţină nici o bogăţie pământească. A trăit şi a lucrat ca o
profetesă vrednică, cea mai admirabilă femeile Americii - The
New Independent, 23 august, 1915.

136
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(Video: 6 sec) Testamentul ei pentru omenire constituie un dar
al iubirii - o solie venită din univers, din partea unui Dumnezeu
al iubirii care încă mai doreşte să păstreze legătura cu copiii Lui
de aici, până la venirea Domnului Hristos.
Atunci, lumina mai mică va deveni neobservată în slavei
prezenţei Lui, când Îl vom vedea din nou şi vom vorbi cu
Dumnezeu faţă către faţă, privindu-L în toată gloria Lui!
După ce Sukuba şi-a istorisit povestirea într-un dialect local,
Pastorul Moye i-a arătat vechea lui Biblie. Aceasta este! a
exclamat Sukuba. Aceasta este! Dar unde sunt cele patru cărţi,
care de fapt sunt nouă?
Ei bine, s-a întâmplat cu mulţi ani înainte: Ellen White scrisese
nouă volume ce conţineau învăţături pentru biserica lui
Dumnezeu, intitulate Mărturii pentru Biserică. Mai târziu,
acestea au fost editate în patru volume. Cercetările lui Sukuba se
încheiaseră. El a descoperit poporul Cărţii. El a descoperit
poporul păzitor al Sabatului, un popor binecuvântat cu darul
profetic. În cele din urmă, el şi familia lui L-au primit pe Hristos
şi au fost botezaţi. Sukuba a devenit misionar pentru propriul
său popor.
Dumnezeu lucrează pe căi minunate astăzi pentru a-i conduce
pe oameni spre adevărata Lui biserică.
Faptul că ascultaţi această istorisire nu este o întâmplare.
Asemenea lui Sukuba, aţi fost călăuziţi.
Dumnezeu vă călăuzeşte spre adevărul Său. El vă dăruieşte
curajul de a înfrunta viitorul.
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Deşi pana ei a trecut la odihnă, glasul ei continuă să vorbească.
Cuvintele nepreţuite ale sfaturilor, mustrărilor, învăţăturilor şi
încurajărilor acestei purtătoare de cuvânt credincioase a lui
Dumnezeu vor continua să călăuzească poporul lui Dumnezeu
până la biruinţa finală!
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Cu mulţi ani în urmă, în deşertul întins al Bachuanalandului,
Africa de Sud, trăia un sălbatic primitiv numit Sukuba.
El era membrul unui trib nomad izolat de civilizaţie.
Într-o noapte de iarnă a intrat în adăpostul său, pregătindu-se de
culcare.
Deodată, a apărut o lumină puternică. Din mijlocul ei, o fiinţă
strălucitoare a început să-i vorbească, spunându-i să caute
poporul Cărţii.
El trebuia să caute un popor care I se închina lui Dumnezeu.
Sukuba nu ştia ce însemnau toate acestea.
Ce carte?
Chiar dacă ar fi găsit-o, cum ar fi putut el să o citească?
Limba lor conţinea sunete guturale, era foarte diferită de limba
celorlalte triburi africane şi nu fusese niciodată folosită în
scriere.
Dar acest Strălucitor, după cum îl denumise Sukuba pe îngerul
care i s-a arătat, îi spusese: Cartea vorbeşte. Vei fi în stare să o
citeşti.
Sukuba a călătorit zile în şir cu familia lui, căutând cartea. În
cele din urmă, a ajuns în satul unor fermieri Bantu şi i-a întrebat
dacă cunosc poporul cu Cartea.
Şeful tribului era uimit să-l audă pe sălbatic vorbind în limba
tribului Bantu.
Atunci, l-a condus imediat pe Sukuba la pastorul lui.
Pastorul a fost extrem de impresionat de povestirea lui Sukuba
şi i-a spus: Călătoria ta s-a încheiat.
Sukuba era foarte fericit.
În noaptea aceea Cel Strălucitor i s-a arătat încă odată şi i-a spus
că nu acela era poporul pe care trebuia să îl caute. El trebuia să
găsească biserica păzitoare a Sabatului şi pe pastorul Moye.
Pastorul Moye va avea o Carte şi de asemenea patru cărţi maro,
care de fapt sun nouă.
A doua zi, Sukuba a cerut un semn. El dorea să ştie în ce
direcţie să-şi continue călătoria.
După ce s-a rugat, pe cer a apărut un nor.
Sukuba a început să urmeze norul şi a mers timp de şapte zile.
Deodată, norul a dispărut deasupra unui sat.
Acolo, Sukuba a întrebat de pastorul Moye şi a fost condus
îndată la casa acestuia.
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Probabil că sunteţi de mulţi ani în căutarea adevărului. Eu cred
că această căutare s-a încheiat.
Aţi fost călăuziţi spre acest loc într-o manieră divină.
Asemenea lui Sukuba, puteţi exclama: Aceasta este biserica lui
Dumnezeu.
Doriţi să vă alăturaţi celor care păzesc poruncile lui Dumnezeu
şi au mărturia Domnului Isus? Doriţi să vă alăturaţi poporului
lui Dumnezeu din ultimele zile?
Gândiţi-vă cu atenţie la această decizie.
Ar putea fi cea mai importantă hotărâre a vieţii dumneavoastră.
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Cum să descoperi biserica adevărată?

1

2

V-aţi întrebat vreodată de ce există atât de multe biserici
diferite?
Oricine s-ar simţi încurcat de acest fapt.
Majoritatea bisericilor declară că sunt singurele care deţin
adevărul.
V-aţi întrebat vreodată care dintre biserici crede şi prezintă
adevărul veritabil cu privire la Dumnezeu?

3

Prin urmare, subiectul studiului nostru cu această ocazie este:
De ce există atât de mult biserici diferite?

4

(Text: Amos 3:7)
Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-Şi descopere taina
Sa slujitorilor Săi prooroci.
Amos 3:7.
5

6

(Video: 4 sec) Să ne îndreptăm spre Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă amintiţi că nu contează ce cred eu.
Ceea ce contează este ce spune Biblia. Dacă o învăţătură se află
în Biblie, eu o cred. Dacă nu se află în Biblie, nu este pentru
mine!
Pentru început, să căutăm în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa.
În Apocalipsa capitolul şase sunt descrişi patru călăreţi.

7

1
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Dragi prieteni, Biblia deţine răspunsul.
Într-o lume a confuziei, numai Cuvântul lui Dumnezeu este
demn de încredere şi capabil să deosebească între adevăr şi
eroare!
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Cei patru călăreţi reprezintă diferite perioade ale istoriei
bisericii creştine.
În aceste perioade de timp se regăsesc rădăcinile diferitelor
biserici din zilele noastre.
8

(Text: Apocalipsa 6:1)
Când a rupt Mielul cea dintâi din cele şapte peceţi, m-am uitat,

9

şi am auzit pe una din cele patru făpturi vii zicând cu un glas ca
de tunet: 'Vino şi vezi!'
În capitolul şase este descoperită istoria creştinismului.
10

(Text: Apocalipsa 6:2)
M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce sta pe el, avea
un arc; i s-a dat o cunună,
11

şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască.
Apocalipsa 6:2.

12

Aşadar, prima biserică este o biserică biruitoare.
Ea este reprezentată de un cal alb.
Albul înseamnă credinţa curată.
13

Trebuie să fi fost emoţionant să trăieşti în primul secol, chiar
după înălţarea la cer a Domnului Isus.

14

2
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15

Ucenicii erau plini de curaj şi credinţă, deoarece umblaseră şi
vorbiseră personal cu Domnul Isus.
Ei Îl văzuseră înviat.
Ei Îl văzuseră înălţându-se la Cer.
Ei ştiau că Domnul se va întoarce.
Ei credeau în făgăduinţele Lui cu toată inima.
Ei propovăduiau în întreaga lume vestea bună, Evanghelia, cu
mult curaj şi entuziasm.

16
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17

(Text: Coloseni 1:21-23)
De fapt, vestea bună a mântuirii a fost predicată în toate zonele
cunoscute ale lumii civilizate de atunci. Apostolul Pavel spune:
Şi pe voi, care odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile
şi prin faptele voastre rele,
El v-a împăcat acum

18

prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă
înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi,

19

fără prihană şi fără vină.

20

dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă,

21

3
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fără să vă abateţi de la nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o,

22

care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei
slujitor am fost făcut eu, Pavel.
Coloseni 1:21-23.
23

24

25

26

27

(Text: Fapte 5:14)
Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea
tot mai mult.
Fapte 5:14.
Cartea Faptelor ne relatează că în fiecare zi se botezau mii de
oameni.
(Text: Fapte 2:47)
. . . Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau
mântuiţi.
Fapte 2:47.
Biserica era trupul lui Hristos.
Oamenii erau botezaţi în Numele Domnului Isus şi erau botezaţi
în trupul Lui, care era biserica.
Pentru primii ucenici, credincioşia faţă de Domnul Isus era
foarte importantă.
Când ucenicii au fost somaţi să nu mai predice în numele
Domnului Isus, Biblia spune că:
(Text: Fapte 5:29)
Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: 'Trebuie să
ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!'
Fapte 5:29.
Pentru ei era mai important să facă ceea ce le spunea
Dumnezeu, decât să respecte tradiţiile omeneşti.
Prin urmare, ei au avut o credinţă curată, deoarece fuseseră cu
Domnul Isus.
Ei credeau ceea ce crezuse Domnul Isus şi învăţau pe oameni
ceea ce îi învăţase Domnul Isus.

28
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29

Acesta este genul de credinţă pe care trebuie să o avem şi noi
astăzi - o credinţă simplă şi curată, care aşteaptă cea de a doua
venire a Domnului Hristos.
O credinţă care aşteaptă să le împărtăşească vestea bună a
mântuirii tuturor prietenilor şi vecinilor - în întreaga lume împlinind misiunea Evanghelică pe care ne-a încredinţat-o
Domnul Isus.
Aceasta este credinţa curată.
Aceasta este credinţa pe care au avut-o cei din biserica primului
secol.

30

Ce a văzut apostolul Ioan când Domnul Isus a rupt cel de-al
doilea sigiliu?

31

(Text: Apocalipsa 6:4)
Şi s-a arătat un alt cal, un cal roş. Cel ce sta pe el a primit
puterea să ia pacea de pe pământ,
32

pentru ca oamenii să se junghie unii pe alţii, şi i s-a dat o sabie
mare.
Apocalipsa 6:4.
Aici este reprezentată o credinţă pătată cu sânge.
33

Ştim că după anul 100 d.Hr., creştinii au început să fie alungaţi
din Roma, unde erau ucişi, iar mulţi dintre ei au ajuns hrană
pentru lei în marile coloseumuri de pretutindeni în Imperiul
Roman.
34

5
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Prima biserică, ce avea o credinţă biruitoare, era reprezentată de
un cal alb.
Perioada aceasta de timp s-a încheiat în anul 100 d.Hr.
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Ce perioadă îngrozitoare pentru biserica creştină!
Cu toate acestea, biserica se dezvolta.
Un istoric bisericesc al timpului spunea că sângele creştinilor
părea ca seminţele semănate.
Pe măsură ce mureau, dându-şi viaţa pentru Domnul Isus,
seminţele semănate aduceau un rod mai bogat care le lua locul
celor pierduţi.
Vestea bună a mântuirii s-a răspândit pretutindeni în Imperiul
Roman şi în întreaga lume cunoscută la data aceea.
Prin urmare, calul roşu reprezintă credinţa pătată de sânge.
Cel de-al doilea sigiliu este biserica creştină din perioada 100 323 d.Hr.

36

37

(Text: Apocalipsa 6:5)
Apoi, Domnul Isus a rupt cel de-al treilea sigiliu - a treia
perioadă a bisericii creştine.
Când a rupt Mielul pecetea a treia, am auzit pe a treia făptură
vie zicând: 'Vino şi vezi!'
M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal negru. Cel ce sta pe el,
avea în mână o cumpănă.
Apocalipsa 6:5.

38

Calul negru reprezintă o credinţă compromisă.

39

(Text: Fapte 20:29, 30)
Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi
răpitori, care nu vor cruţa turma;
40

Şi se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor învăţa
lucruri stricăcioase, ca să tragă pe ucenici de partea lor.
Fapte 20:29, 30.
A fost o perioadă foarte tristă a bisericii creştine.
41

6
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Un timp al compromiterii credinţei - când păgânismul s-a unit
cu creştinismul.
Daniel a prezis acest timp.
42

(Text: Daniel 8:12)
Oastea a fost pedepsită din pricina păcatului săvârşit împotriva
jertfei necurmate;
43

44

Primul adevăr important pierdut în această perioadă de timp a
fost mântuirea prin credinţa în Domnul Isus.
Mântuirea prin credinţa în Domnul Isus a fost înlocuită de
cerinţele şi pretenţiile bisericii.
45

46

Dacă vă amintiţi ceea ce am studiat în ocaziile anterioare, Biblia
ne învaţă că mântuirea este un dar gratuit.
Ea este un dar, deoarece toţi am păcătuit şi nu o merităm.
Noi merităm moartea, pentru că plata păcatului este moartea.
Dar darul lui Dumnezeu este viaţa veşnică.
Pe când eram noi încă păcătoşi, Domnul Hristos a murit pentru
noi.
Aceasta este Evanghelia în simplitatea ei.

47

Ca să primim acest dar gratuit, tot ceea ce trebuie să facem este
să Îl invităm pe Domnul Isus în inima noastră.

48

El ne iartă toate păcatele.

49

7
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cornul a aruncat adevărul la pământ, şi a izbutit în ce a început.
Daniel 8:12.
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Apoi, El ne va da puterea de a înceta să păcătuim. El ne va da
puterea de a merge pe urmele paşilor Lui.

50

Dar, în această perioadă a istoriei bisericii creştine, când
credinţa a fost compromisă, adevărul simplu al mântuirii,
Evanghelia simplă, aşa cum este ea în Domnul Isus a fost
înlocuită cu cerinţele şi pretenţiile bisericii.
51

În loc de a apela cu îndrăzneală la tronul lui Dumnezeu, pentru a
primi harul şi iertarea Lui, în loc de a-şi mărturisi păcatele aşa
cum îi învaţă Biblia, creştinilor li se spunea că trebuie să
plătească pentru iertarea păcatelor.
52

53

54

55

(Text: 1 Ioan 1:9)
Dar Biblia declară că: Dacă ne mărturisim păcatele, El este
credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne cureţe de
orice nelegiuire.
1 Ioan 1:9.
Creştinii erau învăţaţi că trebuie să se adreseze preotului. Că
trebuie să apeleze la un om şi nu mai pot îndrăzni să apeleze la
tronul lui Dumnezeu.
Mântuirea a devenit foarte complicată.
Oamenii au acceptat acest compromis, deoarece nu au cunoscut
Cuvântul lui Dumnezeu.
În acea perioadă de timp, legile interziceau realmente deţinerea
Cuvântului lui Dumnezeu.
Maşinile de tipărit încă nu fuseseră inventate, aşa că era dificil
să găseşti chiar şi mici fragmente ale Scripturilor.
Mulţi oameni acceptau cele spuse de către biserică, iar credinţa
creştină a ajuns extrem de denaturată.
Cel de-al doilea adevăr biblic compromis a fost cel legat de
închinarea la chipuri cioplite în piatră sau lemn, în locul
închinării aduse lui Dumnezeu în calitate de Creator.
În cele Zece Porunci, Dumnezeu spune:

56

8
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(Text: Exod 20:4, 5)
Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care
sunt sus în ceruri,
57

sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.

58

59

care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi
la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.
Exod 20:4, 5.
60

Aceasta a fost perioada când în biserică au pătruns chipurile
cioplite şi icoanele.
Cele Zece Porunci spuneau într-o manieră foarte clară că
închinarea în faţa oricărui chip cioplit însemna păcat.
61

62

Cel de-al treilea adevăr biblic compromis de-a lungul acestei
perioade de timp a fost cel privitor la ziua de închinare
specificată în porunca a patra.
Să observăm ce declară Daniel în Biblie, când a văzut acest
eveniment profetic:
(Text: Daniel 7:15)
Eu, Daniel m-am turburat cu duhul, şi vedeniile din capul meu
m-au înspăimântat.
Daniel 7:15.

63

Aţi văzut deja modul în care Constantin a impus prima lege cu
privire la duminică: schimbând ziua de închinare din Sabatul
zilei a şaptea în prima zi a săptămânii, duminica.
64

9

22 – Atât de multe variante

Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu,
Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos,
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65

(Text: Ioan 14:15)
Dar să ne amintim că Domnul Isus a spus: Dacă Mă iubiţi, veţi
păzi poruncile Mele.
Ioan 14:15.
Totuşi în această perioadă a compromiterii credinţei, dragostea
faţă de Domnul Isus s-a răcit şi mulţi oameni au ales să respecte
mai degrabă tradiţia decât cuvântul lui Dumnezeu.
Biserica a acceptat compromisul privitor la Sabat şi a îndrăznit
să schimba ziua de închinare.
În 21 mai, 1995, publicaţia St. Catherine's Catholic Church
Sentinel declara:

66

Probabil cel mai îndrăzneţ act, schimbarea cea mai
revoluţionară pe care a înfăptuit-o vreodată biserica, a avut loc
în primul secol.
67

Ziua Sfântă - Sabatul - a fost transferat din ziua Sâmbetei în
ziua Duminicii, nu ca urmare a vreunei îndrumări specificate în
Scripturi, ci datorită conştienţei Bisericii cu privire la propria ei
autoritate.
68

Cei care cred că Scripturile ar trebui să constituie unica normă
de autoritate, ar trebui să devină, în mod logic, adventişti de
ziua a şaptea şi să sfinţească sâmbăta.
69

Închinarea în ziua duminicii, prima zi a săptămânii, nu se află în
Biblie. Teologi din întreaga lume recunosc acest fapt!

70

Aşa cum am menţionat, această schimbare a fost realizată de
către împăratul Imperiului Roman, Constantin, în anul 320
d.Hr., iar biserica a acceptat-o.
71
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Dragi prieteni, dacă dorim să împlinim ceea ce spune Biblia,
trebuie să devenim adventişti de ziua a şaptea! Acesta a fost
veacul compromisului în care ziua păgână a soarelui a înlocuit
Sabatul sfânt al Bibliei.
72

Istoria Bisericii Răsăritene, p. 184, spune:
Monedele lui Constantin aveau inscripţionate pe o faţă, numele
lui Hristos şi pe cealaltă, chipul zeului soare. . . ,
73

74

Dumnezeu Se exprimă foarte clar în poruncile Sale:

75

(Text: Exod 20:11)
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi
tot ce este în ele,
76

iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul
ziua de odihnă şi a sfinţit-o.
Exod 20:11.
77

Dumnezeu spune într-o manieră explicită că doreşte ca poporul
Lui să sfinţească Sabatul zilei a şaptea. Chiar de la început,
Biblia declară:
78

(Text: Geneza 2:3)
Dumnezeu a binecuvântat ziua a şaptea şi a sfinţit-o,

79
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ca şi când el nu ar fi îndrăznit să renunţe la luminătorul cel
strălucitor. Nu este interesant?
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pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui, pe
care o zidise şi o făcuse.
Geneza 2:3.
80

Dacă Dumnezeul Creator

81

a binecuvântat o zi,

82

dacă El a pus-o deoparte,

83

84

Dacă El a sfinţit o zi mai presus de toate celelalte zile, atunci
prieteni, omul nu are nici un drept şi nici o autoritate de a o
schimba!
Aceasta este o alegere cu privire la închinare, o alegere
privitoare la ascultare şi supunere care arată dacă dorim să
respectăm tradiţiile omului sau vrem să facem ceea ce a zis
Dumnezeu.
Prin urmare aceasta a fost perioada compromiterii credinţei
bisericii din 323 d.Hr. până în 536 d.Hr.

85

Acum înaintăm spre cea de a patra perioadă a Bisericii Creştine,
reprezentată de calul gălbui.

86
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(Text: Apocalipsa 6:7, 8)
Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a
patra zicând: 'Vino şi vezi!'
87

M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el, se
numea Moartea, şi împreună cu el venea după el Locuinţa
morţilor.
88

89

cu foamete, cu molimă şi cu fiarele pământului.
Apocalipsa 6:7, 8.

90

91

Cel de-al patrulea sigiliu sau pecete anunţă o credinţă moartă. A
fost un timp al unirii dintre biserică şi stat.
Imperiul Roman ajunsese la dezvoltarea deplină şi nu numai că
devenise un stat religios, ci şi un stat politic.
Aici ne confruntăm cu o biserică implicată în politică.
Să urmărim pe scurt această declaraţie:
Creştinismul a devenit religia oficială a Imperiului Roman şi a
luat locul păgânismului.

92

Creştinismul, aşa cum a existat el în Evul Întunecat poate fi
denumit un 'păgânism botezat' .
- Istoria Bisericii, Secolul 2, cap. 2, sec. 7.
93

Să ne aducem aminte că în acel timp oamenii nu aveau acces la
Cuvântul lui Dumnezeu.
După cum am menţionat, posesia Bibliei era interzisă de lege,
iar tiparul încă nu fusese inventat.
94
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Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului, ca să ucidă cu
sabia,
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Oamenii erau îndrumaţi de tradiţii.
Ei respectau obiceiuri păgâne şi ceremonii care se strecuraseră
în biserică.
Ceea ce vă spun constituie un fapt istoric.
95

96

(Video: 7 sec) Singura biserică existentă era Biserica Romană.
Trebuie să repet că aceasta nu este o critică adusă vreunei
persoane - ci este vorba despre un sistem religios!
În întreaga lume există călugăriţe şi preoţi catolici de excepţie
precum şi credincioşi catolici care Îl iubesc pe Domnul Isus şi
caută adevărul.
Este important să înţelegem motivul pentru care ne aflăm aici
astăzi.
Evul Mediu a fost un timp teribil al compromisului şi al
persecuţiei poporului lui Dumnezeu.

97

De aceea este denumit Evul Întunecat.
Cincizeci de milioane de creştini au fost condamnaţi la moarte
pentru credinţa lor.
98

Să vedem care au fost paşii compromisului:

99

tradiţia,

100

penitenţele

101
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102

103

şi indulgenţele au pătruns în biserică.
În acea vreme oamenii plăteau bani, cumpărând indulgenţe şi,
după cum se pretindea, prin aceasta puteau să elibereze din
purgatoriu rudele decedate, sau puteau să plătească pentru ei
înşişi, ca să nu fie nevoiţi a ajunge în purgatoriu după moarte.
Acesta este încă un exemplu de infiltrare a păgânismului în
biserica creştină.

În perioada Reformaţiunii, credinţa curată a Domnului Isus a
început să fie redescoperită.

104

Primii care au reuşit să facă un pas, ieşind din întunericul Evului
Mediu au fost Valdenzii anilor 1400.

105

106

107

Ei au redescoperit Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia.
Biblia este foarte importantă.
Dacă nu am fi avut Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu am fi avut
soliile Sale iubitoare pe care le descoperim în Biblie, nu am fi
avut nici o orientare în viaţă.
Istoria valdenzilor loiali Bibliei s-a desfăşurat în nordul Italiei.
Valdenzii au început să transcrie Scripturile cu mâna şi să le
ofere copiilor lor diferite părţi ale acesteia.
Versetele Bibliei erau cusute în căptuşeala hainelor, şi copiii le
duceau în marile oraşe ale Europei.
Ei le ofereau texte din Biblie prietenilor pe care îi cunoşteau în
universităţi şi în locuri publice.

15
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În Cuvântul lui Dumnezeu nu există nici un indiciu cu privire la
purgatoriu.
În biserică au pătruns de asemenea chipurile cioplite, icoanele,
sistemul ierarhic şi diferite dogme religioase.
Oare adevărul lui Dumnezeu avea să fie pentru totdeauna călcat
în picioare?
Desigur că nu, deoarece lumina adevărului va străluci iarăşi în
întuneric.
Erau necesari mai mulţi paşi care trebuiau parcurşi înapoi, pe
drumul redescoperirii adevărurilor pierdute în Evul Întunecat.
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108

109

110

Cu toate acestea, dacă erau prinşi, consecinţele erau grave - ei
erau arşi pe rug.
Deşi mulţi îşi pierdeau viaţa, Valdenzii considerau că acesta era
un privilegiu, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu să poată
continua.
După Valdenzi a urmat un reformator, un cercetător al Bibliei
din Praga, pe nume Ian Huss.
Huss şi prietenul lui Ieronim, au descoperit că era mai important
să asculte de Dumnezeu decât să asculte de biserică şi de
oameni.
Datorită statorniciei lor în ascultarea de Dumnezeu şi a
convingerii lor că noi trebuie să împlinim ceea ce ne cere
Dumnezeu şi nu ceea ce ne cere tradiţia bisericii, cei doi au fost
arşi pe rug.
Cenuşa lor a fost aruncată în râul care a dus-o până în Marea
Mediterană.
Tot aşa s-a răspândit şi Reformaţiunea în toată lumea.
După ce Huss şi Ieronim au fost arşi pe rug, un bărbat din
Germania, pe nume Martin Luther a descoperit adevărul Bibliei
cu privire la mântuirea prin har.

111

Unele persoane au întrebat: De ce nu a redescoperit Luther toate
adevărurile pierdute de-a lungul Evului Întunecat?
Biblia spune:
112

(Text: Ioan 16:12)
Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi purta.
Ioan 16:12.
113

114

16

Redescoperirea adevărurilor pierdute ale Biblie a avut nevoie de
timp - ea a constituit un proces de durată.
Pierderea credinţei Domnului Isus în perioada Evului Întunecat
a avut nevoie de sute de ani.
De aceea pentru redescoperirea acestor adevăruri a fost nevoie
de asemenea de mulţi ani.
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La moartea lui Luther, cei care acceptaseră învăţăturile lui au
format Biserica Luterană.
Pentru ei, Reformaţiunea s-a oprit odată cu moartea lui Luther.
115

Din Germania mergem mai departe în Elveţia, la Geneva, şi
descoperim un cercetător pe nume John Calvin care

116

117

Prin urmare, Calvin a predicat doctrina creşterii spirituale pe
care unii o denumesc sfinţire.
Când Îl primim pe Domnul Isus, El ne dă puterea de a birui
păcatul.
118

La moartea lui John Calvin, urmaşii lui au continuat să susţină
învăţăturile lui şi au format Biserica Prezbiteriană.
Aşadar, adevărul pierdut în timpul Evului Întunecat a început să
fie redescoperit treptat, treptat.
119

După Calvin, a existat un grup de creştini din diferite părţi ale
Europei de nord, care au studiat Biblia şi au ajuns la concluzia
că în loc de a fi stropiţi cu apă în copilărie,
120

credincioşii trebuie să fie botezaţi după exemplul Domnului
Isus, printr-o decizie personală şi prin scufundare în apă.
Aceştia au fost numiţi Anabaptişti.
121

Botezul prin scufundarea în apă, aşa cum a fost botezat Domnul
Isus, constituie un adevăr foarte important, care simbolizează
moartea faţă de păcat şi învierea pentru Dumnezeu, dar şi acest
adevăr se pierduse în timpul Evului întunecat.
122

17
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a descoperit în studiile sale, că creştinii nu trebuie doar să
accepte harul şi iertarea, apelând cu îndrăzneală la tronul
harului, ci pentru ei este important de asemenea şi să crească în
Hristos.
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(Text: Romani 6:3, 4)
Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost
botezaţi în moartea Lui?
123

Noi deci, . . . am fost îngropaţi împreună cu El,

124

pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava
Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
Romani 6:3, 4.
125

Pentru a fi botezaţi aşa cum a fost botezat Domnul Isus,

126

noi trebuie să învăţăm de la El,

127

să ne mărturisim păcatele,

128

şi să-L acceptăm pe Domnul Isus ca Mântuitor al nostru.
Pentru că au crezut că trebuie să păşească pe urmele Domnului
Isus şi să fie botezaţi aşa cum a fost botezat El, mulţi dintre
aceşti Anabaptişti şi-au pierdut viaţa.
129

Din acest început umil, a luat naştere Biserica Baptistă.

130
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(Text: Matei 28:18, 19)
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei, şi le-a zis: 'Toată puterea
Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.
131

Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile,

132

133

134

135

Domnul Isus i-a încredinţat bisericii Sale misiunea de a merge
în toată lumea, pentru a face ucenici, învăţându-i şi botezându-i
pe oameni.
Reformaţiunea Baptistă a fost urmată de împlinirea acestei
misiuni, aşa cum procedăm noi astăzi!
Înţelegeţi? Fiecare dintre aceşti reformatori au descoperit
adevăruri care fuseseră pierdute de-a lungul Evului Întunecat.
Pe măsură ce au redescoperit adevărurile, urmaşii lor s-au unit şi
au format bisericile care au devenit mai târziu principalele
denominaţiuni Protestante, cum ar fi Luteranii, Prezbiterienii şi
Baptiştii.
În cele din urmă, un bărbat din Anglia, pe nume John Wesley, a
început să studieze Biblia.

136

137

Fratele lui, Charles, scrisese câteva imnuri minunate despre
Domnul Isus şi au considerat potrivit să cânte aceste imnuri în
biserică.
Ei au descoperit, nu doar că era important să accepte darul
mântuirii, să asculte de Dumnezeu, să fie botezaţi şi să crească
în har, ci pe temeiul pe Cuvântul lui Dumnezeu, au înţeles de
asemenea că trebuie să devină sfinţi în modul de viaţă.
John Wesley a fost un mare reformator. La moartea lui, cei care
urmaseră învăţăturile sale şi ale altor reformatori au întemeiat
biserica Metodistă.
19
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botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.
Matei 28:18, 19.
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Apoi, în diferite părţi al lumii, cum ar fi America de Sud,
Europa şi America de Nord, oamenii au început să studieze
despre cea de a doua venire a Domnului Isus.
138

Un bărbat din America de Nord, pe nume William Miller, a
studiat făgăduinţele Domnului Isus din Ioan 14. El a studiat de
asemenea profeţiile din Daniel şi Apocalipsa şi a înţeles că
Domnul Isus avea să vină foarte curând.
139

Prin urmare, pe temeiul

140

Valdenzii care au evidenţiat importanţa Bibliei

141

Huss care a predicat despre ascultare,

142

Luther care a predicat despre har,

143

Calvin care a predicat despre sfinţire sau creştere

144

Anabaptiştii care au evidenţiat botezul adevărat,

145
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şi Wesley care a predicat despre sfinţire, Miller a adăugat încă o
doctrină foarte importantă şi anume: Cea de a doua venire a
Domnului Hristos.
146

147

După Miller, a urmat mişcarea adventistă.
Prietenii lui au descoperit de asemenea că la moarte, oamenii
adorm în Isus şi aşteaptă în mormânt învierea.
Biblia ne învaţă într-o manieră foarte clară că noi adormim până
în clipa învierii, când suntem chemaţi să ieşim din mormânt.
Ce dimineaţă glorioasă va fi aceea, când vom fi din nou
împreună cu cei dragi ai noştri!
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Primii Adventişti au descoperit în Biblie că:

148

1. Moartea este un somn.

149

2. Domnul Isus vine curând.

150

3. El îi va învia pe morţi, la înviere:

151

152

(Text: 1 Tesaloniceni 4:16)
Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu
trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia
cei morţi în Hristos.
1 Tesaloniceni 4:16.

21
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153

154

(Text: Ioan 14:15)
După timpul lui William Miller, credincioşii care propovăduiau
cea de a doua venire a Domnului Hristos, au descoperit de
asemenea cuvintele Domnului Isus din Ioan 14:15:
Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
in Ioan 14:15:
Toţi dorim o relaţie iubitoare cu Domnul Isus.
Pentru că Îl iubim, dorim să păzim toate poruncile Lui, nu doar
unele dintre acestea, ci toate poruncile.
(Text: Matei 15:9)
Să observăm ce a declarat Domnul Isus în Matei 15:9:
Degeaba Mă cinstesc ei, învăţând ca învăţături nişte porunci
omeneşti.
in Matei 15:9:
Cât de adevărate sunt aceste cuvinte pentru noi astăzi.
Mulţi propovăduiesc doctrine şi porunci omeneşti.
(Video: 3 sec) Dar nu este importat ce spune omul.
Ceea ce este important este ceea ce spune Dumnezeu.

155

156

Când vine timpul închinării, trebuie să ne închinăm lui
Dumnezeu în ziua Sabatului pe care El a pus-o deoparte pentru
noi.
Este o zi specială pe care ne-a dăruit-o El.
În cele din urmă, după ce au redescoperit toate aceste adevăruri
speciale ale Bibliei, cei care le studiaseră s-au asociat şi au
format Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea.
Isaia 58:13 şi 14 a prezis că va exista o mişcare care va repara
spărtura făcută în legea lui Dumnezeu. Această profeţie vorbeşte
despre o zi specială:
(Text: Isaia 58:13, 14)
Dacă îţi vei opri piciorul în ziua Sabatului, ca să nu-ţi faci
gusturile tale în ziua Mea cea sfântă;

157

dacă Sabatul va fi desfătarea ta, ca să sfinţeşti pe Domnul,
slăvindu-L, şi dacă-L vei cinsti,

158
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neurmând căile tale, neîndeletnicindu-te cu treburile tale şi
nededându-te la flecării,

159

atunci te vei putea desfăta în Domnul,

160

şi Eu te voi sui pe înălţimile ţării,

te voi face să te bucuri de moştenirea tatălui tău Iacov; căci gura
Domnului a vorbit.

162

Domnul ne spune într-o manieră foarte clară că în această zi:
Nu trebuie să lucrăm.
Nu trebuie să facem afaceri.
Nu trebuie să căutăm propriile noastre plăceri.
163

164

Este o zi sfântă.
Dacă Îl aşezăm pe Dumnezeu pe primul loc în ziua Sabatului,
experienţa noastră va fi încântătoare.
Sabatul este foarte plăcut.
Dumnezeu nu ne privează de posibilitatea unui timp plăcut dimpotrivă, El ne oferă o binecuvântare specială.
Este ca o vacanţă plătită.
El spune că ne va face să urcăm pe înălţimile pământului.
Ce binecuvântare ne va dărui Dumnezeu, dacă Îl aşezăm pe
primul şi cel mai bun loc din viaţa noastră - dacă Îl urmăm şi
păzim Sabatul sfânt aşa cum ne-a cerut El.
Pentru fiecare adevăr pe care Dumnezeu ni l-a descoperit în
Biblie, Satana a inventat o contrafacere - o imitaţie.

165
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Dumnezeu spune că atunci când murim, noi adormim în
mormânt.
Contrafacerea Satanei spune că la moarte mergem în cer sau în
iad, sau în purgatoriu.
166

167

Dumnezeu spune că metoda botezului este scufundarea.
Satana spune că poate fi şi stropirea.
Dumnezeu ne-a dăruit adevărul Său cu privire la sănătate.
Satana spune că legile sănătăţii au fost abolite.
Pentru fiecare adevăr există o contrafacere.
Aceasta creează confuzie.
(Text: Apocalipsa 18:2)
Cartea Apocalipsei vorbeşte despre această confuzie: El a strigat
cu glas tare, şi a zis: 'A căzut, a căzut, Babilonul cel mare!

168

169

A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat,
o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte' .
Apocalipsa 18:2.
Babilonul, în profeţie, înseamnă confuzie religioasă.
Să observăm apelul de aici.
(Text: Apocalipsa 18:4)
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: 'Ieşiţi din mijlocul
ei, poporul Meu,

170

ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!'
Apocalipsa 18:4.

171

Dumnezeu Îşi cheamă poporul să iasă afară din confuzie, ca să
nu fie părtaşi ai păcatelor ei.
Dragi prieteni, Domnul Isus vă cheamă acum.
Acum este timpul să trecem de partea Domnului Isus!
172
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173

(Text: Fapte 2:47)
Cuvântul lui Dumnezeu spune:
Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului
norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce
erau mântuiţi.
Fapte 2:47.
(Text: 1 Corinteni 12:13)
Noi toţi am fost botezaţi de un singur Duh, ca să alcătuim un
singur trup, fie Iudei, fie Greci, fie robi, fie slobozi;

174
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şi toţi am fost adăpaţi dintr-un singur Duh.
1 Corinteni 12:13.

175

(Text: 1 Corinteni 1:18)
Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt
pe calea pierzării:
176

dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui
Dumnezeu.
1 Corinteni 1:18.
177
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178

Din cele studiate în seara aceasta, am înţeles cu claritate că
Domnul Isus le-a descoperit urmaşilor Lui adevărul, prin viaţa
şi învăţăturile Sale şi a dorit ca ei să-l urmeze întocmai.
Am văzut că Satana a luptat împotriva adevărului şi împotriva
bisericii Domnului Hristos, prin persecuţie, corupţie morală şi
prin contrafacerea adevărului pe care Domnul Hristos l-a dat
bisericii Sale.
În studiul Bibliei şi al istoriei, am descoperit că Domnul Hristos
a călăuzit poporul Său înapoi la adevărul pe care Îl oferise
bisericii la început.
El cheamă un popor să iasă din confuzia religioasă şi să vină la
adevărul dezvăluit prin lucrarea Sa sfântă.
Nu aţi dori chiar acum să răspundeţi chemării îngerului de a ieşi
afară poporul Meu!
Nu aţi dori chiar acum să deveniţi o parte a bisericii lui
Dumnezeu care . . . păzeşte poruncile lui Dumnezeu şi credinţa
lui Isus?
Suntem chemaţi să ieşim din Babilon pentru a face binele.
Nu-i aşa că Îl iubiţi pe Domnul Isus?
El Se întoarce foarte curând pentru a ne lua în căminul ceresc pe
care îl pregăteşte pentru noi chiar acum.
Nu aţi dori să-L urmaţi pe Domnul până la capăt?
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Cum să scapi de ultimele 7 plăgi.

1

3

Noii conducători considerau înmulţirea rapidă a israeliţilor ca o
ameninţare la adresa siguranţei naţionale, temându-se că, în caz
de război, israeliţii s-ar putea uni cu vrăjmaşii Egiptului. Prin
urmare, copiii lui Israel au fost înrobiţi şi obligaţi să muncească
sub opresiunea tiranică a egiptenilor.
Dar cu cât îl asupreau mai mult,

4

cu atât se înmulţea şi creştea. Exod 1:12.

5

Copiii lui Israel gemeau încă din pricina robiei,

6

şi scoteau strigăte deznădăjduite. Strigătele acestea, pe care li le
smulgea robia, s-au suit până la Dumnezeu.

7

Dumnezeu a auzit gemetele lor, şi Şi-a adus aminte de
legământul Său făcut cu Avraam, Isaac, şi Iacov.
Exod 2:23, 24.
8

1

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

2

Să ne întoarcem în anul 1445 în.Hr. Egiptul era cea mai
civilizată naţiune de atunci. Copiii lui Israel au locuit în Egipt
timp de 215 ani, dar în ultimul secol suferiseră o sclavie amară.
Faraonii prietenoşi, care l-au cunoscut şi l-au admirat pe Iosif,
trecuseră de mult la odihnă.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Trecuseră mai bine de 400 ani de la legământul pe care îl făcuse
Dumnezeu cu Avraam, cu privire la urmaşii lui şi cu privire la
eliberarea acestora. Dumnezeu era pregătit, iar timpul eliberării
venise!
9

Atunci Dumnezeu s-a întâlnit cu Moise. Nu într-un palat, nu în
întunericul vreunei piramide uriaşe, ci în deşertul Madianului,
lângă un rug aprins.
10

Domnul a zis: 'Am văzut asuprirea poporului Meu, care este în
Egipt,

11

şi am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor
lui; căci îi cunosc durerile.

12

M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna Egiptenilor . . .
Exod 3:7, 8.
Dumnezeu i-a zis lui Moise:
13

Acum, vino, Eu te voi trimete la Faraon,

14

şi vei scoate din Egipt pe poporul Meu, pe copiii lui Israel.
Exod 3:10.

15

2
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16

Moise a învăţat toată înţelepciunea egiptenilor, şi era puternic în
cuvinte şi în fapte.
Fapte 7:22.
17

18

19

20

În deşert, Moise a învăţat mai mult decât umilinţa. Îngrijind
oile, el a învăţat ce înseamnă răbdarea şi tactul. Acum,
Dumnezeu considera că Moise era pregătit să elibereze poporul
Israel şi să-i poarte de grijă, asemenea unui părinte.
Moise a ascultat cu umilinţă porunca lui Dumnezeu şi a acceptat
ceea ce, pentru momentul acela, i se părea a fi o sarcină
imposibil de îndeplinit.
Pentru a-L ajuta pe Moise în îndeplinirea acestei misiuni
teribile, Dumnezeu îi poruncise lui Aaron, fratele mai mare al
lui Moise (care era sclav în Egipt), să meargă şi să se
întâlnească cu Moise. Aaron nu avea să fie doar un sprijin
moral, ci Dumnezeu rânduise ca el să fie purtătorul de cuvânt al
lui Moise, având în vedere că Moise nu mai vorbise de multă
vreme limba Egiptului.
Cei doi fraţi au intrat în palatul lui Faraon, prezentându-se ca
fiind ambasadori trimişi de Dumnezeu. Ei a vorbit în numele
Lui şi au vestit puterea Lui uimitoare.
Pentru o clipă, monarhul cel mândru a asistat cu aroganţă la o
scenă cu totul neobişnuită. Înaintea lui se aflau doi fraţi, unul era
un păstor umil din Madian, îmbrăcat încă în mantia lui de
păstor, iar celălalt era un sclav evreu din Egipt. Ambii
proclamau puterea cea mare a Dumnezeului căruia Îi slujeau.
Când Aaron a afirmat că veniseră cu un mesaj din partea
Domnului, cerându-i lui Faraon să lase poporul lui Dumnezeu
să plece din Egipt, Faraon răspuns cu dispreţ:
. . . Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, şi să las pe
Israel să plece?

21

3
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Trecuseră patruzeci de ani, de când Moise părăsise palatul
Egiptului. Patruzeci de ani de când Moise nu mai vorbise în
limba Egiptului! De fapt, în tot acest timp, Moise nu a făcut
altceva decât să îngrijească oile în deşertul singuratic.
Încrederea în sine, pe care o nutrise ca tânăr prinţ al curţii
egiptene, dispăruse. Biblia spune:

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

22

23

Eu nu cunosc pe Domnul, şi nu voi lăsa pe Israel să plece.
Exod 5:2.
Având mii de sclavi la dispoziţia lui, cu siguranţă că Faraon nu
avea nici o intenţie să piardă această mână de lucru gratuită.
Cererea lui Aaron a provocat cel mai aspru răspuns. Împăratul a
mărit norma de lucru a israeliţilor.
Nu după mult timp, Dumnezeu avea să-i dovedească lui Faraon
cine era Domnul şi cât de mare era puterea Lui. Faraon fusese
avertizat de către Moise şi de către Aaron, că Dumnezeu va
trimite asupra Egiptului mai multe plăgi consecutive, până când
poporul Lui va fi eliberat din robie. Prin urmare, solia lui
Dumnezeu pentru Faraon a fost următoarea:
Exod 7:17.
Iată cum vei cunoaşte că Eu sunt Domnul . . .

24

25

26

La scurt timp după aceea, plăgile au început să se abată asupra
Egiptului. Au fost zece plăgi! Înaintea fiecăreia, Moise şi Aaron
îl avertizau pe Faraon cu privire la judecata care avea să
urmeze, sperând că va decide să-i elibereze pe copiii lui Israel,
salvându-se în felul acesta pe sine şi pe poporul lui din dezastru.
Dar Faraon a continuat să se împotrivească cu îndârjire. În acord
cu promisiunea făcută, Dumnezeu a pedepsit egiptenii,
îngăduind să vină asupra lor calamităţi ne mai întâlnite până
atunci.
Mai întâi, Nilul, pe care egiptenii îl tratau ca fiind unul dintre
zeii lor, s-a prefăcut în sânge, în momentul în care Aaron a lovit
apele cu toiagul. Peştii au murit şi toată apa din Egipt a devenit
sânge timp de şapte zile. Cu toate acestea, Faraon a refuzat să
elibereze poporul lui Dumnezeu!
După aceea, ţara a fost invadată de broaşte. Milioane de broaşte
au pătruns în mâncare, în paturi şi pretutindeni! Totuşi,
împăratul încăpăţânat a refuzat să lase pe Israel să plece.

27
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28

Apoi a urmat o invazie de păduchi. Dar conducătorul arogant tot
nu a fost de acord să elibereze poporul.
După cum observăm, primele trei plăgi i-au afectat, atât pe
evrei, cât şi pe egipteni; totuşi, următoarele şapte plăgi au căzut
doar asupra egiptenilor.

29

pentru ca să cunoşti că Eu, Domnul, sunt în mijlocul ţinutului
acestuia.

30

Voi face o deosebire între poporul Meu şi poporul tău. Semnul
acesta va fi mâine.
Exod 8: 22, 23.
31

Următoarea plagă a fost o invazie a muştelor care au umplut
casa lui Faraon.

32

După muşte, ţara a fost lovită de o epidemie teribilă care a
nimicit toate animalele de pe câmp. Din acest moment, Faraon a
devenit curios. Oare fuseseră nimicite şi animalele evreilor - sau
acestea fuseseră protejate, aşa cum prezisese Moise?
33

Faraon a trimes să vadă ce se întâmplase: şi iată că nici o vită
din turmele lui Israel nu pierise.

34

Dar inima lui Faraon s-a împietrit, şi n-a lăsat pe popor să
plece.
Exod 9:7.
35
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Dar, în ziua aceea voi deosebi ţinutul Gosen, unde locuieşte
poporul Meu, şi acolo nu vor fi muşte,

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Cea de a şasea plagă a făcut ca, atât oamenii, cât şi animalele să
sufere datorită unor inflamaţii dureroase, dar monarhul
încăpăţânat a continuat să refuze eliberarea copiilor lui Israel.
36

Următoarea plagă prezisă de profeţie a fost o ploaie cu pietre.

37

38

39

40

(Video: 8 sec.) Cu toate acestea, Dumnezeu făgăduise că toţi cei
care se vor adăposti şi îşi vor adăposti animalele, nu vor muri.
Vestea s-a răspândit repede pretutindeni în ţară şi mulţi egipteni
au fost salvaţi împreună cu animalele lor. Ploaia cu pietre a
venit cu tunete şi fulgere şi toţi cei care nu au luat în considerare
avertizarea, au murit!
(Video: 18 sec.) Egiptenii au văzut în mod clar că pământul se
afla sub controlul viului Dumnezeu şi că unica lor şansă de a se
afla în siguranţă, era ascultarea de El. Pentru câteva momente
trecătoare, Faraon a început să se gândească la ideea de a I se
supune lui Dumnezeu şi de a permite poporului să plece, dar în
clipa în care plaga a încetat, au încetat şi intenţiile lui bune.
(Video: 19 sec.) Moise l-a avertizat pe Faraon că dacă refuză săi lase pe copiii lui Israel să plece, următorul blestem va fi o
invazie de lăcuste. Consternaţi şi şocaţi de gândul că ar putea
veni şi alte plăgi, sfetnicii lui Faraon l-au rugat să-i elibereze pe
sclavi, dar împăratul continua să refuze.
Lăcustele au venit aşa cum fusese prezis.
Apoi au urmat trei zile de întuneric, atât de intens, încât putea fi
simţit, dar Faraonul cel răzvrătit continua să se împotrivească
Dumnezeului cerului.

41

42

6

Moise a declarat că egipteni vor mai fi loviţi de încă o plagă - o
plagă finală, care nu putea fi ignorată cu uşurinţă. Un înger
distrugător urma să treacă prin ţară la miezul nopţii şi să-i ucidă
pe toţi întâii născuţi din Egipt - atât între oameni, cât şi între
animale.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

43

Eu voi vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi,

44

aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara
Egiptului.
Exod 12:13.
45

46

Ce evenimente cutremurătoare s-au petrecut în noaptea aceea!
Mii de familii ale evreilor şi mulţi egipteni au stat de veghe la
porţi, având într-o mână un mănunchi de isop şi în cealaltă vasul
cu sânge, pentru a stropii uşiorii. Aşa cum vă puteţi imagina, în
noaptea aceea, toţi locuitorii egiptului erau îngrijoraţi de ceea ce
avea să se întâmple cu întâii născuţi ai familiei lor.
La miezul-nopţii, Domnul a lovit pe toţi întâii născuţi din ţara
Egiptului,

47

de la întâiul-născut al lui Faraon . . . până la întâiul-născut al
celui închis în temniţă,

48

şi până la toţi întâii-născuţi ai dobitoacelor.
Exod 12:29.

49
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(Video: 15 sec.) Evreii aveau să fie cruţaţi din nou, dar de data
aceasta nu era suficient să fii evreu şi să locuieşti în Gosen.
Pentru a evita sentinţa de condamnare la moarte, fiecare familie
a fost învăţată să sacrifice un miel şi să stropească uşiorii casei
cu sânge, ca semn al credinţei şi loialităţii lor faţă de
Dumnezeu.
Iar Dumnezeu a făgăduit:
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Cu toate acestea, nici o casă ai cărei uşiori erau stropiţi cu
sânge, ca semn al ascultării faţă de Dumnezeu, nu fusese atinsă
de plagă.
50

Strigătele de jale se puteau auzi pretutindeni în vasta împărăţie a
Egiptului. Faraon şi-a amintit cu cutremur şi groază cum Îl
ridiculizase pe Dumnezeul evreilor şi cum le răspunsese
dispreţuitor:
51

52

53

. . . Cine este Domnul, ca să ascult de glasul Lui, şi să las pe
Israel să plece?
Exod 5:2.
Acum ştia. Cu umilinţă, el şi sfetnicii lui i-au chemat pe cei doi
fraţi evrei şi le-au cerut să ia poporul şi să părăsească ţara
Egiptului în grabă, deoarece egiptenilor le era teamă că ar putea
muri cu toţii!
(Video: 11 sec.) La miezul nopţii, poporul lui Dumnezeu - cei
care Îl aleseseră ca eliberator al lor - a fost salvat. Aşa cum le
poruncise Dumnezeu, ei se pregătiseră pentru momentul acesta.
Cu încălţămintele în picioare şi cu mijlocul încins, ei erau
pregătiţi pentru marele exod. Au pornit spre Ţara Făgăduită!
Ei bine, veţi spune, aceasta este o istorie interesantă, dar ce
importanţă are pentru noi cei care trăim în secolul al
douăzecilea? În realitate, această istorie ar putea fi chiar mai
importantă decât ni se pare.

54

În Noul Testament descoperim profeţii remarcabile, care descriu
într-o manieră detaliată, evenimentele finale ce vor avea loc pe
pământ. Ele declară cu claritate că pământul va fi lovit încă
odată, de plăgi cu mult mai devastatoare.
55

În conformitate cu profeţia Bibliei, istoria celor petrecute în
Egipt se va repeta. Totuşi, nu vor fi zece plăgi, ci doar şapte,
care vor culmina cu eliberarea poporului lui Dumnezeu, dar nu
din Egipt, ci de pe o planetă răzvrătită.
56
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Întocmai precum copiii lui Israel au suferit înainte de eliberarea
lor glorioasă, un timp de necaz, asistând la căderea plăgilor
asupra egiptenilor,
57

58

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul
copiilor poporului tău;

59

căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de
când sunt neamurile şi până la vremea aceasta.

60

Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine
va fi găsit scris în carte.
Daniel 12:1.
61

Evanghelia veşnică va fi predicată în toată lumea. Cel de-al
doilea înger va vesti chemarea de a ieşi din Babilon, sau de a
părăsi sistemele false de închinare. Iar cel de-al treilea înger va
proclama:
62

Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte semnul ei
pe frunte sau pe mână,

63

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu . . .
Apocalipsa 14:9, 10.

64
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tot astfel, înainte de venirea glorioasă a Domnului Hristos,
poporul lui Dumnezeu va asista la revărsarea ultimelor şapte
plăgi asupra celor nelegiuiţi.
Profetul Daniel descrie această perioadă de necaz astfel:

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

65

Aceasta este cea mai impresionant avertizare a Bibliei, care a
fost adresată vreodată muritorilor. Cu toate acestea, nimeni nu
va primi semnul fiarei şi nici nu va bea din vinul mâniei lui
Dumnezeu, până când fiecare locuitor al pământului nu va
înţelege cu claritate şi până când nu va alege în mod personal,
între ascultarea de poruncile lui Dumnezeu, sau de poruncile
omeneşti.
Când această lucrare va fi realizată, timpul de probă a omenirii
se va încheia pentru totdeauna.

66

Atunci va fi pronunţat anunţul solemn: Cine este nedrept, să fie
nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai
departe;
67

cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi
cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!
Apocalipsa 22:11.
68

69

70

71
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Lucrarea Domnul Hristos ca Mare Preot în cer s-a sfârşit.
Fiecare caz a fost hotărât, fie pentru viaţă veşnică, fie pentru
moarte. Uşa harului lui Dumnezeu s-a închis! De acum,
locuitorii pământului se vor confrunta cu timpul de strâmtorare
despre care a vorbit profetul Daniel.
Cu toate acestea, dragi prieteni, Dumnezeu Îşi va apăra poporul,
până când plăgile vor înceta. Ei se vor afla pe pământ, până la
încheierea istoriei! În timpul plăgilor vor fi protejaţi, aşa cum au
fost protejaţi copiii lui Israel, dar nu vor fi feriţi de suferinţe şi
greutăţi. Timpul acela va fi un timp de strâmtorare pentru toţi.
Cea mai vie descriere a acestei perioade a istoriei lumii, nu
poate atinge nici pe departe dimensiunile acestei realităţi, când
cei nelegiuiţi vor bea cupa mâniei lui Dumnezeu, neamestecată
cu har.
Apostolul Ioan a descris acest teribil timp de necaz, care va avea
loc chiar înainte de venirea Domnului Isus şi de eliberarea
poporului Său.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat:

72

73

Şi am auzit un glas tare, care venea din Templu, şi care zicea
celor şapte îngeri: 'Duceţi-vă,

74

şi vărsaţi pe pământ cele şapte potire ale mâniei lui Dumnezeu!
Apocalipsa 16:1.

75

76

Dar, veţi întreba, ce sunt aceste plăgi teribile, pe care cei şapte
îngeri le vor revărsa asupra nelegiuiţilor? Este o întrebare bună.
Dacă veţi citi descrierea celor şapte plăgi, veţi observa o
asemănare uimitoare cu plăgile care au căzut asupra Egiptului.
Să citim ce spune apostolul Ioan cu privire la primul înger:
Cel dintâi s-a dus şi a vărsat potirul lui pe pământ.

77

Şi o rană rea şi dureroasă a lovit pe oamenii, cari aveau semnul
fiarei

78

şi care se închinau icoanei ei.
Apocalipsa 16:2.

79
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

şapte îngeri, care aveau şapte urgii, cele din urmă, căci cu ele sa isprăvit mânia lui Dumnezeu.
Apocalipsa 15:1.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Probabil că aceste inflamaţii seamănă cu rănile şi inflamaţiile
suferite de egipteni în timpul celei de a şaptea plăgi. Sau
probabil că ar putea fi asemenea rănilor suferite de Iov.
80

Vă puteţi imagina impactul pe care l-ar avea o asemenea plagă?
Şcolile s-ar închide.

81

Fabricile şi-ar înceta activitatea. Magazinele nu s-ar mai putea
deschide.

82

83

Spitalele ar fi supraaglomerate de oameni aflaţi în căutarea unui
tratament de urgenţă, dar majoritatea medicilor şi a surorilor
medicale ar suferi aceeaşi boală.
Apoi, în timp ce oamenii vor suferi datorită rănilor, vine o altă
calamitate!
Al doilea a vărsat potirul lui în mare. Şi marea s-a făcut sânge,
ca sângele unui om mort. Şi a murit orice făptură vie, chiar şi tot
ce era în mare.
Apocalipsa 16:3.

84

Ce privelişte, ce miros respingător va fi, când creaturile mării
vor fi aduse la mal. Oamenii se vor călca în picioare, fugind cât
mai departe de ţărmul mării. Cea de a treia plagă este strâns
legată de cea de a doua.
85

Al treilea a vărsat potirul lui în râuri şi în izvoarele apelor. Şi
apele s-au făcut sânge.
Apocalipsa 16:4.
86
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

87

Drept eşti Tu, Doamne, care eşti şi care erai! Tu eşti Sfânt,
pentru că ai judecat în felul acesta.

88

Fiindcă aceştia au vărsat sângele sfinţilor şi al proorocilor,

89

90

le-ai dat şi Tu să bea sânge.
Apocalipsa 16:5, 6.
În acel timp, când nelegiuiţii pier datorită setei, neavând nimic
de băut decât sânge, pentru cei care trăiesc în neprihănire se
împlineşte făgăduinţa:
. . . i se va da pâine, şi apa nu-i va lipsi.
Isaia 33:16.

91

Biblia spune că cel de-a patrulea şi-a vărsat potirul: Al patrulea
a vărsat potirul lui peste soare. Şi soarelui i sa dat să dogorască
pe oameni cu focul lui.
92

Şi oamenii au fost dogoriţi de o arşiţă mare, şi au hulit Numele
Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii,

93
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

Gândiţi-vă numai! O persoană se întoarce spre pahar pentru a
bea, dar în loc de apă, paharul este plin de sânge!
Ce panică se va stârni! Ar putea exista ceva mai rău?
Totuşi, oricât de înspăimântătoare şi de teribile ar putea fi
ultimele şapte plăgi, actul de justiţie a lui Dumnezeu este pe
deplin îndreptăţit.
Deoarece îngerul declară.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
şi nu s-au pocăit ca să-I dea slavă.
Apocalipsa 16:8, 9.

94

Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei.
Şi împărăţia fiarei a fost acoperită de întuneric.

95

Oamenii îşi muşcau limbile de durere.

96

Şi au hulit pe Dumnezeul cerului, din pricina durerilor lor şi din
pricina rănilor lor rele,
Apocalipsa 16:10, 11.
97

şi nu s-au pocăit de faptele lor.
Apocalipsa 16:10, 11.

98

99

Din acest text, descoperim că plăgile nu sunt universale şi că nu
aduc o moarte imediată, deoarece, în timpul plăgii a cincea,
oamenii încă mai suferă datorită rănilor provocate de prima
plagă. Se pare că plăgile cad succesiv, nu simultan, iar efectele
lor continuă pe parcurs, de la una la alta.
În timpul plăgii a şasea are loc ultimul mare conflict,
Armaghedonul:
Al şaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare, Eufrat.

100
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Şi apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraţilor, care au să
vină din Răsărit.

101

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

Apoi am văzut ieşind din gura balaurului . . . trei duhuri
necurate, care semănau cu nişte broaşte.

102

şi din gura fiarei, şi din gura proorocului mincinos.

103

Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite,

104

şi care se duc la împăraţii pământului întreg,

105

ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului
Celui Atotputernic.
Apocalipsa 16:12-14.
Iar Apocalipsa 16:16 spune:
106

Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreieşte se
cheamă Armaghedon. Întreaga lume va fi implicată în acest
conflict final.
Apostolul Ioan scria:
107

Apoi am văzut cerul deschis, şi iată că s-a arătat un cal alb!

108

15

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
Cel ce sta pe el, se cheamă 'Cel credincios' şi 'Cel adevărat', şi
El judecă şi Se luptă . . .

109

Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire,
alb şi curat.

110

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu
ea,

111

. . . Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a
atotputernicului Dumnezeu.
Apocalipsa 19:11, 14, 15.
112

Al şaptelea a vărsat potirul lui în văzduh. Şi din Templu, din
scaunul de domnie, a ieşit un glas tare,

113

care zicea: 'S-a isprăvit!'

114

Şi au urmat fulgere, glasuri, tunete, şi s-a făcut un mare
cutremur de pământ . . .

115

Toate ostroavele au fugit, şi munţii nu s-au mai găsit.

116
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
O grindină mare, ale cărei boabe cântăreau aproape un talant, a
căzut din cer peste oameni.

117

118

Majoritatea cercetătorilor echivalează greutatea unui talant cu
25 kilograme. Nimeni nu îşi poate imagina distrugerea
provocată de o asemenea ploaie cu pietre.
119

Biblia spune că Domnul Însuşi va întrerupe războiul, venind în
fruntea oştilor cerului pentru a-Şi elibera poporul de pe planeta
răzvrătită.
120

Dar, veţi întreba, cum aş putea fi sigur de protecţia lui
Dumnezeu, când vor începe să cadă plăgile? Există o singură
modalitate.
121

122

Poporul care a fost ferit de ultima plagă din Egipt şi-a dovedit
credinţa şi loialitatea faţă de Dumnezeu, ca Eliberator al lor
personal, stropind uşiorii caselor lor cu sângele mielului. Când
îngerul nimicitor a trecut pe lângă casele lor, ei au fost în
siguranţă pe întreg parcursul distrugerii.
Ei respectaseră instrucţiunile lui Dumnezeu şi făcuseră
pregătirile necesare.
În timpul sfârşitului, când vor cădea plăgile, poporul lui
Dumnezeu va fi protejat numai dacă L-au acceptat pe Mielul lui
Dumnezeu ca jertfă ispăşitoare şi numai dacă au îngăduit ca
sângele Lui să cureţe viaţa lor de păcat.

123
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

Şi oamenii au hulit pe Dumnezeu din pricina urgiei grindinii,
pentru că această urgie era foarte mare.
Apocalipsa 16:17-18, 20-21.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

124

Prin modul nostru de vieţuire, noi alegem astăzi de care parte
vom fi - de partea lui Dumnezeu, sau de partea îngerului
răzvrătit. Prieteni, când îngerul nimicitor îşi va începe lucrarea,
va fi prea târziu să schimbăm tabăra! Timpul de probă este
aproape de încheiere.
Nu aţi dori să vă aşezaţi de partea lui Dumnezeu, sub protecţia
sângelui Domnului Isus, chiar acum? Cele mai triste cuvinte pe
care le vor rosti vreodată oamenii se află în cartea lui Ieremia
8:20:
Secerişul a trecut, vara s-a isprăvit, şi noi tot nu suntem
mântuiţi!

125

Se povesteşte că un tăietor de lemne din Australia îşi construise
o cabană la marginea pădurii. Nu era mare, dar era casa lui. Întro zi, pe când se întorcea de la muncă,
126

a fost şocat şi profund îndurerat să constate că mica lui cabană
se transformase într-un morman de cenuşă. Tot ceea ce-i
rămăsese erau resturile de lemn ars şi metal înnegrit. A mers
afară, în locul unde se aflase vechiul său coteţ pentru pui.
127

128

129

Dar tot ceea ce a găsit a fost un morman de cenuşă şi sârmă
topită. Supărat, a lovit cu piciorul la întâmplare, în mormanul de
resturi. Apoi, privind în jos, a zărit o grămăjoară ciudată de pene
arse.
Nepăsător, atins-o cu piciorul şi ce credeţi că s-a întâmplat?
Deodată, patru puişori au ieşit speriaţi, protejaţi în mod
miraculos de aripile unei mame iubitoare.
Dumnezeu descrie în cel mai frumos şi sugestiv limbaj al
Scripturii, ce anume doreşte să facă pentru fiecare dintre copiii
Lui de pe pământ, atunci când vor cădea plăgile:
Cel ce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt

130
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
şi se odihneşte la umbra Celui Atotputernic . . .

131

132

Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
Psalmi 91:1, 4.
Da, Dumnezeu le oferă o asigurare minunată, tuturor celor care
aleg să-L urmeze:
133

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de
săgeata care zboară ziua,

134

Nici de ciuma, care umblă în întuneric, nici de molima, care
bântuie ziua-n amiaza mare.

135

O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de
tine nu se va apropia.

136

Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.

137

Pentru că zici: 'Domnul este locul meu de adăpost! şi faci din
Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,

138
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23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.

El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui.

23 – Cum să supravieţuieşti încercărilor viitoare.
De aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va
apropia de cortul tău.

139

Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească . . . Psalmii 91:511

140

141

142
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(Video: 15 sec.) Ar putea exista cuvinte mai liniştitoare? Nu aţi
dori să fiţi adăpostiţi de aripile Celui Atotputernic, atunci când
plăgile vor începe să cadă? Când nu va exista nici un loc sigur?
Tatăl vostru ceresc doreşte să vă ocrotească şi să vă salveze în
ceasul strâmtorării şi al nimicirii.
Dacă vă încredinţaţi viaţa lui Dumnezeu, El va fi în stare să vă
protejeze ca o cloşcă ce îşi adună puişorii sub aripi. Decizia vă
aparţine. Sunt sigur că Dumnezeu ar dori să ia această decizie
pentru dumneavoastră, astfel încât să puteţi fi cu El de-a lungul
veşniciei, dar nu poate face aceasta. Sunteţi singurii care pot lua
această decizie. Nu aşteptaţi. Decideţi acum.

24 – Răul în Lanţuri
Când Diavolul nu va mai ispiti niciodată

1

2

4

5

unul dintre exploratorii muribunzi a observat un nor de fum la
orizont.
Cineva sesizase mesajele lor radio. Ajutoarele se aflau pe drum.
Eliberarea era aproape.
Norul de fum de la orizont era tot ceea ce aveau nevoie pentru
a-i încuraja să reziste.
În curând, coşmarul interminabil al acelui chin teribil avea să se
încheie.
În curând urmau să fie în siguranţă, la căldura vaporului de
salvare şi apoi urmau să ajungă acasă.
În sfârşit acasă!
Ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, ne descoperă că ajutorul este
pe cale să sosească. În curând, vom fi eliberaţi.
Nesfârşitul coşmar al păcatului se va încheia.
Noi vom fi eliberaţi, iar Satana va fi înlănţuit.
Noi vom fi lăsaţi în libertate, iar Satana va fi legat.
Noi vom fi ridicaţi la cer pentru a-L întâmpina pe Domnul Isus,
iar Satana va fi legat în lanţurile împrejurărilor pe pământul
acesta.
Noi vom primi răsplata vieţii veşnice, iar Satana şi urmaşii lui
vor primi sentinţa distrugerii veşnice.
(Video: 13 sec) În fiecare moment, undeva pe pământ, există un
judecător care condamnă pe cineva la închisoare, pentru un
termen incredibil de lung, pentru a exprima oroarea şi revolta
faţă de nelegiuirea săvârşită.
Există sentinţe care pronunţă perioade de trei sau patru ori mai
mari ca durata unei vieţi sau chiar de 99 de ani, în timp ce
condamnatul este deja la vârsta pensionării şi este evident că nu
există nici o probabilitate ca sentinţa să fie ispăşită până la
capăt.
1

24 – Răul în Lanţuri

3

Un grup de exploratori în Antartica au eşuat pe o insulă
stâncoasă şi golaşă. Curând toate rezervele lor s-au terminat.
Acum mâncau ultimele lor conserve de hrană. Apoi rezervele de
carburant au scăzut. Temperatura a coborât aşa de jos încât erau
îngheţaţi deja. Şi în mintea lor se aşteptau la tot ce era mai rău.
Ei ştiau că moartea urma sa sosească cât de curând. Chiar atunci
când erau gata să renunţe şi la ultima lor speranţă,

24 – Răul în Lanţuri
Dar sentinţa dată de către juriu, sau de către judecător exprimă
revolta şi nemulţumirea profundă a societăţii faţă de anumite
crime teribile.
6

Ştiaţi că în curând va veni timpul când Judecătorul va pronunţa
o sentinţă de 1000 de ani, iar răufăcătorul va ispăşi în totalitate,
până la ultima zi, această sentinţă?
7

(Text: Apocalipsa 20:1-3)
Să ascultăm aceste cuvinte din Biblie: Apoi am văzut
pogorându-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia
Adâncului şi un lanţ mare.
8

El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul
şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.

9

L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea
deasupra lui,

10

ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de
ani.

11

După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
Apocalipsa 20:1-3.

12

2
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13

Aici descoperim că Dumnezeu a plănuit să-l pedepsească pe cel
mai mare răufăcător pe care l-a cunoscut vreodată acest univers
- un răufăcător care a fost implicat în mod direct în fiecare păcat
sau crimă comisă vreodată pe pământul acesta.
În curând va venit timpul când el va fi închis pentru 1000 de
ani!
O mie de ani în cel mai devastat şi cel mai distrus loc din
univers.
Uneori această perioadă de timp este menţionată ca fiind
Mileniul.
Ce este Mileniul?

Denumirea de mileniu pentru această perioadă de timp de o mie
de ani, provine din două cuvinte latine: mille care înseamnă o
mie şi annum care înseamnă an.
15

Profeţia ne spune de asemenea că Satana va fi închis timp de

16

17

1000 de ani şi că va fi eliberat pentru un scurt timp, în scopul de
a dovedi că lumea nu s-a schimbat nici după o mie de ani şi că
diavolul rămâne acelaşi.
Pentru a fi în stare să înţelegem pe deplin această profeţie şi
semnificaţie ei, trebuie să descoperim cum începe şi cum se
încheie ea, precum şi ceea ce se întâmplă în această perioadă.
Permiteţi-mi să fac o declaraţie acum, iar apoi voi dovedi
autenticitatea ei.
Mileniul este delimitat de două învieri:

18

1) Învierea pentru viaţă de la începutul perioadei,

19

3
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şi 2) învierea pentru pedeapsă de la sfârşitul perioadei.

20

(Text: Ioan 5:25)
Într-o zi, pe când Domnul Isus îi învăţa pe ucenicii Săi despre
moarte, le-a spus:
Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul, şi acum a şi venit,
21

22

când cei morţi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, şi cei ce-l
vor asculta, vor învia.
Ioan 5:25.
Iată ce se va întâmpla.
Cei morţi vor auzi glasul Lui şi vor trăi.
Adică, toţi morţii vor fi înviaţi.
Ştiu că această afirmaţie vă surprinde pe unii dintre
dumneavoastră, deoarece credeaţi că vor fi înviaţi numai cei
care au fost neprihăniţi.
Observaţi cum exprimă Domnul Hristos această idee în
versetele 28 şi 29 ale aceluiaşi capitol:
(Text: Ioan 5:28, 29)
Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei
din morminte vor auzi glasul Lui,

23

şi vor ieşi afară din ele. Cei ce au făcut binele, vor învia pentru
viaţă;

24

iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.
Ioan 5:28, 29.

25

(Video 4 sec) Vedem că vor avea loc două învieri.
Prima va fi învierea celor care au făcut binele, iar cea de a doua
- învierea celor condamnaţi.
26

4
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Să ascultăm ce ne spune Biblie despre prima înviere:

27

(Text: Apocalipsa 20:5, 6)
. . . Aceasta este întâia înviere.

28

Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au parte de întâia înviere! Asupra lor
a doua moarte n-are nici o putere;

24 – Răul în Lanţuri

29

ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi
cu El o mie de ani.
Apocalipsa 20:5, 6.
30

Această afirmaţie este în armonie cu cele adresate de către
apostolul Pavel tesalonicenilor.
Să observăm cum descrie el cea de a doua venire a Domnului
Hristos.
31

(Text: 1 Tesaloniceni 4:16, 17)
Căci Însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel

32

şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întâi vor
învia cei morţi în Hristos.

33

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună
cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh;

34

5
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şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
versetele 16, 17.

35

36

Ce descriere glorioasă a învierii.
Aşa cum observăm, cei morţi în Hristos vor fi înviaţi primii,
apoi, urmaşii Domnului Hristos, care vor fi în viaţă la venirea
Lui, împreună cu cei înviaţi, vor fi înălţaţi în văzduh pentru a-L
întâmpina pe Domnul!
(Text: Ioan 11:25)
Într-o zi se va împlini făgăduinţa făcută de Domnului Isus: Cine
crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.
Ioan 11:25.

37

Da, când Domnul Hristos va reveni, cei neprihăniţi care au
murit vor fi înviaţi din mormintele lor.

38

39

(Text: Isaia 26:19)
Proorocul Isaia descrie acest eveniment fericit:
Treziţi-vă şi săriţi de bucurie, cei ce locuiţi în ţărână! . . .
pământul va scoate iarăşi afară pe cei morţi.
Isaia 26:19.
Ce zi măreaţă va fi aceea!
Mamele vor fi din nou împreună cu copii lor care au murit.
Soţii şi soţiile vor fi din nou împreună.
Fiii şi fiicele se vor întâlni cu Mama şi Tata!
Oare ar putea exista o scenă mai impresionantă ca aceasta?

40

(Text: Ioan 14:2, 3)
Apoi se va împlini făgăduinţa minunată rostită de către Domnul
Hristos cu mult timp în urmă: Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.
41
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Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine,

42

ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Ioan 14:2, 3

43

(Text: Apocalipsa 20:6)
Ce vom face noi? Ioan ne spune: Fericiţi şi sfinţi sunt cei ce au
parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nici o
putere;

45

46

ci vor fi preoţi ai lui Dumnezeu şi ai lui Hristos, şi vor împărăţi
cu El o mie de ani.
Apocalipsa 20:6.
În afară de bucuria inexprimabilă a faptului că vom fi cu
Domnul Hristos şi cu urmaşii Lui, apostolul Ioan ne descrie întro manieră mai detaliată cele ce se vor întâmpla în timpul
mileniului:
(Text: Apocalipsa 20:4)
Şi am văzut nişte scaune de domnie; şi celor ce au şezut pe ele,
li s-a dat judecata. . . .
Apocalipsa 20:4.
Dumnezeul universului, cel atotînţelept şi atotputernic îi implică
pe oameni în lucrarea solemnă a judecării îngerilor căzuţi şi a
celor nemântuiţi.
(Text: 1 Corinteni 6:2, 3)
Apostolul Pavel declară: Nu ştiţi că sfinţii vor judeca lumea? . . .

47

Nu ştiţi că noi vom judeca pe îngeri? . . .
1 Corinteni 6:2, 3.

48
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49

50

51

52

Atunci se va lămuri odată pentru totdeauna faptul că Dumnezeu
este corect şi drept şi bun.
Satana a lansat timp de mii de ani acuzaţia că Dumnezeu este
nedrept, incorect şi lipsit de iubire.
Anii mileniului vor aduce la tăcere această acuzaţie, confirmând
caracterul lui Dumnezeu în faţa întregului univers!
Dar, de ce va fi necesar ca şi noi să fim implicaţi în judecarea
îngerilor răi şi a păcătoşilor?
Nu au fost ei judecaţi deja înainte de venirea Domnului Hristos?
Este adevărat, dar v-aţi întrebat vreodată care ar fi reacţia
dumneavoastră dacă aţi căuta în cer pe cineva pe care vă
aşteptaţi să-l găsiţi acolo - şi aţi descoperi că acea persoană este
pierdută pentru totdeauna?
Nu cumva aţi pune la îndoială corectitudinea judecăţii lui
Dumnezeu?
În timpul mileniului se vor deschide rapoartele tuturor celor
pierduţi.
Cele mai bine ascunse secrete şi planuri ale fiecărei minţi vor fi
dezvăluite.
Iubirea şi dreptatea lui Dumnezeu vor fi confirmate.
(Text: Apocalipsa 16:7)
Cei care vor cerceta rapoartele, în cele din urmă, vor avea un
singur răspuns: . . . Da, Doamne Dumnezeule, Atotputernice,
adevărate şi drepte sunt judecăţile Tale!
Apocalipsa 16:7.
Poate că vă întrebaţi ce se va întâmpla cu aceia care se vor afla
în viaţă la venirea Domnului Hristos, dar care nu au acceptat
mântuirea. Apocalipsa capitolul 19 descrie cea de a doua venire
a Domnului Hristos şi nimicirea celor nemântuiţi, astfel:

53

(Text: Apocalipsa 19:21)
Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia,

54

care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. . .
Apocalipsa 19:21.

55
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Cei pierduţi nu au nici o şansă de a rezista în faţa slavei venirii
Domnului Hristos cu toţi îngerii Lui sfinţi.

56

La mormântul Domnului Isus a venit un singur înger, iar soldaţii
romani au căzut morţi la pământ.

57

(Text: Ieremia 25:33)
Biblia spune: Cei pe care-i va ucide Domnul în ziua aceea vor fi
întinşi de la un capăt al pământului până la celălalt;

nu vor fi nici jeliţi, nici adunaţi, nici îngropaţi, ci vor fi un gunoi
de pământ.
Ieremia 25:33.
59

La cea de a doua venire a Domnului Hristos, cei neprihăniţi sunt
înviaţi şi transformaţi pentru a-L întâmpina pe Domnul pe norii
cerului,
60

61

iar cei nemântuiţi vor fi nimiciţi de strălucirea venirii Sale - de
sabia care iese din gura Lui.
Cineva ar putea întreba: Ce se va întâmpla cu cei nemântuiţi
care se vor afla în mormânt la venirea Lui?
Răspunsul ne este dat în cel de-al cincilea verset din Apocalipsa
capitolul 20:
(Text: Apocalipsa 20:5)
Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. . .

62
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Fragmentele tabloului încep să se potrivească laolaltă.
În centrul imaginii se află evenimentele care însoţesc revenirea
Domnului Isus Hristos:
63

Acestea sunt evenimentele care au loc la venirea Domnului
Hristos

64

1. Domnul Isus va reveni cu toţi sfinţii îngeri
(Matei 25:31).

65

2. Cei morţi în Hristos vor învia primii (1 Tesaloniceni 4:16).

66

3. Cei mântuiţi sunt înălţaţi pentru a-L întâmpina pe Domnul
Isus în văzduh (1 Tesaloniceni 4:17).

67

4. Cei mântuiţi vor merge acasă împreună cu Isus şi vor domni
cu El timp de 1000 de ani.
(Apocalipsa 20:4, 6).
68

5. Cei nemântuiţi sunt nimiciţi de strălucirea venirii Domnului
Hristos (Ieremia 25:33).

69

6. Morţii cei nelegiuiţi nu sunt înviaţi până după cei 1000 de
ani. (Apocalipsa 20:5).

70
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7. Satana este legat timp de 1000 de ani printr-un lanţ al
împrejurărilor - nu va exista nici o fiinţă pe care s-o ispitească
sau să o distrugă!
71

Cei neprihăniţi se află în cer, iar nelegiuiţii sunt morţi.
Nu mai rămâne nimeni!
Pretutindeni există numai ruine. (Ieremia 4:23-26).
72

La venirea Domnului Hristos, cei care l-au urmat pe Satana în
timpul vieţii lor pe acest pământ, suferă un şoc şi mor,
rămânând în mormânt până după încheierea celor o mie de ani.
74

Cei mântuiţi sunt împreună cu Domnul Hristos timp de o mie de
ani.

75

Singurii pe care îi mai poate ispiti şi amăgi Diavolul sunt îngerii
lui răi, care după 6000 de ani, sunt la fel de răi ca şi el.

76

77

Acest pământ devine închisoarea Satanei.
El a vrut să-şi demonstreze maniera lui proprie de a conduce
lumea şi a preluat stăpânirea prin înşelăciune de la Adam şi Eva,
dar acum toţi vor putea înţelege ce fel de conducător este el cu
adevărat!
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73

Acest pământ devine închisoarea diavolului.
Biblia spune că Satana a fost închis într-un adânc abisal timp
pentru o mie de ani.
Cum este înlănţuit Satana?
Printr-un lanţ al împrejurărilor, în virtutea căruia nu mai poate
ispiti sau distruge pe nimeni timp de 1000 de ani.

24 – Răul în Lanţuri
(Text: Apocalipsa 20:3)
Vă amintiţi că Apocalipsa 20:3 spune:
L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea
deasupra lui,
78

ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de
ani.

79

80

81

După aceea, trebuie să fie dezlegat pentru puţină vreme.
Cuvântul biblic original pentru Adânc este abussos.
Acelaşi cuvânt este folosit în Vechiul Testament pentru a descrie
pământul în starea de haos înainte ca Dumnezeu să creeze
această lume minunată.
(Text: Ieremia 4:23)
Acelaşi cuvânt este folosit în cartea lui Ieremia:
,,Mă uit la pământ, şi iată că este pustiu şi gol; mă uit la ceruri,
şi lumina lor a pierit!
Ieremia 4:23.
Da, lumea este un abussos, pustiu şi gol.
Lumea este pe punctul de a deveni un loc al întunericului!
Acum, să observăm ce altceva ne spune Ieremia despre starea
pământului în acel timp:

82

(Text: Ieremia 4:24, 25)
Mă uit la munţi, şi iată că sunt zguduiţi; şi toate dealurile se
clatină!
83

Mă uit, şi iată că nu este nici un om; şi toate păsările cerurilor au
fugit!
Ieremia 4:24, 25.
Veţi observa că se spune: Nu este nici un om.
84

(Text: Ieremia 4:26)
Din nou, Ieremia spune:
Mă uit, şi iată, Carmelul este un pustiu;
85
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şi toate cetăţile sale sunt nimicite înaintea Domnului, şi înaintea
mâniei Lui aprinse!
versetele 26, 27.
86

87

Această descriere pare să se refere în mod clar la un loc
singuratic şi înfiorător, care intră într-o perioadă de repaus timp
de o mie de ani.
Satana şi îngerii răi nu mai au nimic altceva de făcut, decât să
rătăcească de la un capăt la altul pe o planetă singuratică,
devastată şi întunecată şi să mediteze la rezultatele răzvrătirii lor
împotriva lui Dumnezeu!
Acum, să revedem evenimentele care au loc în timpul
mileniului:

24 – Răul în Lanţuri

88

1. Pământul este pustiu şi distrus.

89

2. Toţi cei nemântuiţi sunt morţi, deoarece au fost nimiciţi de
strălucirea venirii Domnului Isus.

90

3. Toţi cei mântuiţi sunt în cer, domnind împreună cu Domnul
Hristos.

91

4. Satana este legat pe această planetă distrusă şi întunecată,
pentru a medita la răzvrătirea lui.

92
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93

Se va schimba Satana?
Ce putem spune despre îngerii pe care i-a atras în răzvrătirea
lui?
Vor alege ei să-l urmeze din nou - sau acum Îl vor urma pe
Domnul Hristos?
Unul dintre motivele pentru care Dumnezeu a ales să aşeze
mileniul în calendarul evenimentelor este acela că El doreşte să
demonstreze înaintea universului că, dacă diavolului, îngerilor
lui şi acelora care au ales să-l urmeze pe acest pământ, li s-ar da
încă o şansă, ei ar lua aceeaşi decizie şi ar alege acelaşi stăpân.
Ei ar respinge planul de mântuire, chiar dacă ar avea o mie de
şanse de a-l accepta.

94

Ce spune Biblia despre alegerea lor?

95

(Text: Apocalipsa 20:7, 8)
Răspunsul se află în Apocalipsa 20:7, 8: Când se vor împlini cei
o mie de ani, Satana va fi dezlegat;
96

şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sunt în
cele patru colţuri ale pământului . . .

97

ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
Apocalipsa 20:7, 8.
Probabil că vă întrebaţi, de unde vor apare toţi oamenii care se
pregătesc să intre în acest război.
98

(Text: Apocalipsa 20:5)
Să ne aducem aminte de ceea ce am citit în capitolul 20, versetul
5 din Apocalipsa:
Ceilalţi morţi n-au înviat până nu s-au sfârşit cei o mie de ani. . .
99
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100

Da, ceilalţi morţi, sau morţii cei nemântuiţi sunt înviaţi la
încheierea mileniului.
Cei privelişte va fi aceea, când îi vom vedea pe toţi cei
nelegiuiţi, readuşi la viaţă - un număr imens, toţi cei răi, din
zilele lui Adam şi până la cea de a doua venire.
(Text: Apocalipsa 20:8)
Apostolul Ioan ne spune că: . . . Numărul lor va fi ca nisipul
mării.
Apocalipsa 20:8.

101

(Text: Apocalipsa 20:7, 8)
Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi dezlegat;

103

şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sunt în
cele patru colţuri ale pământului . . .

104

ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. .
.
Apocalipsa 20:7, 8.
105

106

În acest moment, Satana şi îngerii lui răi vor începe să-i înşele
din nou pe cei nelegiuiţi!
El nu s-a schimbat cu nimic!
Cei nemântuiţi îl aleg din nou pe Satana ca lider al lor.
Diavolul îi organizează într-o armată uriaşă, hotărâtă să
cucerească Noul Ierusalim.
Aceasta este ultima bătălie a pământului!
Armata aceasta puternică, aflată sub conducere îngerilor
răzvrătiţi, înaintează!
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102

Atunci, la încheierea Mileniului, Cetatea cea Sfântă, Noul
Ierusalim, împreună cu Hristos şi cei mântuiţi se vor coborî pe
pămînt!
Această Cetate, ne spune Biblia, va deveni ţinta mîniei lui
Satana.
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Să citim ce spune Biblia despre ceea ce se va întâmpla:

107

(Text: Apocalipsa 20:9)
Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor
şi cetatea prea iubită.
108

Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit.
Apocalipsa 20:9.

109

Bătălia s-a încheiat! Ce deznodământ trist, când ar fi putut fi atât
de diferit!
Ce se întâmplă cu Diavolul? Biblia ne spune că:
110

(Text: Apocalipsa 20:10, 14, 15)
Diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de
pucioasă . . .
111

Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc.
Iazul de foc este moartea a doua.

112

Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul
de foc.
Apocalipsa 20:10, 14, 15.
Apostolul Petru a văzut acest foc într-o viziune şi a scris:
113

(Text: 2 Petru 3:10)
. . . Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de
mare căldură,
114
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(Text: 2Petru 3:10)
...cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de
mare căldură...
115

Poate că avem rude, prieteni, sau cunoştinţe care ne sunt dragi,
şi care vor fi pierduţi pentru totdeauna. De sigur că vom plange
după ei. Cum ar putea fi altfel decît aşa?
116

(Text: Apocalipsa 21:4)
Dar vestea bună este că: El va şterge orice lacrimă din ochii lor.
Şi moartea nu va mai fi.

Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că
lucrurile dintâi au trecut.
Apocalipsa 21:4.
118

119

Dumnezeu le făgăduieşte celor mântuiţi o veşnicie plină de
slavă!
Mintea umană nu poate înţelege gloria şi frumuseţea paradisului
pe care Dumnezeu îl pregăteşte pentru cei care Îl iubesc şi
doresc să-L urmeze!
Şi dacă ne gândim că toţi cei nelegiuiţi ar fi putut să se bucure
de aceasta, dar preţul li s-a părut prea mare!
Ei nu au vrut să-L aleagă pe Domnul Hristos ca Mântuitor al
lor.
În care dintre cele două tabere vei fi în acea zi, prietenul meu?
Când vine ziua aceea, va fi prea târziu să schimbi tabăra.
Chiar şi la începutul celor o mie de ani, când vine Domnul Isus,
va fi prea târziu.
Singura cale de a fi absolut sigur că te vei afla printre cei
neprihăniţi la sfârşitul mileniului, este să-I dăruieşti inima ta şi
întreaga ta viaţă Domnului Isus chiar acum - ASTĂZI!
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120

18

Dacă doriţi să-I dăruiţi viaţa dumneavoastră pe deplin Domnului
Isus, aş dori să vă invit să veniţi în faţă pentru o rugăciune
specială.
Dacă aveţi vreo problemă în viaţa personală, veniţi în faţă
pentru rugăciune chiar acum.
Dacă există vreun obicei vicios asupra căruia aveţi nevoie de
biruinţă, veniţi în faţă pentru rugăciune.
Dacă vă luptaţi cu vreo ispită, veniţi în faţă pentru rugăciune.
Domnul Isus vă va auzi. Domnul Isus vă va răspunde, Voi
aştepta un minut, veniţi, veniţi chiar acum.

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!
Cerul este un loc real

1

3

Seara, după apusul soarelui, stelele au început să se aprindă ca
nişte diamante pe cerul nopţii. Micuţa a privit cerul uimită. Era
copleşită de frumuseţea încântătoare a cerului înstelat.
A suspinat şi a zis: Oh, mama, dacă cerul este atât de frumos pe
dos, ce frumos trebuie să fie pe faţă.
(Video: 5 sec) Timp de secole, subiectul cerului a atras atenţia
oamenilor din întreaga lume. Cum este cerul cu adevărat?
Oare există el?
Dacă este aşa, unde este el şi cum este acolo?

4

Unii oameni nu cred în existenţa cerului.
Alţii spun că există trei ceruri, sau chiar şapte.
Unii spun că atunci când murim, mergem în cer.
5

Alţii spun că atunci când murim, mergem mai întâi într-un loc
numit purgatoriu şi numai după aceea vom merge probabil în
cer.
6

Alţii spun că cerul nu este un loc propriu-zis, ci mai degrabă o
stare a minţii.

7

Există unii care cred că în cele din urmă, toţi vor ajunge în cer.
Unii spun că foarte puţini vor reuşi să ajungă acolo.
Atât de multă confuzie! Atât de multe opinii!
8

1

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!

2

Se povesteşte despre o fetiţă că trăise toată viaţa ei la oraş - un
oraş cu lumini ameţitoare care străluceau sub bolta cerului
noaptea, aşa încât ea nu avusese niciodată ocazia să vadă
stelele.
Într-una din veri, mama ei a dus-o în vacanţă la ţară.

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!
(Video: 7 sec)
De ce există toate aceste opinii şi teorii diferite cu privire la cer,
când Biblia ne explică într-o manieră atât de clară precum
cristalul.
9

De fapt, ştiaţi că Biblia este plină de detalii despre cer?
Dumnezeu doreşte să ştim ce este şi cum este cerul, astfel încât
să fim motivaţi să ajungem acolo!
Cerul nu este un loc secret pe care Dumnezeu îl ascunde de noi.
10

În multe clădiri mari, există o cheie cu care pot fi descuiate
cheile tuturor uşilor.

11

Proprietarul clădirii deţine acea cheie, denumită master key. Cea
care se potriveşte la toate uşile.

12

13

Dumnezeu deţine o cheie care descuie toate tainele cu privire la
cer, iar această cheie unică este Biblia - unica noastră sursă de
informaţie demnă de încredere.
Din fericire, nu trebuie să depindem de teorii sau opinii
omeneşti.
Nu trebuie să ne simţim încurcaţi cu privire la ceea ce se poate
spune despre cer.
Apostolul Petru scria despre această sursă de informaţie.

14

(Text: 2 Petru 1:19)
Şi avem cuvântul prorociei făcut şi mai tare; la care bine faceţi
că luaţi aminte, ca la o lumină care străluceşte într-un loc
întunecos,
15

2

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!
până se va crăpa de ziuă şi va răsări luceafărul de dimineaţă în
inimile voastre.
2 Petru 1:19.
16
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17

Dumnezeu ne-a dezvăluit în Cuvântul Său următoarele:
Cum va fi cerul
Unde va fi capitala cerului
Ce vor face oamenii acolo
Ce fel de oameni vor fi în cer
Unde vor locui cei mântuiţi
Cum va arăta oraşul capitală al cerului
Acum, să luăm cheia unică a lui Dumnezeu - Biblia, şi să
descoperim un viitor cât se poate de real pe care l-a pregătit
Dumnezeu pentru urmaşii Lui.

18

În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, Dumnezeu Însuşi i-a
descoperit lui Ioan un tablou al viitorului.
Apostolul Ioan a descris ceea ce a văzut:
19

(Text: Apocalipsa 21:1, 2)
Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul
dintâi şi pământul dintâi pieriseră,
20

şi marea nu mai era.

21

Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântă, noul Ierusalim,

22

3
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gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.

23

Puţine sunt aşa de fericite şi de frumoase ca acele zile de
pregătire a unei mirese pentru ziua nunţii ei.

24

Acel cămin ceresc nu e ceva ce numai Ioan a văzut - ci de fapt
toti proroocii de-a lungul veacurilor au au avut vunoştinţă
despre el. Ascultaţi:
25

(Text: Fapte 3:20, 21)
Şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe
Isus Hristos,
26

pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării
din nou a tuturor lucrurilor:

27

despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor
sfinţilor Săi prooroci din vechime.
Fapte 3:20, 21
28

29
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CE INTENŢIONEAZĂ DUMNEZEU SĂ REFACĂ?
Dumnezeu intenţionează să refacă tot ceea ce au pierdut Adam
şi Eva!
Pământul, aşa cum a ieşit din mâinile Creatorului, era de o
splendoare şi desăvârşire şi de o frumuseţe care întrece orice
descriere.
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Creatorul Însuşi a plănuit şi a decorat căminul lui Adam şi al
Evei, grădina Eden, un paradis. Dumnezeu le-a dat stăpânire
asupra pământului.
30

Iar porunca lui era: Să nu mâncaţi din pomul oprit care se află în
grădina Edenului, ca să nu muriţi.

32

Dar ei au ales să mănânce din acel pom.
Ei au ascultat mai degrabă de îngerul nemilos şi înşelător numit
Satana, decât de un Dumnezeu iubitor care le purta de grijă.
33

34

35

După aceea, pentru prima dată în viaţa lor, Adam şi Eva s-au
simţit vinovaţi, ruşinaţi şi plini de teamă.
A fost cea mai tragică zi din istoria planetei pământ.
Prin neascultarea lor, au pierdut totul: căminul lor edenic,
stăpânirea asupra pământului şi accesul la Pomul Vieţii.
Pentru că nu au mai putut mânca din Pomul Vieţii, în cele din
urmă, urmau să moară.
Adam şi Eva au pierdut viaţa veşnică.
Fericirea lor, dragostea şi părtăşia cu Creatorul aveau să ia
sfârşit.
Lumea noastră desăvârşită a ajuns contaminată de blestemul
păcatului.
Pământul a devenit un loc al tristeţii şi suferinţei, al bolii şi al
morţii.
În loc de a fi stăpâni, Adam şi Eva au ajuns nişte sclavi.
(Text: Romani 6:16)
Apostolul Pavel spunea: Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca
să-l ascultaţi,

36

5

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!

31

Ei s-au bucurat de o sănătate perfectă, de fericire şi bucurie şi de
o relaţie nemijlocită - faţă către faţă - cu Dumnezeu.
Totul era învăluit în pace şi armonie.
Dacă ar fi ales să asculte poruncile lui Dumnezeu, Adam şi Eva
nu s-ar fi îmbolnăvit şi nu ar fi murit niciodată.
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37

sunteţi robii aceluia de care ascultaţi . . .?
Romani 6:16
Dar Dumnezeul cel iubitor, care poartă de grijă, a înţeles
întreaga situaţie.
Şarpele era cel care îi înşelase pe Adam şi pe Eva.
Dumnezeu a iubit aceşti copii ai Săi greşiţi, atât de mult încât nu
a putut să-i lase fără nici o speranţă.
La porţile grădinii, Dumnezeu i-a făgăduit lui Adam şi Evei că
într-o zi, Fiul Lui, Sămânţa femeii, va veni şi va muri pentru ei,
astfel încât să poată fi readuşi în familia lui Dumnezeu şi să
poată avea viaţa veşnică.

38

(Text: Geneza 3:15)
Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi
sămânţa ei.
39

Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.
Geneza 3:15.

40

Odată cu trecerea generaţiilor, oamenii s-au înmulţit, dar s-a
înmulţit şi păcatul.
Omenirea aproape că L-a uitat pe Dumnezeu şi făgăduinţa Lui.
41

(Text: Geneza 6:5)
Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ,

42

şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în
fiecare zi numai spre rău.
Geneza 6:5.
43
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44

Pentru a menţine existenţa unui popor sfânt pe pământ,
Dumnezeu l-a chemat pe Avraam şi familia lui, să iasă din
mediul idolatru şi imoral din cetatea Ur din Caldeea.
Dacă ar fi rămas în acea cetate, familia lui ar fi ajuns în mod
sigur afectată de nelegiuire.
(Text: Geneza 12:1, 2)
Domnul zisese lui Avraam: 'Ieşi din ţara ta, din rudenia ta, şi din
casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.

46

Voi face din tine un neam mare, şi te voi binecuvânta; îţi voi
face un nume mare, şi vei fi o binecuvântare.
Geneza 12:1, 2.
47

El a fost dispus să părăsească luxul căminului lui Caldeean.
Avraam nu ştia unde va merge, dar înţelegea într-o anumită
măsură ceea ce dorea Dumnezeu pentru el.
48

(Text: Evrei 11:9, 10)
Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o
ţară care nu era a lui,
49

şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună
moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.

50
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45

În cele din urmă, a fost necesar ca Dumnezeu să-i distrugă pe
cei nelegiuiţi prin potop, pentru a menţine astfel viaţa pe
pământ.
Au supravieţuit numai opt oameni!
După potop, nu au trecut multe generaţii şi oamenii au ajuns din
nou într-o stare de imoralitate.
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Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi
ziditor este Dumnezeu.
Evrei 11:9, 10.
51

Profeţii din toate veacurile au crezut şi au aşteptat reaşezarea
tuturor lucrurilor.
Dumnezeu enumeră câţiva dintre profeţi în Cartea de onoare a
Credinţei, în
52

53

Evrei, capitolul 11. Avraam, Enoh, Noe, Abel, Isaac, Rahav,
David şi Samuel sunt doar câţiva dintre marii oameni ai
credinţei care au crezut în făgăduinţa lui Dumnezeu de a
restabili ceea ce au pierdut Adam şi Eva.
Să observăm că Biblia spune despre aceşti eroi următoarele:
(Text: Evrei 11:13, 16)
În credinţă au murit toţi aceştia, fără să fi căpătat lucrurile
făgăduite: ci doar le-au văzut şi le-au urat de bine de departe . . .

54

Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea
lui Dumnezeu nu-I este ruşine să Se numească Dumnezeul lor,

55

căci le-a pregătit o cetate.
Evrei 11:13, 16.

56

Isaia, cel mai mare dintre toţi profeţii mesianici, ne oferă o
descriere emoţionantă a restaurării pregătite de Dumnezeu.
Să vedem ce anume i-a descoperit Dumnezeu lui Isaia:
57

(Text: Isaia 65:17)
,,Căci iată, Eu fac ceruri noi şi un pământ nou;

58
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aşa că nimeni nu-şi va mai aduce aminte de lucrurile trecute, şi
nimănui nu-i vor mai veni în minte.
Isaia 65:17.
59

60

ci vei numi zidurile tale ,Mântuire, şi porţile tale ,Laudă' .
Isaia 60:18.

61

62

(Video: 18 sec) Să ne gândim - Acolo nu va exista nici un act
violent! Doar pace şi armonie!
Nu este MINUNAT să ne gândim la aceasta?
Acolo nu va fi nevoie să descoperim arme pentru a ne apăra şi
pentru a ne proteja viaţa.
Acolo nu vor exista hoţi şi violatori!
Şi nu va fi minunat să ne plimbăm pe acele străzi de aur, fără să
ne fie teamă că putem fi atacaţi sau jefuiţi?
Dar profetul nu ne spune doar atât:
Să ascultăm:
(Text: Isaia 11:6)
Atunci lupul va locui împreună cu mielul, şi pardosul se va
culca împreună cu iedul;

63

. . . şi le va mâna un copilaş.
Isaia 11:6.

64

Să ascultăm acum ce altceva ne mai spune Biblia despre planeta
pământ, când va fi refăcută în cele din urmă, redobândindu-şi
frumuseţea originală:
65
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(Text: Isaia 60:18)
Şi din nou: Nu se va mai auzi vorbindu-se de silnicie în ţara ta,
nici de pustiire şi prăpăd în ţinutul tău,
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66

67

(Text: Isaia 33:24)
Nici un locuitor nu zice: ,Sunt bolnav!' . . .
Isaia 33:24.
Nu va exista nici un atac de cord, nici un bolnav de cancer sau
alergie - doar sănătate perfectă pentru veşnicie!
Nu sunt acestea veşti bune?
(Text: Isaia 35:5)
Atunci se vor deschide ochii orbilor . . .
Isaia 35:5.
Fără îndoială că primul lucru pe care va dori să-l vadă cineva
care a fost nevăzător, va fi chipul Domnului Isus!
Oh, ce zi glorioasă va fi aceea pentru toţi cei care au fost
nevăzători!
(Text: Isaia 35:5, 6)
. . . Se vor deschide urechile surzilor.
Isaia 35:5.

68

Atunci şchiopul va sări ca un cerb. Isaia 35:7
Adio, scaune de invalizi! Adio, voi cîrje! Toţi vor avea corpuri
desăvîrşite.
69

70

71

(Text: Isaia 35:6)
. . . şi limba mutului va cânta de bucurie . . .
Isaia 35:6.
Nu numai că vor vorbi, dar vor şi cânta!
Ce zi fericită va fi aceea!
Dar există veşti chiar şi mai minunate!
(Text: Isaia 35:1)
Pustia şi ţara fără apă se vor bucura; pustietatea se va veseli, şi
va înflori ca trandafirul.
Isaia 35:1.
Ce loc frumos va fi noul pământ!
(Text: Isaia 65:21, 22)
Vor zidi case şi le vor locui; vor sădi vii, şi le vor mânca rodul.

72
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Nu vor zidi case, ca altul să locuiască în ele, nu vor sădi vii,
pentru ca altul să le mănânce rodul,

73

74

75

Modul în care sunt formulate aceste descrieri sugerează că în
mod sigur cerul va fi un loc real cu oameni reali care fac lucruri
reale, nu-i aşa?
De fapt, fiecare dintre noi va avea propriul lui nume, iar oamenii
ne vor cunoaşte!
(Text: Isaia 66:22, 23)
Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel nou, pe care le
voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul -

76

- aşa va dăinui şi sămânţa voastră şi numele vostru.
Isaia 66:22.

77

În fiecare lună nouă şi în fiecare Sabat,

78

va veni orice făptură să se închine înaintea Mea, - zice Domnul.
Isaia 66:23.
Noul Pământ va fi un loc fericit, un loc plin de bucurie pentru
Dumnezeu şi pentru poporul Lui.
79

(Text: Isaia 35:10)
Cei izbăviţi de Domnul se vor întoarce, şi vor merge spre Sion
cu cântece de biruinţă.
80
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căci zilele poporului Meu vor fi ca zilele copacilor, şi aleşii Mei
se vor bucura de lucrul mâinilor lor.
Isaia 65:21, 22.
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O bucurie veşnică le va încununa capul, veselia şi bucuria îi vor
apuca, iar durerea şi gemetele vor fugi! Isaia 35:10.

81

În fiecare Sabat va avea loc o sărbătoare minunată şi fericită,
când cei mântuiţi vor veni în Cetatea Sfântă pentru a-L lăuda pe
Dumnezeu prin cântări şi pentru a avea părtăşie unii cu alţii.
82

83

84

85

Domnul Isus a făgăduit că îi va pregăti fiecăruia dintre noi o
reşedinţă cerească!
Ne vom bucura de aceasta, dar Isaia declară că şi noi vom
construi case!
Se pare că fiecare dintre noi va avea o casă la ţară, pe care şi-o
va construi singur şi în fiecare sfârşit de săptămână vom merge
în capitala Noului Pământ unde vom avea propriile noastre
reşedinţe de oraş.
(Video: 7 sec) Tabloul biblic al cerului este clar.
Dumnezeu va crea un cer nou şi un pământ nou.
Cetatea Sfântă, Noul Ierusalim, va coborî din cer, de la
Dumnezeu.
Pământul, planeta răzvrătită, căzută datorită păcatului, va deveni
capitala întregului univers.
Poate că vă surprinde, dar acest pământ urmează a fi viitorul
cămin al celor mântuiţi. Domnul Isus a declarat astfel:
(Text: Matei 5:5)
Ferice de cei blânzi, căci ei vor moşteni pământul! Matei 5:5.
Dumnezeu intenţionează să refacă Planeta Pământ la
desăvârşirea ei originală şi acest Pământ Nou va fi atât de
glorios!
Probabil că vă veţi aminti câteva dintre făgăduinţele minunate
pe care Domnul Isus le-a adresat, chiar înainte de a se întoarce
la cer, ucenicilor şi urmaşilor Lui din toate veacurile:

86

(Text: Ioan 14:1-3)
Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi
credinţă în Mine.
87
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În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi
spus . . .

88

Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce
şi vă voi lua cu Mine,

ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.
Ioan 14:1-3.

90

91

92

(Text: Matei 6:10)
Rugăciunea model pe care Domnul Isus a prezentat-o ucenicilor
Lui spune: Vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe
pământ.
Matei 6:10.
Aici vedem că Domnul Isus ne cere să ne rugăm pentru
refacerea tuturor lucrurilor.
Acum, să ne ocupăm de detaliile cetăţii magnifice pe care
apostolul Ioan a văzut-o în viziune pe Insula Patmos.
Descrierea lasă impresia că profetul a depus un efort deosebit în
căutarea cuvintelor potrivite pentru a exprima grandoarea
Cetăţii Sfinte.
Biblia spune că:
(Text: 1 Corinteni 2:9)
. . . Lucruri, pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit,
şi la inima omului nu s-au suit,

93

aşa sunt lucrurile, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ceL iubesc.
1 Corinteni 2:9.
94
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89
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(Text: 1 Corinteni 2:10)
Nouă însă Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său . . .

95

Înţelegeţi? Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, i-a descoperit aceste
lucruri profetului, care le-a scris pentru noi.
Fără îndoială, nu s-a spus nici măcar jumătate!
96

97

Prieteni, acest fapt este valabil în ceea ce îl priveşte pe Ioan,
Isaia şi toţi profeţii.
Totul este adevărat - şi nu s-a spus decât jumătate!
Când apostolul Ioan dezvăluie detalii ale Cetăţii Sfinte, se pare
pur şi simplu prea grandios pentru a fi adevărat.
Dar cel ce vorbeşte este Cuvântul lui Dumnezeu! Iată ce a văzut
apostolul Ioan:
(Video: 11 sec) Ioan declară că a văzut un cer nou şi un pământ
nou şi că marea nu mai era.
Apoi a văzut Cetatea Sfântă coborând din cer.
Apoi ne spune totul despre cetate:

98

(Text: Apocalipsa 21:1-3, 11, 17, 21)
Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentru că cerul
dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
Apocalipsa 21:1.
99

Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea
sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru
bărbatul ei.
Apocalipsa 21:2.
100

Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi
zicea: 'Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii!

101
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El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va
fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
Apocalipsa 21:3.
102

103

I-a măsurat şi zidul, şi-a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi,
[66 metri] . . .
(versetul 17).
104

Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare . . .
(versetul 21).

105

(Text: Apocalipsa 21:12, 21, 23)
. . . un zid mare şi înalt. . . . Şi pe ele erau scrise nişte nume:
numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel. (versetul
12).
106

. . . Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.
(versetul 21).

107

Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o
lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este
Mielul.
(versetul 23).
108

(Text: Apocalipsa 22:1, 2, 5)
. . . un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din
scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
109
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. . . Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis,
străvezie ca cristalul.
Apocalipsa 21:11.
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. . . pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind
douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună . . .

110

Acolo nu va mai fi noapte . . . Apocalipsa 22:5.
Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului se va afla în capitala - Noul
Ierusalim.
111

112

(Text: Apocalipsa 22:3)
Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de
domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Apocalipsa
22:3.
Iar unul dintre cele mai frumoase daruri este descris în
Apocalipsa 21:4:
(Text: Apocalipsa 21:4)
El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi.
Nu va mai fi nici tânguire,

113

nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.
Apocalipsa 21:4.
Probabil că vă întrebaţi cât de mare este Noua Cetate.
114

(Text: Apocalipsa 21:16)
Apostolul Ioan prezintă detalii exacte cu privire la mărimea
acestei cetăţi:
Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât lărgimea.
115

A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape douăsprezece mii
de prăjini. Apocalipsa 21:16.

116
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117

[O prăjină este o optime din dintr-o milă engleză - prin urmare,
12.000 de prăjini vor fi de 2400 kilometri de jur împrejur].
Cetăţile antice erau măsurate prin distanţa de jur împrejurul
zidurilor.
Prin urmare cetatea va fi de aproximativ 600 km sau 375 mile
de fiecare parte.
Probabil că vă întrebaţi dacă această cetate va fi suficient de
mare pentru toţi cei mântuiţi.

118

Marele New York City are peste 20 milioane de locuitori.

119

Seul şi Mexico City au de asemenea aproape 20 milioane
fiecare.

120

121

122

Un matematician a estimat că Noul Ierusalim poate găzdui două
miliarde de locuitori!
Cu alte cuvinte, va fi spaţiu pentru toţi cei care doresc să fie
acolo.
Dar ce ocupaţie vom avea noi într-un loc atât de minunat?
(Video: 15 sec) Nu va fi nici o crimă, nu va fi nici o boală, nu va
fi foame sau suferinţă - doar pace şi armonie pentru totdeauna!
Descrierea ne sugerează faptul că vom face o mulţime de
lucruri: Ne vom construi o casă de vis la ţară, ne vom planta
propriile grădini.
Domnul Isus, Creatorul, va fi acolo pentru a ne dezvălui tainele
creaţiunii.
Întotdeauna vom învăţa lucruri noi.
Vom fi în stare să călătorim oricând dorim.

123
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Oraşul Tokyo are aproape 35 milioane de locuitori.
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124

Vom avea timp pe care să-l petrecem împreună că prietenii şi cu
cei dragi ai noştri.
Şi în fiecare Sabat Îl vom lăuda pe Dumnezeu şi vom cânta
alături de îngeri şi de Domnul Isus - timpul nostru special pe
care să-L petrecem în compania Domnului nostru.
Ei bine, poate că întrebaţi: Cum putem fi siguri că avem
posibilitatea de a ajunge acolo?
Răspunsul este simplu.
Biblia, cheia noastră unică pentru dezlegarea misterelor, spune:
(Text: Galateni 3:29)
Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi 'sămânţa' lui Avraam,
moştenitori prin făgăduinţă.
Galateni 3:29.

125

Cu alte cuvinte, dacă Îl veţi accepta pe Domnul Isus ca
Mântuitor personal, făgăduinţa făcută de către Dumnezeu lui
Avraam, vă este adresată şi dumneavoastră.
Când studiem Biblia, este interesat să observăm că
126

primele trei capitole relatează modul în care Dumnezeu a creat
lumea şi căminul din paradis pentru Adam şi Eva.
Dar Adam şi Eva au pierdut totul.
127

Ultimele trei capitole ale Bibliei ne oferă o previziune a planului
lui Dumnezeu de a redobândi ceea ce au pierdut Adam şi Eva un viitor fericit unde cele mai plăcute vise vor deveni realitate!
128

129
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Cu mai mulţi ani în urmă, un vapor care transporta oi, s-a
pierdut în ceaţa Mării Nordului. Vaporul a plutit în derivă timp
de trei zile. Oile transportate au început să refuze iarba
veştejită.
Alergau de la un capăt la altul al calei vaporului şi să zbierau.
Căpitanul şi marinarii erau foarte nedumeriţi.
Ei se întrebau care să fie motivul.
Curând s-a ridicat ceaţa. Vaporul se afla la câţiva kilometri
distanţă de coasta scoţiană.
Oile simţiseră mirosul de iarbă proaspătă de pe frumoasele
câmpii scoţiene. Ele refuzau să mănânce iarba veştejită de
câteva zile cu care încercau să le hrănească proprietarii lor.

25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!
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(Text: Apocalipsa 22:17)
Şi Duhul şi Mireasa zic: 'Vino!' Apocalipsa 22:17.
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Nu ignoraţi această chemare.
Puteţi fi o parte a viitorului uimitor al lui Dumnezeu.
Invitaţi-L în inimă şi cerul va fi căminul dumneavoastră!
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25 – Ceea ce este mai bun este gata să vină!

(Video: 7 sec) Când simţim mireasma cerului, ne reaşezăm
priorităţile. Când simţim mireasma veşniciei, orice altceva
ajunge pe un loc secundar. Dorim cu ardoare o altă ţară. Dorim
să ajungem pe ţărmul veşniciei.
Simţiţi dorul de cer? Doriţi să fiţi acolo?
Dacă dorinţa inimii dumneavoastră este aceea de a trăi pentru
totdeauna alături de Domnul Hristos? Aţi dori să spuneţi: Da,
Doamne, vreau să fiu cu tine. Doresc cu ardoare să fiu cu tine
pentru totdeauna din veşnicie în veşnicie?

