


Dezintegrarea
unei societăţi...
Dezintegrarea
unei societăţi...
Războiul şi neliniştea, violenţa şi crima, foametea şi suferinţa, 

tornade, inundaţii,  cutremure… nimic nou.
Asemenea, generatia de azi este expusă la noi şi dificile 

provocari; probleme ale mediului înconjurator, inginerie 
genetica, schimbări climatice, epidemii cauzate de alimentaţie, 
etc… Multi dintre noi vor vedea de asemenea ca societatea 
noastră se distanţează ea însaşi de anumite valori morale 
fundamentale.

Siguranţa...
Onestitate… 

Încredere…Grijă… 
Dragoste…  

Mulţi sunt 
părăsiţi 
simţindu-se mici 
si neajutoraţi, 
dar nu ar trebui 
sa punem 
intrebarea:
“De ce se întăplă 
toate acestea?”??



??

Aşa cum naţiunile se unesc la nivel 
politic, militar şi economic, observăm 
acelaşi lucru întămplându-se şi la nivel 
religios.

In ultima carte a Bibliei, găsim 3 
importante apeluri, avertismente şi mesaje 
pe care nu ar trebui să le treci cu vederea

Există un motiv pentru această 
dezvoltare. Vestea bună este 
aceea că există totuşi şi o 
soluţie.

Nu vorbim despre soluţii care 
ne sunt prezentate de către 
politicienii de azi ori de către 
conducatorii religioşi. Istoria 
atată că majoritatea se înseală 
de obicei şi în afara tratatelor 
de pace, acorduri de cooperare 
şi planuri bazate bune intenţii, 
foamea de putere şi păcatul 
care sălăşluieşte în suflrtul 
omului nu vor dispărea.

Este o bătălie între bine şi rău care are loc, dar se va sfârşi! În 
spatele realităţii haotice, există un plan care este pe cale de a 
fi împlinit.

Cartea Cărţiilor, Biblia, are ceva concret de spus despre situaţia 
în care vrei să ştii ce va aduce 
viitorul! 

Pînă acum profeţiile Bibliei 
nu au dat greş niciodată ! De 
aceea noi credem că ultimele 
profeţii vor fii îndeplinite de 
asemenea. 

În Apocalipsă întâlnim o serie 
de profeţii careîn momentul 
de faţă sunt îndeplinite ! Vom 
privi mai atent la acestea. 



Poţi citi primul mesaj pe pagina 
alăturată.

Vorbeşte despre faptul că aceste trei 
mesaje sunt date de către îngeri. Cuvantul 
grecesc pentru “înger” este “angelon” care 
înseamnă mesager. Cei trei îngeri sunt 
deci un simbol al bărbatilor şi femeilor 
care lucrează în armonie cu Voinţa lui 
Dumnezeu şi care cu toată puterea lor vor 
dărui acest mesaj: “Veşnica Evanghelie” 
întregii lumi.

Ce este “Eterna Evanghelie” ? O 
veti găsi explicată pe scurt în Biblie, în 
Evanghelie după Ioan, cap. 3, versetul 16. 
Se spune acolo: 

“Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu 
lumea că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru că oricine crede în El, să nu piară, 
ci să aibă viaţă veşnică”(Ioan 3:16).

Toţi cunoaştem povestea din Biblie 
despre Adam şi Eva care nu s-au supus şi 
au mâncat din fructul oprit. Ei au primit 
un avertisment şi ştiau că vor muri. În 
spatele acestei aparente simple povestiri 
stă ascunsă o adâncă tragedie care a 
afectat întrega omenire. Biblia confirmă 
că plata păcatului este moartea(Ro 6:
23) şi aceasta vorbeşte despre o moarte 
veşnică. Dumnezeu, Creatorul nostru, 
este sursa întregii vieţi şi când strămoşii 
noştrii au ales să sfideze avertismentele 

Primul mesaj
În ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, întălnim o serie de profeţii care 
ne spun mult despre istorie, despre timpurile noastre, şi viitorul nostru 
apropriat. Acolo găsim de asemenea trei mesaje complet unice care sunt 
foarte relevante astăzi şi cărora ar trebui să le acordăm atenţia cuvenită.

lui Dumnezeu şi s-au lepădat de El  care e 
Viaţa. Dar Dumnezeu îl iubeste pe Om.

El a ales să ia dreapta pedeapsă a 
morţii asupra sa. El a trimis pe unicul 
Său Fiu, Isus Cristos, care a fost dispus să 
treacă prin suferinţă în numele nostru.

Chiar dacă Isus era Dumnezeu, El a 
venit precum un om (Ioan 1: 1-3+14 şi 
Filipeni 2:5-8). Ca om El va fi încercat 
în tot, precum suntem noi. Şi de vreme ce 
El trebuia să ia locul nostru, doar trăind 
o viaţă  dreaptă, fără de păcat, putea să ia 
asupra Lui pedeapsa noastră fără de păcat, 
putea s asupra Lui pedeapsa noastră fără 
ca El să fie vinovat. Cristos a înfrânt Toate 
ispitele prin puterea lui Dumnezeu (Evrei 
2:17-18). 



El este singurul care a făcut 
asta(Romani 3:23). În cele din urmă, El şi-
a dat viaţa Lui pe cruce pentru a ne scăpa 
de pe mine şi pe tine de moartea veşnică. 
Se spune că:

“După lege, aproape toate se curăţesc cu 
sănge şi fără vărsare de sănge nu se dă 
iertare”.(Evrei 9:22)

Aşadar depinde doar de tine şi de mine 
să primim oferta lui Cristos prin credinţă. 
Dacă te socoteşti u păcătos, poţi scăpa 
de această povară venind către Cristos. 
Biblia spune: 

“Dacă mărturisim păcatele noastre, El 
este credincios şi drept ca să ne ierte 
păcatele şi să curăţească pe noi de toată 
nedreptatea.” (Ioan 1:9)

Fiecare dintre noi care acceptă această 
justificare prin credinţă va fi salvat. Nu 
este aceasta o veste bună?

TEMEŢI-VĂ DE DUMNEZEU ŞI SLĂVIŢI-
L PE EL.

Dar viaţa nu se sfârşeşte când am spus 
Da lui Isus. Apoi, viaţa noastră cu Cristos 
începe. Apoi, se va vedea în viaţa noastră 
că am suferit o schimbare. Biblia spune 
că noi vom fi transformaţi de o schimbare 
completă a minţii noastre.(Romani 12:1) 
Aceasta se înâmplă când spunem Da lui 

Isus şi Sfântului Duh a pătruns în inima 
noastră. Apoi – cu ajutorul Sfântului Duh 
– noi vom urma ceea ce Dumnezeu ne 
spune şi nu vom merge pe căile noastre. 
Apoi aceste trăsături caracteristice precum 
dragostea, fericirea, pacea, bunătatea şi 
prietenia apar în vieţile noastre, în loc de 
ură, mânie şi păcat.(Ga 5:16-26) Acest 
lucru nu îl putem face de unii singuri, dar 
cu ajutorul lui Dumnezeu înseamnă să 
aducem dovezi ale existenţei Lui în viaţa 
noastră şi în acest fel să îl facem cunoscut 
cunoscut pe El celor din jurul nostru. 
Isus ne-a dat nouă un exemplu şi acum 
depinde de noi – cu ajutorul lui Dumnezeu 
– să continuăm misiunea Lui dezvăluiând 
pe El în viaţa noastră şi în învăturile 
noastre(P 2:21 Efesienii 3:10). Pentru a 
trăi un Cristos şi pentru a-l dezvălui pe El 
în viaţa noastră implică multe lucruri. Isus 
o spune aşa: 

“Dacă voieşte cineva să vină după Mine, 
să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să 
mă urmeze.” Şi: “Dacă mă iubiţi, veţi păzi 
poruncile Mele”.(Matei 16:24 şi Ioan 14:15)

Un om ce l-a primit pe Isus prin 
credinţă, va fi încăntat să îi urmeze 
poruncile Lui. Poruncile lui Dumnezeu 
exprimă ceea ce Dumnezeu reprezintă şi 
Dumnezeu a dat în aceste Zece Porunci 

Primul mesaj
“Şi am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie 
Veşnică , pentru ca s-o vestească locuitorilor Pământului, oricărui neam, 

oricărei seminţii, oricărei seminţii, oricărei limbi şi oricărui norod”.
El zicea cu glas tare: “Temeţi-vă de Dumnezeu şi daţi-I slavă căci a venit 

ceasul judecăţii Lui, şi închinaţi-vă celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi 
izvoarele apelor”(Apocalipsa 14:6-7).



nouă pentru ca noi să ne dăm seama cum să 
ne înrudim cu Dumnezeu şi unii cu alţii. 

În prima scrisoare din Ioan în Biblie 
suntem puşi la încercare în acest fel :

“Şi întru aceasta ştim că L-am cunoscut, 
dacă păzim poruncile Lui. Cel care zice: 
L-am cunoscut, dar poruncile Lui nu le 
păzeşte, mincinos este şi întru el adevărul 
nu se află. Iar cine păzeşte cuvântul 
Lui, întru acela, cu adevărat, dragostea 
lui Dumnezeu este desăvârşită. După 
aceasta cunoştem că suntem întru El. 
Cine zice că petrece întru El dator este, 
precum Acela a umblat, şi el aşa să 
umble”.(Ioan 2:3-6) 

Prin urmarte: A te teme de Dumnezeu 
este de asemenea a te supune lui Dumnezeu.

Când înţelegem cu adevărat cât de 
mult a sacrificat Dumnezeu pentru a ne 
salva, va fi o bucurie să urmăm poruncile 
lui Dumnezeu. Atunci aceasta nu va 
însemna sclavie sub lege, dar o vom face 
dragoste şi ratitudine pentru Dumnezeu 
care a fost primul ce ne-a iubit.

Când Isus a urcat în Rai, El a spus 
discipolilor lui:

“Ci veţi lua putere, venind Duhul Sfânt 
peste noi, şi Îmi veţi fi Mie martri în 
Ierusalim şi în toată Iudeea şi în Samaria 
şi până la marginea pământului.»(Faptele 
Apostolilor 1:8)

Aceeaşi putere este şi la îndemnâna 
noastră de asemenea. Aşadar, precum lui 
Isus a trebuit să i se dea putere de către 
Dumnezeu  ca să înfrângă păcatul, noi 
putem de asemenea înfrânge orice tentaţie 
am putea întâlni”.(Ioan 5:30 şi 1 Co 10:
13). Un om ce urmează pe Cristos nu va 
fi doar un ascultător al cuvântului, dar şi 
unul care urmează cuvântul. Adevărata 
credinţă va fi exprimată prin fapte bune. 
Viaţa/faptele vor fi în armonie cu Voia 
lui Dumnezeu(Ioan 1:22 şi 2:14-26, de 
asemenea 1 Ioan 2:29).

Biblia clarifică faptul că Sfântul 
Duh va fi dat celor ce vor fi supuşi lui 
Dumnezeu(Faptele Apostolilor 5:32) şi 
Sfântului Duh este acela ce ne ajută pe noi 
să nu păcătuim. Biblia ne făgăduieşte nouă 

“Cine este născut din Dumnezeu 
nu săvârşeşte păcat, pentru că sămânţa 
lui Dumnezeu rămâne în acesta; şi nu 
poate păcătui fiindcă este născut din 
Dumnezeu(1 Ioan 3:9 şi 2P 1:4)

Când ne încredem în această 
făgăduinţă, vom afla că vom primi ajutor 
să învingem asupra oricarei ispite pe care 
am putea-o întălni.

Sperăm să trăiţi această armonioasă 
combinaţie între om şi puterea divină, 
deoarece aceasta este ceva ce noi tţi trebuie 



să facem pentru a-l slăvi pe Dumnezeu în 
toate diferitele noastre activităţi din viaţă.

«Dar» vei spune,”dacă vei uita ajutorul 
lui Dumnezeu şi vei cădea în ispită, ce va 
urma după asta?”. Atunci vom fi noi cei 
au uitat ajutorul Lui şi nu invers. Atunci 
este important să ne apropriem de Isus din 
nou. El va fi mai mult decât dispus să ne 
primească şi să ierte fiecare păcătos ce se 
va căii. Sfântul Duh  ne va vorbi pentru a ne 
ajuta să ne recunoaştem păcatele, să ne căim, 
să cerem iertare şi să primim salvarea în Isus 
Cristos din nou. Aşa cum Biblia spune:

“Copiii mei, acestea vi le scriu, ca să nu 
păcătuiţi. Şi dacă a păcătuit cineva, avem 
Mijlocitor către Tatăl, pe Isus Cristos 
cel Drept. El este jertfa de ispăşire 
pentru păcatele noastre, dar nu numai 
pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii 
întregi.”(1 Ioan 2:1-2) 

Acestea au fost cuvintele încurajatoare 
pentru aceia ce s-au simţit complet 
pierduţi. Dacă eşti unul dintre ei, ar trebui 
să ştii că Isus este întotdeauna gata să te 
primească. Dar nu există o altă cale pentru 
salvare. Trebuie ca toţi să trecem prin Isus 
pentru a fi salvaţi. Aşadar, Isus spune: 

“Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu 
vine la Tatăl decât prin Mine.”(Ioan 14:6)

Aşadar, apredica “Veşnica Evanghelie” 
şi “să îl slăveşti pe Dumnezeu” include 
totodată nu numai că noi la un punct în 
viaţă l-am acceptat pe Isus ca pe Salvatorul 
nostru, ci şi faptul că ne vom trăi vieţile 
noastre de zi de zi împreună cu Cristos şi să 
dezvăluim existenţa Lui în vieţile noastre.

Când cooperăm cu puteri divine în acest 
fel, vom primi ajutorul de care avem nevoie 
pentru a deveni mortorii vii pentru El şi prin 
Mila Lui vom fi gata atunci când Cristos 
curând va veni să îi aducă pe ai Lui cu El.

Biblia ne încurajează de asemenea să îl 
slăvim pe Dumnezeu în timpurile noastre. 
În 1 Corinteni 6:19 se spune: 

“ Nu ştiţi că trupul vostru este Templul 
Duhului Sfânt, care locuieşte în voi şi pe 
care L-aţi primit dela Dumnezeu? Şi că voi 
nu sunteţi ai voştri?”.

Nu este o provocare a minţi că trupul 
nostru este comparat cu un templu? 
În Vechiul Testament, templul era 
consacrat lui Dumnezeu. În acest fel, noi 
ar trebui să ne consacrăm vieţile noastre 
lui Dumnezeu. Noi trebuie, în cea mai 
bună cale posibilă – şi cu ajutorul lui 
Dumnezeu- să avem grijă de corpul nostru 
delicat pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. 
Noi trebuie să ne întoarcem la propriile la 
şi simplele remedii ale naturii: aer curat, 
lumina soarelui, exerciţii fizice, mâncare 
sănătoasă, o bună igienă,suficient somn şi 
odihnă, moderaţie, suficiente cantităţi de 
apă pură şi credinţă în  Dumnezeu.

Atunci noi vom avea o mai bună 
calitate a vieţii, fizic, mental şi spiritual.

A avea grijă in cel mai bun mod de trupul 
nostru este de asemenea un mod de a-l slăvi 
pe Creatorul nostru, lucru pe care fiecare 
discipol al lui Cristos ar trebui să îl facă.

Vom privi acum la partea a doua 
a primului mesaj, care ar trebui să fie 
dezvăluită cu voce tare azi:



ORA JUDECĂŢII SALE A VENIT

Biblia spune căînainte de întoarcerea 
lui Isus Cristos, va fi deja cine va fi salvat 
şi cine va pierii. În realitate, noi suntem 
aceia care hotărăsc în care dintre părţi 
vom sta. boblia ne spune că Isus este 
acum Marele Preot în sanctuarul ceresc, 
unde El mijloceşte pentru noi înaintea lui 
Dumnezeu. Pentru a înţelege ajutorul Lui, 
pe care îl face pentru noi acolo, noi am 
primit un model pe care îl putem studia; 
sanctuarul pământesc despre care noi 
putem citi în Vechiul Testament. Pavel o 
numeşte “o copie şi o umbră a lucrurilor 
cereşti”.(Evrei: 8:5) a fost un simplu 
model în miniatură al sanctuarului ceresc.

În prima încăpere a sanctuarului 
pământesc preotul a slujit în fiecare zi. 
Această încapere a fost numită “Locul 
Sfânt”.(Leviticul cap.4) La sfâşitul anului 
la sanctuar – doar o dată pe an – la “Marea 
Zi a Căinţei”, preotul a intrat în a doua 
încăpere “Cel mai Sfânt Loc”(Evrei 9:
7). În timpul slujbei sanctuarului din 
Vechiul Testament, oamenii transferau 
simbolic păcatele lor(prin sângele 

animalelor sacrificate) sanctuarului. În 
această zi specială: “Marea zi a Căinţei” 
sanctuarul ar trebui izbăvit de păcatele 
simbolic transferate lui. A fost o zi a 
Judecăţii.(Leviticul cap. 4 şi 16). Păcatul 
a fost simbolic curăţit din sanctuar şi nu 
mult după aceea ei au putut sărbătorii 
următoarea lor zi sfântă, Ospăţul 
Tabernacle. Ospăţul Tabernacle era un 
ospăţ al bucuriei şi al recunoştiinţei.

De vreme ce slujba în sanctuarul 
Vechiului Testament era un simbol a ceea 
ce Isus va trebui să facă în sanctuarul 
ceresc este clar va exista de asemenea o 
zi a judecăţii înainte de “ospăţul bucuriei” 
care va avea loc atunci când Isus se va 
alătura poporului lui.

În cartea lui Daniel, capitolul 8, 
versetul 14, ni se spune că timpul în care 
acest act al judecăţii va începe a fost deja 
stabilit.

Acest lucru este în concordanţă cu 
titlul nostru “Ora Judecăţii Sale a venit”. 
Când va veni acest “ceas” ? Lui Daniel I 
s-a spus că vor trebui să treacă 2300 zile; 
atunci această judecată va începe. 

70 săptămâni = 490 ani

457 î.Hr 
Porunca de a construi 

Ierusalimului

27 d.Hr 
Isus este 
botezat

31 d.Hr 
Răstignirea 

lui Isus

34 d.Hr
lui Ştefan

2300 zile = 2300 ani



În timp profetic 1 zi = 1 an(Iezechiel 4:
6), deci vorbim despre o lungă perioadă de 
2300 ani.

Mai apoi în Cartea lui Daniel, întâlnim 
punctul iniţiatic al profeţiei(citeşte Daniel 
9:25) şi istoria ne spune că evenimentul 
care ar trebui să reprezinte punctul iniţiatic 
a avut loc în toamna anului 457 î.Hr.

Dacă calculăm 2300 ani după acest 
eveniment(fără anul zero), ajungem 
undeva în jurul jumătăţii anului 1840. 
conform profeţiei, aceasta s-a întâmplat 
când “marea zi de căinţă” va începe în 
Rai.

Bibia spune că judecata va începe cu 
cei ce s-au încredinţat lui Dumnezeu ca şi 
copii ai Lui.(1 P 4:17) Numele lor vor fi 
examinate şi vieţile lor încercate în lumina 
legii lui Dumnezeu ce se găseşte în a  doua 
încăpere a sanctuarului ”Cel mai Sfânt 
Loc”.(Evrei 9: 3-4)

În timpul Vechiului Testament, toate 
păcatele trebuiau să fie mărturisite şi 
rezolvate înainte ca Ziua Căinţei să fi 
venit pentru ca oamenii să se poată căii 
pentru ele.

În acest fel, trebuie să ne aşezăm toate 
păcatele în faţa lui Dumnezeu, pentru ca 
Isus să ne căiască pentru ele. Când “Ziua 
Judecăţii” în Rai se va sfârşi, timpul nostru 
de graţie se va sfârşi.

Aceasta se va întâmpla înainte ca Isus 
să se întorcă ca Stăpânul şi Salvatorul 
nostru. Sângele lui Isus va putea purifica 
doar pentru aceia care s-au rugat pentru 
El – cei ce şi-au recunoscut şi s-au căit 
pentru păcatele lor – şi cei ce au primit 
iertarea prin Isus Cristos. Şi toţi ceilalţi 
vor fi pierduţi. Chiar dacă Isus şi-a dorit 
să îi salveze şi pe ei, aceştia nu au primit 
darul de a fi salvaţi. Într-o zi va fi prea 
târziu şi chiar dacă Dumnezeu o deplânge, 
justiţia va cere ca ei să fie judecaţi după 
faptele lor.

Se spune că ei vor fi omorâţi cu foc şi 
cu pucioasă(Apocalipsă 20:12 şi 21:8).

Isus este In Rai acum (Ioan 14: 1-3 
şi Ac. 1:8-11). Isus este Mântuitorul şi 
Salvatorul, dar El este şi Judecatorul. 
Este El cel care hotărăşte cine va fi salvat 
şi cine va fi pierdut. De aceea ştim că 
judecata va fi una dreaptă. Singura cale de 

1810 ani

1844 d. Hr 
Moartea Curăţirea 

Sanctuarului

2300 zile = 2300 ani

Ora judecatii 
a sosit

Isus se 
intoarce

?



a trece prin această judecată este accea de 
a pune păcatele noastre asupra lui Isus.

Nimeni nu ştie când Isus îşi va sfârşi 
menirea Lui ca Mare 
Preot şi procesul de 
judecată în sanctuarul 
Lui. De aceea nu avem 
timp de pierdut. Ziua 
de rugăciune este azi 
. Acum Dumnezeu te 
cheamă să fi umil şi să 
îţi aşezi toate păcatele înaintea picioarelor 
lui Isus.

“Tot ce-mi dă Tatăl, va ajunge la Mine; 
şi cel ce vine la Mine, nu-l izgoni afară”. 
(Ioan 6:37)

El este aşa . Tu poţi veni oricând la El. 
El te va primi şi îţi va da pace, pacea Lui, 
o pace şi o singuranţă pe care lumea nu ţi-
o poate da!(Ioan 6:37) Doreşti să îi accepţi 
oferta? Depinde de tine, dar ar trebuisă şti 
că nu vei regreta niciodată dacă vei spune 
Da acestei oferte. Reaminteşte-ţi cuvintele 
din Biblie: 

“Deci, dacă Fiul vă face slobozi veţi fi cu 
adevărat slobozi”.(Ioan 8:36) Căci Domnul 
este Duhul şi unde este Duhul Domnului, 
acolo este slobozenia”.(Corinteni 3:17)

Să nu fim sclavi sub şatana şi sub 
povara păcatului în vieţile noastre. Dar, 
cu ajutorul lui Dumnezeu, eliberează-teşi 
poţi deveni liber cu Cristos. Atunci vom 
trece de la moarte la viaţă. Să luăm această 
hotărâre acum, cât mai este zi de rugăciune. 
(Mai multe despre aceasta în 
anunţata carte “Marea 
Controversă”)

Partea trecută a primului mesaj care 
va fi acum proclamată acum cu voce tare, 
spune:  

VENERAŢI-L PE CEL CE A 
CREAT CERUL ŞI PĂMÂNTUL, 
MĂRILE ŞI RÂURILE.

Biblia ne spune că Dumnezeu a făcut 
cerul şi Pământul, marea şi tot ce se 
găseşte în ele în şase zile şi în a şaptea zi 
s-a odihnit. Şi Dumnezeu a binecuvântat a 
şaptea zi şi a sanctificat-o(Geneza 2: 1-3) 
În a patra poruncă din Biblie, în Exod cap. 
20, versetele 8-11, găsim porunca despre 
ziua de odihnă. Acolo găsim aceeaşi 
încercare de a ne convinge de a-l slăvi pe 
Creator. Ziua de odihnă pe care Biblia o 
numeşte Sabat, a fost pusă de o parte ca 
noi, într-un fel special, să ne luăm timp să 
Îl slăvim, să Îl înălţăm şi să îl cunoaştem 
pe Creatorul nostru. Îl vom cunoaşte mai 
bine pe Dumnezeu prin studiul cuvântului 
Lui şi prin studiul Creaţiei sale. Chiar dacă 
natura este distrusă, mai există încă destulă 
frumuseţe în jurul nostru de văzut. Cu cât 
învăţăm mai mult despre ce Dumnezeu 
a creat, cu atât mai mult îl admirăm pe 
Creator.

. . . ORA JUDECĂŢII 
LUI A VENIT . . .



Cu siguranţă există 
atâta frumuseţe în natură 
încât un singur om 
devine complet fascinat. 
Gândeşte-te la o floare, 
o insectă, o fiinţă. Totul 
este atât de bine făcut !

Se spune că unii 
oameni au început să se 
îndoiască că Dumnezeu 
ar fi Creatorul. În secolul 
al XIX- lea Charles 
Darwin a făcut publice 
teoriile sale despre 
originea speciilor.

Din nefericire, mulţi 
s-au încrezut în această 
doctrină a evoluţiei e făurită de mâna 
omului care constant pătrunde în alte 
materiale de studiu în şcoli şi universităţi.

Dar să nu Îl înălţăm pe om şi teoriile 
lui înşelătoare despre începutul vieţii, dar 
să Îl slăvim şi venerăm pe Creator ce a 
creat de-a lungul a şase zile şi s-a odihnit 
în a şaptea zi acum vreme de 6000 ani.

El a creat-o atât de minunată pentru 
noi. Dacă încă te îndoieşti că Dumnezeu 

este Creatorul, închide-ţi ochii 

. . . IUBIŢI-L PE 
CEL CE A CREAT . . .

pentru o întreagă zi şi încearcă să înţelegi 
cât de mult îţi spune privirea despre 
toate mişcările noastre. În acest fel toate 

membrele noastre sunt importante 
pentru noi să funcţioneze bine. 
Şi în cele din urmă: Haide-ţi să 
Îi mulţulmim lui Dumnezeu şi 
Isus Cristos pentru viaţă. Biblia o 
spune în felul următor:

“El este mai înainte de toate lucrurile, şi 
toate se ţin prin El”.(Coloseni 1:17, Ioan 1:
1-3,14, Geneza 1:26)

Dacă toată lumea şi-ar fi făcut timp să 
îl iubească pe Dumnezeu In ziua în care 
El a pus de-o parte puterea sa divină, nu ar 
fi existat atâţia evoluţionişti şi atei astăzi! 
Dumnezeu are nepreţuite binecuvântări 

pentru cei ce îl iubesc pe El în spirit 
şi în Adevăr.



“Apoi a urmat un alt înger, al doilea şi azis: A căzut Babilonul, 
cetatea cea mare, care a alăptat toate neamurile din vinul 
mâniei şi curviei ei.”(Apocalipsa 14:8)

Al doilea mesaj
CĂZUT, CĂZUT ESTE BABILONUL

Cine este “Babilonul”, “marele 
Babilon” şi “Desfrânata”

În Apocalipsă cap. 17 desfrânata 
ne este descrisă. Ea are multe trăsături 
care sunt descrise pentru a fi mai uşor 
recunoscută. Prima dată când o auzi 
spusă ţi-ar putea suna aspru, dar: Toate 
remediile identificatoare din Biblie se 
potrivesc Bisericii Catolice. Cu siguranţă 
există foarte mulţi membri sinceri şi buni 
ai acestei biserici şi noi nu încercăm să 
îl “vânăm”. Dar ne simţim îndatoraţi să 
atenţionăm şi pe cei pro şi pe cei contra 
sistemului şi câteva doctrine pe care 
sistemul este bazat. Fundalul acestui 
avertisment este o poruncă a Bibliei şi 
faptul că noi nu găsim învăţăturile acestui 
sistem potrivindu-se cu textul bibliei şi 
deoarece semnele şi caracterizările făcute 
ale “Desfrânatei” în Biblie se potrivesc 
acestei puteri.(Apocalipsa 17:5)

Unul dintre semne este:

“Pe frunte purta scris un nume, o taină:
Babilonul cel mare, mama curvelor şi 
spurcăciunilor pământului”(Apocalipsa 
17:5).

Biserica Catolică se autoproclamă 
biserica mamă.Într-o scrisoare către o 
conferinţă de preoţi din întrega lume, 
Cardinalul Joseph Ratzinger scrie: 
“Trebuie ca întotdeauna să rămână clar 

că singura sfântă, catolică şi universal 
apostolică biserică nu este soră, ci mamă 
a tuturor bisericilor.»(Daily Telegraph, 4 
septembrie 2000). Asemenea declaraţii 
ajută la confirmarea faptului că Biserica 
Catolică este înplinirea Apocalipsei 17:5.

Există de asemenea o descriere a unui 
groaznic stat al lumii religioase în cel 
de-al doilea mesaj al îngerului. Biblia 
dezvăluie că “Desfrânata” sau “Măreţul 
Babilon”, vor reduce lumea prin docrinele 
ei necreştine sau al ei “vin ameţitor”.

Poate că ce mai mare îşelăciune pe cere 
Biserica Catolică a săvârşit-o de-a lungul 
anilor este aceea că a schimbat cele zece 
porunci ale lui Dumnezeu aşa cum le găsim în 
Exod cap. 20, versetele 3-17. din nefericire, 
bisericile luterane au acceptat poruncile 
modificate în cărţile lor religioase şi au 
amăgit oamenii cu aceste false porunci(Ne 
vom referi la acest lucru sub titlul”Pecetea 
lui Dumnezeu şi semnul Bestiei”.

“VINUL AMEŢITOR AL BABILONULUI”
Biserica Catolică sau 

“Desfrânata”(Apocalipsa 17:5) a 
introdus de asemenea multe alte doctrine 
necreştine cum ar fi venerarea Fecioarei 
Maria ca şi învăţătura despre imoralitatea 
sufletului, care este întâlnită în mişcarea 
Noua Vârstă şi în spiritism.

Azi, câteva biserici acceptă principiile 
spiritismului. Crezul în fenomenele 



spiritiste care te duc pe drumuri înşelătoare 
şi învăţături ce îşi au originea din forţe 
malefice. Influenţa malefică a îngerilor va 
deveni din ce în ce mai evidentă în diferite 
biserici când noi suntem din ce în ce mai 
aproape de sfârşitul timpului.(Deuteronom 
18:10-12 şi Tesaloniceni 2:9) Citeşte 
mai mult despre acest lucru în broşura 
“Revelaţiile Mariei”.

m Împărtăşania
Biserica Catolică învaţă faptul că azima 
şi vinul devin corpul şi sângele lui Isus 
când preotul le ridică şi le binecuvântează 
şi ei îl sacrifică, “omoară”, pe Isus încă o 
dată când ne împărtăşesc cu azima şi beau 

vinul. Acesta este unul dintre cele mai 
urâte ritualuri pe care Biserica Catolică le-
a introdus. Cu toate acestea Biblia spune 
că Isus a fost sacrificat  o singură dată  şi 
că împărtăşania va fi în amintirea a ceea ce 
Isus a făcut pentru a ne salva pe noi(Evrei 
9:24-28 şi Corinteni 11: 23-26).

Există multe indicii că renegatul 
Protestantism va accepta împărtăşania 
Catolică ca practică în viitorul apropiat, 
de asemenea.

CELE ZECE PORUNCI 
ALE LUI DUMNEZEU

Exod cap. 20, vers. 3-17
1. Să nu ai alţi Dumnezei afară de Mine
2. Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a 
lucrurilor cari  sunt sus în Ceruri sau jos pe Pământ, 
sau în apele de mai jos decât pământul. Să te închini 
inaintea lor, şi să nu le slujeşti; căci Eu, Domnul, 
Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care 
pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al 
treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.
3. Să nu iei în deşert Numele Domnului, 
Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa 
nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.
4. Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 
Să lucrezi şase zile şi să-Ti faci lucrul tău. Dar a 
şaptea este ziua de odihnă inchinată Domnului, 
Dumnezeului tău; să nu faci nici o lucrare în ea, 
nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici 
roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. 
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul 
şi marea şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a 
odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de 
odihnă şi a sfinţit-o.
5. Cinsteşte pe tatăl tău şi mama ta, pentru că să 
ţi lungească zilele în ţară, pe care ţi-o dă Domnul, 
Dumnezeul tău.
6. Să nu ucizi.
7. Să nu preacurveşti.
8. Să nu furi.
9. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva apropelui 
tău.
10. Să nu pofteşti casa aproapelui tău , să nu pofteşti 
nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, 
nici boul lui, nici măgarul lui, nici vre-un alt lucru, 
care este al aproapelui tău. 

Cele Zece Porunci modificate 
de om

(Dintr-o carte de învăţături 
luterană)

1. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Să nu 
ai alţi dumnezei afară de mine.
2. Să nu iei în deşert numele Domului, 
Dumnezeul tău.
3. Să sfinţeşti ziua de odihnă.
4. Cinsteşte pe tatăl tău şi mama ta.
5. Să nu ucizi.
6. Să nu preacurveşti.
7. Să nu furi.
8. Să nu mărturiseşti strâmb împotriva 
aproapelui tău.
9. Să nu pofteşti nevasta aproapelui tău.
10. Să nu pofteşti bunurile aproapelui tău. 



mDeclaraţii comune
Am menţionat pe scurt unele dintre 
minciunile(vinul ameţitor) care încetul 
cu încetul s-au infiltrat şi în alte biserici. 
Este trist de menţionat faptul că Federaţia 
Mondială Luterană şi Biserica Catolică pe 
data de 31 octombrie 1000, au semnat o 
declaraţie comună privind învăţăturile 
despre dreptate. Mulţi membri ai Bisericii 
Luterane nici măcar nu ştiu despre ce se 
vorbeşte în această înţelegere, de vreme ce 
elita puterii a acestor biserici a decis acest 
lucru prin consilii bisericeşti fară ştiinţa 
oamenilor. Această “Declaraţie comună” 
spune, printre multe alte lucruri, că noi 
suntem păcătoşi şi drepţi în acelaşi timp. 
Totuşi, Biblia spune că de vreme ce am 
acceptat dreptatea lui îsus nu mai suntem 
păcătoşi, ci drepţi(Ioan 1:9).

Şi pe deasupra, dacă am fi păcătoşi tot 
timpul, nimeni nu ar mai fi salvat. Pentru 
ca Biblia spune că nimic necurat nu va 
intra în Împărăţia Domnului şi că Isus a 
venit să îl salveze pe om de păcat şi nu în  
păcat (Apocalipsa şi Federaţia Mondială 
21:27   Matei 1:21).

mDreptate prin jurăminte
“Declaraţia comună” spune de asemenea 
că cei credincioşi şi pe deplin drepţi, 
pentru că Dumnezeu iartă prin cuvânt şi 
jurământ. Dar noi nu putem primi iertarea 
şi deveni drepţi prin faptele nostre. 
Acest lucru este de origine catolică şi 
datează din secolul al XVI- lea şi aparţine 
Consiliului Trentului. De ce s-au întors 
luteranii către Roma în această problemă ? 
Botezul şi împărtăşania sunt parte ale aşa-
ziselor jurăminte şi acte simbolice. Noi nu 
trebuie să punem nimic între Isus şi noi 
Inşine să ne salveze sau să ne facă drepţi. 
Numai ducându-ne direct la Isus Cristos 
cu păcatele nostre devenim drepţi.

mStropitul bebeluşilor cu apă
“Declaraţia comună” spune de asemenea 
că “auzind şi crezând că omul este curaţat 
prin botez”. Noi ştim că a stropi capul 
bebeluşilor cu apă este biletul de intrare 
atât în Bisericile Catolice, cât şi cele 
Luterane. Dar un copil nu poate o credinţă 
a lui. Şi nu este drept ca alţii să creadă în 
numele tău. Biblia spune despre credinţă 
că aceasta vine odată cu propovăduirea 
cuvântului lui Dumnezeu şi cel ce crede 
şi este botezat va fi salvat(Romani 10:
17 şi Marcu 16:16). Botezul este o bună 
înţelegere de conştiinţă între Dumnezeu şi 
om(1 P 3:21), dar un copil mic nu poate 
înţelege sensul unhei asemenea înţelegeri. 
Toată lumea trebuie să asculte mai întâi 
Evanghelia şi apoi să hotărască dacă va 
accepta să intre în acest pact de conştiinţă 
cu Dumnezeu sau nu. Pe deasupra, botezul 
din Biblie este o scufundare în apă, unde 
un om simbolic îşi scufundă vechea viaţă 
păcătoasă şi se ridică spre o viaţă nouă cu 
Isus Cristos(Romani 6:3-6).

mCharta Oecumenica
“Declaraţia comună” este un document 
confuz şi nu unul aşa sfânt ca Domnul. 
Recent, marile organizaţii luterane şi 
catolice CBE(Conferinţa Birericilor 
Europene) şi CCPE(Conferinţa Catolică 
a Preoţilor din Europa) s-au întrunit 
pentru a pregăti un nou document Charta 



Oecumenica. Acest document este despre 
multe probleme, aproape o copie a 
planurilor Bisericii Catolice şi a Iezuiţilor 
din 1995. (Din Asociaţia Generală a 
Iezuiţilor, 1995) 

Cu câteva minute înainte de această 
generală este relifat faptul că ei vor 
colabora pentru o unificare a tuturor 
bisericilor. Să mai menţionăm faptul că 
iei doresc ca această uniune să stea sub 
comanda Bisericii Catolice. În Charta 
Oecumenica, aproape acelaşi plan ne 
este prezentat încă o dată. “Până când 
vom atinge ţelul deplin al înpărtăşaniei 
bisericeşti, noi intenţionăm să acţionăm 
împreună în toate problemele în care nici 
o diferenţă prea adâncă de convingere 
nu ne va sili să acţionăm diferit”. Pentru 
a obţine acest lucru ei vor intra într-un 
dialog cu alte biserici, unde celelalte 
biserici îi pot informa despre convingerile 
lor. Prin aceasta, ei vor încerca să adune 
ceea ce ei ar putea avea în comun şi vor 
evita să se confrunte cu neînţelegerile. 
Dar un adevărat discipol al lui Cristos va 
da crezare şi unor adevăruri care sunt puse 
sub semnul întrebării şi în rugăciune îi va 
cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a intra 
în armonie cu voia lui Dumnezeu în toate 
lucrurile.

Charta Oecumenica a încercat de 
asemenea “să promoveze învăţătura 
ecumenică în educaţia creştină şi în 
pregătirea teologică şi educaţia pentru mai 
târziu”. Cum ne vom proteja noi tineretul 
nostru împotriva unei asemenea enorme 

influenţe insuflată de factură ecumenică/
catolică. 

Chartea Oecumenica va folosi de 
asemenea rugăciune pentru a aduna 
întreaga creştinătate sub steagul 
ecumenismului. Ei o spun în felul 
următor: “A ne ruga împreună este inima 
ecumenismului”. Este important să te rogi 
la Dumnezeu, dar ceea ce noi înţelegem 
este că în spatele acestor angajamente 
de tipare în rugăciune există o strategie 
specială.

Chartea Oecumenica înseamnă 
promovarea “unei evanghelizări comune 
în Europa” şi ei nu vor evangheliza să 
“fure” membri altor Biserici. Dacă această 
tactică va fi urmată, libertatea de a predica 
liber şi chemarea oamenilor oamenilor 
departe de Babilon va dispărea. Împreună 
cu Chartea Oecumenica libertatea religiei 
este în pericol. Ne îndreptăm înspre 
timpuri incredibil de diferite! Este limpede 
că ei favorizează marile blocuri ale puterii 
din interiorul creştinătăţii şi spun că este 
un lucru important să se diferenţieze în 
secte şi biserici. Să ne alăturăm lui Pavel, 
care a urmat calea pe care ei o denumesc 
o sectă(Faptele apostolilor 24:14), decât 
să permitem acestor blocuri ale puterii 
să ne lege în tiparele lor ecumenice şi 
catolice. Citiţi mai mult despre acest lucru 
în pamfletul Chartea Oecumenica.

CHARTA 
OECUMENICA

PENTRU COOPERAREA

BISERICILOR ÎN

EUROPA

Geneva/St. Gallen 
Iulie 1999



FIICELE DESFRÂNATELOR

În acesta vedem că bisericile luterane 
şi alte biserici ce se implică în acorduri şi 
semnează declaraţii comune cu Biserica 
Catolică şi care susţin false doctrine în 
probleme importante au devenit “fiice 
de desfrânate” aşa cum Biblia descrie în 
Apocalipsa 17:5.

Prima dată când citim cuvântul Babel 
şi Turnul Babel îl întâlnim în Geneză(cap. 
10 şi 11). Nimrod era conducătorul şi 
sub domnia lui a fost construit Turnul 
Babel. “Babilon” a fost originar sinonim 
cu revolta împotriva suveranităţii lui 
Dumnezeu. Omul a luat conducerea 
care îi aparţinea numai lui Dumnezeu. 
“Babilonul” a devenit în acest fel mama 
tuturor falselor religii şi credinţa lor era 
aceea că von fi salvaţi prin propriile lor 
fapte. Impietatea, concentrarea puterii 
şi confuzia domneau. De aceea legăm 
“Babilonul” de confuzie. Cuvântul 
“Babilon “ înseamnă confuzie.

Oraşul Babilonului, care aexistat cu 
6000 ani î.Hr avea de asemenea mulye 
din caracteristicile lepădării de credinţă 
şi a confuziei. Această “putere a lumii” a 
subjugat poporul lui Dumnezeu şi Biblia 
povesteşte oamenilor despre acele timpuri: 

“Fugiţi din Babilon şi să scăpaţi-vă viaţa ca 
nu cumva să pieiţi în pieirea lui! Căci aceasta 

este o vreme de răzbunare pentru Domnul! 
El îi va rasplăti după faptele lor. Am voit să 
vindecăm Babilonul, dar nu s-a vindecat! 
Părăsiţi-l şi haidem fiecare în ţara noastră, 
căci pedeapsa lui a ajuns până la Ceruri şi se 
înalţă până la nori.”(Ieremia 51:6,9)

În expresia “A căzut, a căzut 
Babilonul”(Apocalipsa 14:8) “Babilon” 
este folosit ca un simbol. Vorbeşte despre 
bisericile care odată cunoşteau adevărul 
dar care au căzut. Este o ilustraţie a 
corupţiei spirituale care a avut loc în 
interiorul creştinătăţii. Dumnezeu face o 
acuzaţie şi o mustrare unei creştinătăţi 
nelegiuite. Bisericile Luterane sunt un 
nprim exemplu al acestui lucru. Martin 
Luther a condus o mişcare reformatoare 
foarte puternică împotriva puterii papale 
din timpul său, dar azi Biserica Luterană 
afăcut o alianţa cu Roma asupra câtorva 
probleme importante. Am dat deja 
câteva exemple, dar veţi vedea curând că 
nelegiuirea s-a extins foarte mult.

De aceea Babilonul este o descriere 
a unei false congregaţii care va seduce 
oamenii acestui pamânt. Falsa congregaţie 
Babiloniană este Biserica Catolică deorece 
poartă aceleaşi semne identificatoare ca 
cele ale vechiului “Babilon”. Bisericile 
Luterane au devenit treptat din ce în ce 



mai mult ca “Babilonul” şi prin aceasta 
o parte din “Babilon”. Biblia spune 
despre cădere că aceasta va fi mare atât 
pentru Biserica Catolică cât şi pentru cea 
luterană…şi pentru aceia care urmează 
aceeaşi cale…viitorul apropriat va 
demonstra acest lucru.

În ciuda spiritualităţii întunecate şi 
îndepărtării de Dumnezeu ce cararterizează 
bisericile ce formează “Babilonul”, o mare 
parte din adevăraţii succesori ai lui Cristos 
sun încă de găsit în aceste cercuri. Mulţi 
dintre ei încă nu şi-au deschis ochii spre 
adevărurile speciale ale vremii noastre. 
Destul de mulţi sunt cei nemulţumiţi şi 
tânjesc după o lumină mai puternică. Ei 
caută în zadar imaginea lui Cristos în 
bisericile care au ales să le urmeze.

Încetul cu încetul, pe măsură ce aceste 
biserici se îndepărtează din ce în ce mai 
mult de adevăr şi se leagă mai aproape 
de viaţă şi de lumea în care trăiesc. 
Diferenţele dintre cele două grupuri vor 
creşte. La final va fi o ruptură completă. 
Va veni timpul când aceia care îl iubesc pe 
Dumnezeu mai presus de orice, numai pot 
să păsterze o legătură cu aceia…

având doar o formă de evlavie dar 
tăgăduindui puterea(2 Timotei 2:5).

Recomandarea Bibliei pentruno în 
aceste timpuri ale sfârşitului este deci clară:

“IEŞIŢI DFIN MIJLOCUL EI, POPORUL 
MEU” (Apocalipsa 18:1-4).

UNITATEA ÎN CRISTOS

Mişcarea ecumenică încearcă, prin 
compromis şi conducere majoritară, a 
prelucra o înţelegere a câtorva probleme 
ce nu au fost prea mult contestate, ca mai 
apoi să ignore adevărurile contestate. Cu 
toate acestea Biblia spune despre cuvântul 
lui Dumnezeu că este tot ce ne trebuie 
nouă pentru a vedea calea. Numai atunci 
vom atinge adevărata unitate.

Biblia este pentru unitate, dar trebuie 
să fie o unitate care este costituită pe un 
fundament biblic cât se poate de limpede. 
Trebuie să existe o unitate în Cristos. Isus 
spune în felul următor: 

“Toţi să fie una cum Tu, Tată, eşti în 
Mine, şi Eu în Tine, ca şi ei să fie una cu 
noi”.(Ioan 17:21-23)

Copiii lui Dumnezeu vor sta împreună 
şi vor atinge unitatea în/şi cu . Una va fi 
atinsă conform cerinţelor lui Dumnezeu 
şi nu prin compromis şi conducere 
majoritară care de multe ori nu sunt bazate 
pe o afirmaţie că “aşa spune Domnul”.

PĂRĂSIŢI BABILONUL

Biblia descrie condiţiile sfârşitului 
timpului în acest fel:

“Pentru că toate neamurile au băut din vinul 
mâniei curviei ei, şi împăraţii pământului 
au curvit cu ea, şi negustorii pământului 
s-au îmbogăţit prin rispa desfătării ei.”( 
Apocalipsa 18:3)

Aceasta este osituaţie ameninţătoare, 
dar există lumină în întuneric. Dumnezeu 
are incă oamenii Lui în “Babilon” şi 
aceştia vor înfrunta la sfârşitul timpului 
o mare provocare. O mişcare simbolizată 
de un înger se va ridica. Va proclama cu 
o voce puternică păcatele “Babilonului”. 
Acest mesaj este: 

“Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să 
nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi nu fiţi loviţi 
cu urgiile ei.”( Apocalipsa 18:4)

Această proclamaţie  împreună cu 
“mesajul celui de-al treilea înger” devine 
ultimul avertisment către omenire. Dacă te 
cosideri parte din poporul lui Dumnezeu, 
ar trebui să accepţi acest avertisment şi să 
părăseşti seducţia ecumenică.

În continuare vom urmări ultimul 
mesaj care va fi proclamat acum, chiar 
înaite ca timpul nostru de graţie să se 
sfârşească şi Isus să se întoarcă



Cel de-al treilea
 mesaj

“Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: “A căzut, a căzut Babilon, cetatea cea 
mare, care a adăptat toate neamurile din vinul curviei ei. Apoi a urmat un alt înger, 
al treilea, şi a zis cu glas tare: ”Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, şi primeşte 
semnul ei pe frunte sau pe mână va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat 
neamestecat în paharul mâniei Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, şi înaintea 
sfinţilor îngeri, şi înaintea Mielului. Şi fumul chinului lor se suie sus în vecii vecilor. 
Şi nici ziua, nici noaptea –aau odhnă cei ce se închină fiarei şi icoanei ei, şi oricine 
primeşte semnul numelui ei! Aici este răbdarea sfinţilor, cari păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus.” (Apocalipsa 14:9-12)

PECETEA LUI DUMNEZEU SAU 
SEMNUL BESTIEI

“Semnul Bestiei” sau “Semnul 
lui Dumnezeu” aceasta este alegerea 
la sfărşitul timpului. Această alegere 
are legătură cu supunerea noastră lui 
Dumnezeu sau omului. Dumnezeu ne-a 
dat nouă pecetea sau semnul lui în porunca 
Lui privind ziua de odihnă. Un semn este 
acela privind numele legiuitorului, titlul 
şi domeniul aflat sub conducerea sa. În 
porunca ce vorbeşte despre ziua de odihnă 
se spune:

“Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o 
sfinţeşti. Să lucrezi şase zile, şi să-ţi faci 
de lucru. Dar a şaptea este ziua de odihnă 
închinată Domnului Dumnezeului tău: să 
nu-ţi faci nici o lucrare în ea, nici tu, nici 
fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici 
roaba ta, nici străinul care este în casa ta. 
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, 
pământul şi marea, şi tot ce este în ele, 
iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea 
a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a 
sfinţit-o.” (Exodul 20:8-11)

Aici se spune că numele legiuitorului 
este “Domnul”, titlul legiuitorului este 
“cerul şi pământul şi marea şi tot ce este în 
ele”. Biserica Catolică a înlăturat complet 
acest text din porunca aflată în cartea lor 
de învăţături. Aceasta înseamnă că textul 
ce arată că Dumnezeu este legiuitorul a 
fost înlăturată.

Acest lucru a fost făcut, ei şi-au luat 
libertatea de a deveni ei înşişi legiuitori, 
modificând poruncile în ceea ce găsim în 
cărţile lor de învăţături.

Daniil, profetul, a scris despre o putere 
religioasă care se va ridica şi va “schimba 
timpurile şi legile”.(Daniel 7:25) Chiar 
dacă Papalitatea a împlinit această profeţie 
modificând cele 10 porunci ale lui Dumnezeu, 
aşa cum le găsim în cartea lor, poruncile lui 
Dumnezeu sunt încă valabile. Isus spune: 

“Să nu credeţi că am venit să stric Legea 
sau Proorocii, am venit să nu stric, ci să 
împlinesc. Căci adevărul vă spun câtă 
vreme nu va trece cerul şi pământul, nu 
va trece o iotă sau o frântură de slovă din 
Lege, înainte ca să se fi întâmplat toate 
lucrurile”.(Matei 5:17-18)



Biserica Catolică nu a înlăturat numai 
aproape tot textul din porunca privind 
ziua de odihnă, dar şi cuvintele care spun 
că noi ar trebui să-l slăvim pe Dumnezeu 
în cea de-a şaptea zi a Bibliei. Nu 
Duminica, prima zi a săptamânii potrivit 
Bibliei. Din nefericire, Biserica 
Luterană aurmat paşii 
Bisericii Catolice. De 
aceea vei găsi doar 
acest scurt text în 
C a t h e c h i s m u l 
Luteran: “Tu vei 
ţine sfântă ziua 
de odihnă”. 
Aici nu vei găsi 
nimic despre 
care ar trebui să 
fie ziua de odihnă. 
Prin urmare, 
Biserica Luterană a 
ales să urmeze falsa, de 
om făcută zi de odihnă şi 
nu ziua de odihnă din Biblie.

Schimbarea zilei de odihnă din Sabat 
în Duminică a fost făcută cu mai bine de 
1000 de ani, înaintea reformatorilor. 
Azi, foarte puţini oameni ştiu de această 
falsificare şi mulţi ţin Duminica ziua lor 
de odihnă în bună credinţă crezând că în 
Biblie aceasta este ziua de odihnă. Dar 
aici preoţii şi pastorii au înşelat oamenii 
şi nu au predicat clar şi pur Cuvântul aşa 
cum este în Scripturi. 

CARE ESTE ZI DE SABAT

“Dar care zi este cea de-a şaptea zi 
biblică?” am putea întreba. În legătură 
cu moartea lui Isus, înmormântarea Sa 
şi renaşterea, Biblia numeşte ziua în care 
Isus a murit “ziua de pregătire” sau “ziua 
de dinaintea Sabatului”. Noi o mai numim 
Vinerea Mare. Ziua în care Isus s-a înalţat 
din mormânt este numită prima zi a 

săptămânii, Duminica noastră. Ziua dintre 
aceste 2 zile este numită “Sabat”, “a şaptea 
zi”, Sâmbătă. Isus, Domnul Sabatului s-a 
odihnit în mormânt Sâmbăta şi s-a înălţat 
către o nouă zi de lucru Duminica. Prin 
urmare Duminica este – conform Bibliei 

– prima din cele 6 zile lucrătoare ale 
săptămânii.

În Biblie o zi durează 
de la asfinţit la asfinţit 

(Geneza 1:14-19)
Cea de-a şaptea 

zi din Biblie, 
Sabatul, durează 
prin urmare de la 
asfinţit Vinerea 
până la asfinţit 
Sâmbăta.

Azi Biserica  
Catolică şi câteva 

biserici protestante 
numesc duminica 

“Ziua Domnului, dar 
Biblia spune că Sabatul este 

«Ziua Domnului»(Isaia 58:13). 
Prin urmare «Ziua Domnului» nu este 
duminica ci Sabatul.

DIES DOMINI

Papa Ioan Paul al II –lea recunoaşte 
în scrisoarea sa pastorală “Dies Domini”, 
mai 1998, că Sabatul este ziua originară 
de odihnă a lui Dumnezeu, dar spune 
el, aproape cu ruşine, că “Creştinii, aşa 
numiţi vor proclama eliberarea câştigată 
prin sângele lui Cristos, au simţit că aveau 
autoritatea de a transfera semnificaţia 
Sabatului zilei Înălţării”. Papa vorbeşte 
şi despre “bogăţiile pastorale şi spirituale 
ale Duminicii, aşa cum ne-a fost dată nouă 
de către tradiţie”. Papa spune că ei aveau 
autoritatea să ducă la bun sfârşit această 
schimbare şi el admite că Duminica fiind 
ziua de odihnă este o tradiţie.



«Duminica este o instituire catolică şi 
pretenţia lor de o menţine sfântă poate fi 
apărată pe baza premiselor catolice(Presa 
Catolică, Sidney, Australia, 1900). Acum 
este clar că toate semnele identificatoare 
ale puterii anarhiste în Biblie, “Bestia” se 
potrivesc Papalităţii. Reformatorii spun 
foarte deschis faptul că Papa poartă cu el 
semnul Antichristului. Acest lucru a fost 
pus şi în “Mărturisirea credinţelor de la 
Augsburg”, pagina 539.

Am văzut că Biserica Catolică a 
îndepărtat pecetea fizică sau semnul lui 
Dumnezeu din poruncile Lui, aşa cum 
apar în cărţile ei de învăţături religioase 
şi mai mult şi ei susţin în diferitele 
lor mesaje că Duminica este semnul 
autorităţii lor şi că alţii recunosc puterea 
bisericii lor ţinând Duminica sfântă (H.F. 
Thomas, Cancelarul Cardinalului Gibbons 
şi Catechismul Douay, pagina 59).

ÎMPĂRTĂŞANIA + SANCTIFICAREA 
DUMINICII

În scrisoarea sa pastorală, Diez 
Domini, Papa Ioan Paul al II-lea, i-a 
sfătuit pe preoţi să ţină o împărtăşanie 
catolică în fiecare Duminică. Acest 
lucru înseamnă că el le- spus oamenilor 
să introducă două obiceiuri nebiblice 
în acelaşi timp, împărtăşania catolică şi 
falsul Sabat. Putem acum observa din ce 
în ce mai clar că lucrurile ajung în final la 
un sfârşit, aşa cum Papa spune în a doua sa 
scrisoare pastorală, “ Ad tuendam Fidem”, 
publicată în 28 mai 1998, că oricine 
nu este credincios principiilor catolice 
va fi “pedepsit ca un eretic”. Aceste 
cuvinte sunt ca un vânt rău din trecut. 
Dar nu vă înspăimântaţi. Cel ce-l are pe  
conducătorul lui, îl are pe Cel puternic de 
partea sa şi El va da copiilor Lui puterea 
de a depăşi orice, chiar şi sub ameninţări 
şi persecuţii.



NUMĂRUL FIAREI

În pamfletul “ Feriţi-vă de elita puterii 
şi de uniunea globală” găsim cele 16 
semne identificatoare ale “fiarei”. Toate 
aceste semne se potrivesc Bisericii 
Catolice şi totodată cu numărul Bestiei : 
666. Biblia spune că acesta este Numărul 
unui Om şi nu un număr într-un cod de 
cifru. Aceia care spun că sistemul codului 
cu cifru sau microcipul, este semnul fiarei, 
conduc oamenii pe căi greşite. Aceste 
lucruri nu au nimic de a face cu numărul 
fiarei. Sistemul electronic poate fi folosit 
pentru a identifica oameni şi poate fi 
observat la acesta că aceia care nu vor 
primi semnul fiarei nu vor putea cumpăra 
sau vinde, poate fi cumva posibil (există).

Dar să ne întoarcem la numărul fiarei. 
Biblia spune că acesta este numărul unui 
om. Cine este acesta?

Toti papii au un titlu comun: Vicarius 
Felii Dei, care înseamnă “reprezentanţii 
Fiului Domnului” pe pământ (Sunday 
Visitor, săptămânal catolic, Biroul de 
investigaţii, Huntington. Ind, 13 aprilie 
1915). Scrisorile de origine latină au 
anumite valori numerice şi dacă cineva 
pătrunde în aceste valori numerice, acesta 
va obţine 666. (Vand U=5, I=1, C=100, 
A=0, R=0, S=0, L=50, D=500, E=0). 
Împreună 666.

“Numărul fiarei”, “semnul fiarei” şi 
“imaginea fiarei” sunt doar trei dintre 
semnele identificatoare ale “fiarei”. Toate 
semnele trebuie să se potrivească unei 
anumite puteri descrise şi toate se potrivesc 
papalităţii. Luther şi reformatorii au avut 
dreptate când au spus că Papa poartă 
semnul identificator al Anticristului.

PE FRUNTE SAU ÎN PALMĂ

Biblia spune că semnul bestiei va fi 
acceptat ori pe frunte ori pe mână. Biblia 
spune: 

“Şi a făcut ca toţi: mici şi mari, bogaţi şi 
săraci, slobozi şi robi, să primească un semn 
pe mâna dreaptă sau pe frunte, şi nimeni să 
nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă 
semnul acesta, adică numele fiarei sau 
numărul numelui ei.” (Apocalipsa 13:16-17)

Biblia explică de la sine şi spune 
că fruntea are legătură cu mintea şi 
gândurile  şi mâna are legătură cu faptele. 
(Deuteronomul 6:6-9 şi Exodul 13:8-10)

Acelora care – când vremea semnului 
fiarei va veni – li s-a spus ce este semnul 
şi au înţeles acest lucru, dar în acelaşi timp 
au ales în mintea lor să respecte porunca 
papalităţii în ceea ce priveşte Duminica, 
vor primi semnul pe frunte. Cei ce vor 
primi semnul în palmă, arată după mână 
şi faptă care este alegerea lor. Ei lucrează 
în ziua de Sabat a Domnului, în timp ce 
ei îşi lasă mâna să se odihnească în ziua 
falsului Sabat. În ambele cazuri ei vor 
primi “semnul fiarei”.

Pentru a rezuma: pentru a primi 
“semnul fiarei” înseamnă că acel om a 
făcut aceeaşi alegere ca Fiara şi apără 
aceleaşi idei în contradicţie directă cu 
Poruncile Domnului.

În timp ce oamenii acceptă semnul 
loialităţii puterilor pământeşti, şi prin 
acesta primesc “semnul fiarei”, o mică 
minoritate aleg să fie credincioşi lui 
Dumnezeu şi să îl aibă pe El drept 
autoritatea lor şi prin aceasta primesc 
“pecetea lui Dumnezeu».

Către cei care vor primi “semnul 
fiarei” un mesaj de avertizare răsună din 
ceruri: “Apoi a urmat alt înger, al treilea, 
şi a zis cu glas tare: 

“Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei, 
şi primeşte semnul ei pe frunte sau pe mână, 
va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu, 
turnat neamestecat în paharul mâniei 
Lui; şi va fi chinuit în foc şi în pucioasă, 
înaintea sfinţilor îngeri şi înaintea Mielului” 
(Apocalipsa 14:9-10).



“Dar nimeni nu este făcut să îndure 
mânia lui Dumnezeu până când adevărul 
nu a fost adus acasă, minţii şi conştiinţei 
lui şi a fost refuzat. Sunt mulţi care nu 
au avut niciodată oportunitatea de a 
auzi măcar o dată adevărurile speciale  
ale acestui timp. Îndatorirea celei de-a 
patra porunci nu a fost niciodată pusă 
înaintea lor în adevărata sa lumină. Cel 
ce citeşte fiecare inimă şi care încearcă 
orice motiv , nu va lăsa pe nimeni care 
doreşte cunoaşterea adevărului să fie 
înşelat de către problemele controversei. 
Sentinţa nu va fi silită asupra oamenilor 
orbeşte. Fiecare va avea destulă lumină 
să facă alegerea inteligentă.” (“Marea 
Controversă”, p. 605).

Din nefericire, prea mulţi vor ceda 
presiunii din partea autorităţilor şi vor 
primi semnul fiarei, în mare parte datorită 
temerii de a-şi pierde slujbele sau de a 
rămâne fără mâncare şi îmbrăcăminte. 
Dar un adevărat discipol al lui  va avea 
încrederea că Dumnezeu îl va ajuta să 
depăşească ultima criză atunci când 
momentul acesteia va veni.

CARE ESTE PUTEREA PE CARE O VEI 
ALEGE?

În acest mic pamflet vi s-a oferit 
posibilitatea de a urma una dintre cele 
două puteri: Isus care a instituit Sabatul 
(Sâmbăta) sau papalitatea care promoveză 
păstrarea zilei de Duminică sfântă. 
În legătură cu această alipire vom da 
o explicaţie. Isus a fost participant la 
creaţie. Biblia spune, “Tot este creat de 
El” (Ioan 13\-3+14). El a participat la 
instituirea Sabatului şi Biblia spune că 
Isus este Domnul Sabatului (Marcu 2:28). 
Dacă cineva ar trebui să schimbe ziua de 
odihnă, Acela ar trebui să fie Isus . Dar 
poţi găsi un cuvânt rostit de  care spune că 
ar trebui să încetăm a ţine ziua de Sabat şi 
mai degrabă să ţinem Duminica, ca zi de 
odihnă?

Aşa cum anterior am citit, nimic sau 
nici un titlu nu va fi înlăturat din lege. Mai 
departe Biblia spune: 

“Isus  este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” 
(Evrei 13:8)

Acest lucru ne spune că (Dumnezeu) 
poruncile lui Dumnezeu sunt încă 
puternice, incluzând-o pe cea a Sabatului.

Prin urmare întrebarea este: Ce 
putere vei alege, pe aceia ce stau în 
spatele unei porunci făcute de om şi în 
spatele Duminicii ca zi de odihnă sau pe 
Dumnezeu şi ziua Lui de odihnă, Sabatul 
(Sâmbăta)?

Biblia spune că răspunsul tău la 
această întrebare va deveni testul final 
la sfârşitul zilelor: vei venera fiara şi îi 
vei primi semnul, vei accepta Duminica 
conform papalităţii ca zi de odihnă sau Îl 
vei venera pe Dumnezeu şi te vei supune 
Lui, respectând Sabatul? (Apocalipsa 13:
15-17 şi Apocalipsa 14:9-12).

Fiecare va face propria alegere după 
ce situaţia va fi făcută clară. Acest pamflet 



este făcut pentru a te ajuta să 
faci această alegere, dar poţi 
citi mai mult despre acesta în 
cartea “Marea Controversă” 
sau în pamfletul “Libertatea 
în pericol”. Sabatul va fi prin 
urmare marele test al loialităţii, 
pentru că problema adevărului 
şi cea a venerării, reprezintă 
întreaga controversă. Când 
oamenii vor fi puşi la testul final, 
o linie va fi trasată între cei care 
îl slujesc pe Dumnezeu şi care 
nu fac acest lucru. Sărbătoarea 
falsului Sabat – conform legii pământene, 
dar împotriva celei de-a patra porunci 
– va fi o declaraţie de loialitate a puterii 
care se opune lui Dumnezeu, în timp ce 
respectarea adevăratei zile de Sabat şi 
supunerea poruncii lui  

Dumnezeu va fi o declaraţie de 
loialitate făcută Creatorului. În timp 
ce un grup acceptă semnul loialităţii 
puterilor pământeşti, celălalt grup alege 
semnul loialităţii autorităţii lui Dumnezeu 
şi va primi prin urmare:”Pecetea lui 
Dumnezeu”.

PECETEA LUI DUMNEZEU PE FRUNTEA TA

Chiar dacă pecetea materială a lui 
Dumnezeu se află in porunca Lui despre 
ziua de odihnă şi Dumnezeu spune că 
Sabatul va fi un semn între El şi poporul 
Lui,( Iezechiel 20:12+20) înţelegem că 
semnul pe care îl vor primi copiii lui 
Dumnezeu pe frunte înainte ca lupta da 
pe pământ să se fi terminat, vaavea un 
caracter special. Acest semn va fi dat celor 
credincioşi care supravieţuiesc şi care vor 
fi victorioşi în lupta cu semnul fiarei”.

“Pecetea lui Dumnezeu” este semnul 
că Dumnezeu este îngăduitor cu copiii 
Lui. Biblia spune că acelora care se căiesc 
şi cred în Isus Cristos le-a fost promis 

Sfântul Duh ca un semn. Cel credincios 
are Sfântul Duh ca un semn în viaţa sa 
atâta timp cât el sau ea ţine aproape de 
Cristos şi îndeplineşte voia Lui.(Efesieni 
1:13 şi Faptele Apostolilor 5:32)

Dar acum vom privi la pecetluirea pe 
care îngerul lui Dumnezeu o va efectua 
înaite de reîntoarcerea lui Isus Cristos. 
Biblia spune că îngerul lui Dumnezeu va 
pune “pecetea lui Dumnezeu” “pe fruntea 
celor suspină şi plâng pentru ticăloşiile care 
sunt găsite şi practicate în rândul acelora 
care mărturisesc a fi liderii spirituali 
că poporul lui Dumnezeu. “Pecetea lui 
Dumnezeu” pe frunte este un legământ 
in adevăr atâtpe plan intelectual cât şi 
spiritual astfel încât copiii lui Dumnezeu 
să nu poată fi mişcaţi.(Apocalipsa 14:1-6) 

Aceia care nu au încredere în propriile 
lor persoane, dar care sunt umili în faţa 
lui Dumnezeu acceptă semnul ceresc şi 
se pregătesc pentru a primi “pecetea lui 
Dumnezeu”. Când acest semn este pus pe 
frunţiile lor, persoana lor continuă să fie 
pură şi fără pată pentru întrega eternitate. 
Prin urmare, “pecetea lui Dumnezeu”, sau 
ştampila încuviiţării, va fi dată acelora 
care au spiritul lui Dumnezeu şi vor fi 
întăriţi în Spirit în acest fel pentru ca ei să 
nu poată fi clintiţi . Nimeni nu poate să îi 



rănească când calamităţiile vor veni şi vor 
fi pregătiţi să fie cu  când El va veni să ia 
pe cei il urmează cu El .

Apoi Biblia scoate la iveală că 
“Semnul fiarei” va fi văzut înainte ca 
timpul clemenţei să se fi sfârşit şi înainte 
de întoarcerea lui Isus (Apocalipsa 13:11-
16). Citim despre cei care… 

“au ieşit biruitori din ispita cu fiara şi cu 
chipul fiarei şi cu numărul numelui ei.” 
Ei stăteau “lângă marea de cleştar şi având 
alăutele lui Dumnezeu” (Apocalipsa 15:2).

Ioan putea vedea de 
asemenea pe cei care 
au obţinut victoria 
asupra “semnului 
fiarei”, stând în 
faţa tronului lui 
Isus, care se 
află în Ceruri 
(Apocalipsa 4:
2 şi 7:9). Ei 
Erau Victorioşi. 
Aceasta ne 
spune că ei au 
fost implicaţi într-o 
luptă. Cei salvaţi, care 
vor fi în viaţă când Isus 
se va întoarce vor fi fost prin 
urmare trecuţi prin marea încercare cu 
“semnul fiarei”. 

“Pcetea lui Dumnezeu’ sau “semnul 
fiarei”; acesta va fi marele test care va 
decide destinul nostru etern. Acesta 
este testul care fărâma poporului lui 
Dumnezeu trebuie să-l trecă înaite ca 
pecetea să le fie dată. Toţi cei care se vor 
arăta supuşi lui Dumnezeu respectând 
Cuvântul Lui şi care refuză să accepta 
falsa zi de Sabat(Duminica), se vor 
pune sub aripa lui Dumnezeu vor pirmi 
“pecetea lui Dumnezeu”. Cei care se 
ascund de adevărul care îşi are originea în 

Dumnezeu şi care acceptă Duminica ca zi 
de Sabat vor primi semnul fiarei. 

Acum este timpul ca să te pregăteşti. 
“Pecetea lui Dumnezeu” nu va fi pusă 
pe fruntea vreunui bărbat sau a vreunei 
femei necurate. Nu va fi pusă pe fruntea 
vreunui bărbat sau a vreunei femei care 
şi-o doreşte şi iubeşte lumea. Nu va fi 
pusă niciodată asupra bărbaţilor sau a 
femeilor cu vorbă mincinoasă şi inimi 
necredinciose. Toţi cei care vor primi 
pecetea, trebuie să fie fără de greşeală 

în faţa lui Dumnezeu precum 
aceia care au Raiul caţel. 

O MIŞCARE A 
DUMINICII A  

ÎNCEPUT

O mişcare 
pro-Duminică 
este deja 
existentă pe 
tot cuprinsul 

lumii. Papa 
Ioan Paul al II-

lea va consolida 
ziua de Duminică 

ca zi de odihnă. 
Ample mişcări religioase 

precum “Coaliţia Creştină” ne 
îndeamnă să ne întoarcem la cele zece 
porunci ale lui Dumnezeu. În Uniunea 
Europeană, Protestanţii şi Catolicii 
încearcă să găseascăteme asupra cărora 
să cdă de acord şi Duminica – zi de 
odihnă – este una dintre ele. În Europa 
alianţela religioasă,CEC, vrea să unească 
bisericile împreunăa după modelul catolic 
şi Duminica va fi ţinta ca zi de odihnă 
comună. Când Harold al V- lea a fost 
încoronat ca rege al Norvegiei, el a dorit 
ca ceremonia sa de încoronare să aibă 
loc Duminica pentru a consolida ziua 
de duminică ca zi de odihnă. Episcopi şi 



preoţi tânjesc după o reînoire a slujbelor de 
Duminica. O parte vor o mişcare populară 
în a apăra ziua de odihnă, în timp ce alţii 
fac presiuni pentru a se instaura pedepse 
pentru nerespectarea  zilei de odihnă.

Observăm cum episcopi şi pastori 
se unesc în sindicate, organizaţii pentru 
protecţia mediului înconjurător şi 
diferitelor ramuri ale industriei pentru 
a proteja Duminica şi pentru a o face o 
zi diferită de restul zilelor săptamânii. 
Motivele lor pot fi bune, cum în principiu 
este bine că ei vor ca ziua de odihnă să 
aibă o mai mare însemnătate. Trebuie să 
ne relaxăm, să ne odihnim şi să trecem 
printr-o reînoire spirituală şi fizică. Dar 
dacă creştinii declaraţi încurajează o zi de 
odihnă, aceasta ar trebui să fie ziua pe care 
Creatorul a sanctificat-o şi binecuvântat-
o, Sabatul, cea de-a şaptea zi a săptămânii 
conform Bibliei. De altfel, nu este drept 
ca cineva să fie obligat să respecte ziua de 
odihnă impusă de autorităţi. Respectarea 
zilei de odihnă trebuie să fie la alegerea 
fiecăruia şi nu impusă. Dar Biblia spune 
că libertatea gândirii va fi încălcată în 
această problemă.

Putem observa deja pregătirile pentru 
asemenea constrângeri religioase.

SEMNUL FIAREI VA VENI CURÂND 
Testul»semnul fiarei» va veni când 

Duminica va fi stabilita prin fortă sau 
ordine zi de odihnă,cel mai probabil in 
viitorul apropriat.

În acelaşi timp ,cănd stim acum de 
aceasta falsificare care s-a făcut ca ziua 
de odihnă,ar trebui să ne facem alegerea 
azi.(IACOV 4:17). 

Este imperativ să ne asezam întru totul 
de partea lui Isus in aceasta problemă  
pentru a putea avea Duhul Sfânt ca sursa 
de putere in alegerile si încercarile care se 
vor găsi in fata noastră.

PUŢINI VOR ÎNDURA;EI VOR RESPECTA. 
PORUNCILE LUI DUMNEZEU  ŞI VOR 
AVEA. CREDINŢA LUI ISUS.

Biblia îi descrie pe cei care nu vor ceda 
zilei de odihnă făurite de măna omului  în 
acest fel:

“Atunci am auzit sunet din cer ,ca vuiet 
de ape multe si ca bubuitul unui tun 
puternic,iar glasul pe care l-am auzit 
e ca glasul celor care căntă cu alăutele 
lor.”(Apocalipsa 14/2).

De accea, trebuie sa ne familiarizăm 
cu poruncile lui Dumnezeu cu ceea ce 
credea Isus.

Biblia spune destul de clar că va 
fi o teribilă lupta spirituală-in timpul 
Apocalipsei inainte de intoarcerea lui Isus 
.Cei care nu vor accepta semnul fiarei vor 
fi persecutaţi in toate felurile posibile.Se 
spune că nu vor putea cumpara sau vinde 
şi că  vor fi  omorîţi (Apocalipsa 13:
15-16). Intreaga lume se va întreba fară 
raspuns şi va urma papa-litatea (“fiara”), 
dar fărăma poporului lui Dumnezeu nu 
va ceda presiunii.Biblia spune că nu s-au 
făcut necuraţi cu alte femei(2 Corin-teni 
11:12); pentru că ei sunt precum feciorii. 
Cu alte cuvinte ,ei nu accepta «vinul otravit 
al Babilonului«, Dar proclamă cu voce 
tare “mesajul celor trei ingeri “ şi îl vor 
descoperi pe Dumnezeu în vieţile lor .Nu 
vor lasa ca ego-urile lor să îi conducă şi 
vor urma calea lui Dumnezeu –cu ajutorul 
Duhului Sfânt. Se spune despre ei…

“Aceştia sunt cei care urmeaza Mielul 
(Isus) ori unde el se va duce”…Iar în gura 
lor nu s-a aflat minciună ,fiindcă sunt fără 
de prihană”.(Apocalipsa 14:1-5 ).

Ei şi-au santificat vieţile lui  şi au 
primit Duhul Sfânt ca pe o sursă de putere 
pentru vieţile lor pentru a putea trăi drept 
in faţa lui Dumnezeu şi a omului.



Se spune ca sunt fără de 
greşeala.Acelaşi lucru se spune despre 
miei atunci când sunt sacrificaţi după 
vechiul legamânt.Acestea indica spre  
care este deasemenea fără de păcat.Cu 
duhul Sfănt în noi, putem noi înşine să 
îl descoperi pe Isus în vieţile noastre 
şi nu vom păcătui.Să nu existe nici o 
neînţelegere.

Putem obtine acest lucru ,nu de 
unii singuri ,ci cu puterea lu-crării lui 
Dumnezeu în noi şi cu ajutorul lui de a 
actiona conform voii lui (1 P.1:14-16 şi 
Filisteni 2:12-13.Prin urmare Biblia are 
aceasta pro-vocare pentru tine:dcă te simti 
nevrednic de Dumnezeu sau ţi-e teama 
de viitor ar trebui să şti că Duhul Sfânt te 
cheama să vii către Isus cu povara ta de 
păcate ,acum!..

Aşează-ţi toate păcatele în faţa lui 
picioarelor lui Isus în rugăciune pentru ca 
El să te ispăşească de păcate şi îndreaptă 
toate lucrurile cu oamenii pe care i-ai rănit 
sau cu cei care te-au rănit pe tine.Apoi 
dreptatea Lui va fi a ta.În acelaşi timp 
trebuie să ne rugăm ca puterea Sfântului 
Duh să ne ajute să continuam pe calea 
noastră împreună cu Hristos,pentru a 
putea trăi drept în toate lucrurile.

Cu mila lui Dumnezeu vom fi atunci 
pregătiţi când El va veni să aducă  cu El 
poporul Lui.

IMAGINEA  FIAREI

Atăta timp căt papalitatea se 
încadrează în tiparul “fiarei” în Biblie 
imaginea “fiareai” trebuie să fie o copie a 
acestui sistem.

“Imaginea fiarea” înseamnă un 
fals Protestantism care este rezultatul 
bisericilor protestante în căutarea 
sprijinului din partea statului pentru 
impunerea doctrinelor si ideilor asupra 
oamenilor.

În Europa ,multe ţari au o biserică 
statală.Statul şi biserica lucrează împreună 
.Biserica primeste asistenţă din partea 
statului pentru a-şi îndeplini misiunea 
.Putem observa aici o mare asemanare cu 
sistemul catolic.

În Evul Mediu am avut exemple 
elocvente ale felului în care Bise-rica 
Catolica şi-a folosit puterea şi a aplicat 
metode de tortură asupra oamenilor de alte 
credinţe.Biblia spune că aceiaşi folosire 
nedreaptă a puterii se va reîntoarce în 
timpul Apocalipsei 13: 11-18.

De vreme ce Statele Unite nu au un 
sistem al Bisericii Statale în Constituţia 
lor  nu este credibil faptul că aici va fi 
introdusă o copie a tipului de guvernământ 
papal,deşi Biblia spune destul de clar 
că acest lucru este exact ceea ce se va 
întâmpla .Se vor folosi de puterea statului 
pentru a consolida legile cu caracter 
religios,cu predilecţie legile care privesc 
respectarea zilei de Duminică drept zi 
sfântă.

Dar, veţi spune, Statele Unite ale 
Americii este tărâmul libertăţii religioase. 
Biblia îl caracterizează ca pe un miel 
cu două coarne ,care vorbeşte precum 
un dragon. În perioada de înce4put a 
istoriei sale America apărea ca un tărâm 
al libertăţii religioase. Coarnele mielului 
reprezintă tinereţea şi bunătatea - trăsături 
ale Statelor Unite când ţara începuse să 
prindă contur la sfârşitul secolului al  
XVIII-lea. Protestantismul şi un tip de 
guverna-re republican erau principiile 
de bază.Libertatea religioasă era în 
siguranţă,astfel încât fiecare avea dreptul 
de a-l sliji pe Dumnezeu după propria 
conştiinţă.Biblia ne arată ,totuşi,că această 
situaţie se va schimba şi ţara ,într-un final 
,va vorbi precum un dragon. O naţiune 
vorbeşte prin adunările ei legislative.



Multi au observat faptul că au început 
să fie făcute legi privind religia de către 
Congres,precum HR. 2431. Această 
lege dă autoritate unui cabinet numit în 
această funcţie de a supraveghea grupurile 
religioase de pe tot cuprinsul lumii. Aceia 
care duc la bun sfârşit persecutia religioasă 
vor fi pedpsiţi. Acest cabine va decide ce 
constituie persecuţie religioasă.Va fi 
acest pamflet considerat, de exemplu ,o 
persecuţie a bisericii Catolice?

Constituţia  americană spune: 
“Congresul nu va face legi privind 
introducerea religiei şi nu va interzice 
libera practică a religiei.”.Numai printr-o 
completă ignorare a acestor garanţii ale 
libertăţii pot autorită-ţile naţionale să facă 
asemenea impuneri religioase.

Acest proces a început deja si vor 
urma mai multe .Biblia spune că toată 
puterea papalităţii (prima fiară)  va fi 
folosită de către Statele Unite ale Americii 
(a doua fiară) în numele papalităţii .Ei vor 
introduce «imaginea bestiei». Deja fac 
acest lucru.

STATELE UNITE VOR FI VÂRFUL 
DE LANCE PENTRU INTRODUCEREA 
RESPECTĂRII OBLIGATORII A ZILEI DE 
DUMINICĂ.

Va fi o surpriză pentru majoritatea 
oamenilor faptul că America va fi 

initiatoarea introducerii «semnului 
Fiarei»,respectarea obligatorie a zilei 
de Duminică ,si după aceea alte ţări 
o vor urma.Aceia care vor rezista 
acestor giganţi(renegatul Orotestantism 
si Catolicism şi nu vor primi semnul 
«fiarei»vor fi însemnaţi drept rebeli 
care sunt vinovaţi de toate catastrofele 
şi dezastrele şi ca perturbatori ai păcii 
mondiale. Biblia spune că în final 
vor fi date ordine pentru a fi omorâţi. 
(Apocalipsa 13: 11-16 ).În acest moment 
Isus  ,Salvatorul lumii se va întoarce să 
elibereze poporul Lui.

O TERIBILĂ PEDEAPSĂ

Biblia spune foarte clar că cei ce 
vor primi “semnul fiarei “vor primi şi 
o teribilă pedeapsă.Biblia ne spune că 
cei ce vor primi “semnul fiarei»vor fi 
primii care vor suferi chinuri groaznice 
în timpul celor “şapte pedepse” care vor 
veni după ce timpul încercării se va sfărşi. 
(Apocalipsa 15:5-8).Biblia spune :

“Şi am auzit un glas mare,din templu,zicând 
celor şapte îngeri: Duceţi-vă şi vărsaţi 
pe pământ cele şapte cupe ale mâniei 
Lui Dumnezeu Şi s-a dus cel dintâi şi a 
vărsat ura lui pe pământ.Şi o bubă rea şi 
ucigaşă s-a abătut pe oamenii care aveau 
semnul fiarei şi care se în-chinau semnului 
fiarei.(Apocalipsa 16:1-2).



Următoarele şase pedepse ce se vor 
vărsa din mânia lui Dumnezeu vor fi 
aruncate  asupra celor ce au primit semnul 
“fiarei “în timp ce copii lui Dumnezeu vor 
paşi liber.(Apocalipsa 16 :1-2).

În ziua de astăzi toţi suntem supuşi 
puterii distructive a diavolului,iar copii lui 
Dumnezeu care au primit recunoasterea 
lui “pecetea lui Dumnezeu” nu vor fi răniţi 
de cele “ şapte ultime pedepse”,aşa cum 
poporul lui Israel nu a fost rănit de cele 
“şapte ultime pedepse” înainte de  a părăsi 
Egiptul.(Exodul 8:22).

Cea din urmă şi cea mai groaznică 
pedeapsă va fi suferită de cei care au 
primit “semnul fiarei “ atunci când Satana 
şi cei cares-au aşezat de partea sa vor fi in 
sfârşit omorâţi cu foc şi pucioasă.Biblia se 
prezintă astfel lucrurile:

“Iar partea celor furioşi si necredincioşi 
şi  spurcaţi şi ucigaşi şi desfrânaţi şi 
fermecători şi închinători de idoli şi a 
tuturor celor mincinoşi este în cazanul  care 
arde cu  foc şi cu pucioasă ,care  este de fapt 
moartea a doua.(Apocalipsa 21:8).

Aceia care au stat âmpotriva lui 
Dumnezeu vor fi judecaţi după faptele lor 
din accea vreme şi vor arşi precum paiele 
.Vor fi omorâţi. (Apocalipsa 20:11-15 şi 
Maleahi 4:1 ).

Aceasta este cea din urmă distrugere a 
răului şi a celor care stau de partea răului. 
Apoi Dumnezeu va crea un nou rai si un 
nou pământ. Unde dreptatea va conduce. 
Cercul este complet. Omul va trai în 
paradisul pierdut-în Eden-unde păcatul 
nu mai există şi unde omul poate vorbi cu 
Dumnezeu faţă în faţă din nou,pentru că el 
va fi primit un trup nemuritor.( 1 Corinteni 
15:50-54)

Acesta este un lucru spre care trebuie 
să privim cu admiraţie şi greutăţile 
din jurul nostru vor fi nesemnificative 
în comparaţie cu slava pe care o vor 
primi cei care vor fi salvaţi.Să ne rugăm 
Duhului Sfânt să ne ajute să ajungem 
acolo.Semnele zilelor în care traim ne 
arată că ceasul nu este departe.
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CEI SALVAŢI VOR MERGE ÎNTÂI ÎN CERURI  
Când Isus se va ântoarce,cei salvaţi 

vor fi ridicaţi în aer şi duşi în Rai.Biblia 
descrie acest lucru astfel:

“Căci acesta vă spunem după cuvăntul 
Domnului ,că noi cei vii care vom fi 
rămas până la venirea Domnului,nu o 
vom lua înaintea celor adormiţi.Pentru 
că Însuşi Domnul întru poruncă, la 
glasul Arhanghelului şi întru trîmbiţa lui 
Dumnezeu se va pogorî din cer, şi cei morţi 
întru  vor învia întîi.După aceea noi cei 
vii,care vom fi rămas vom fi duşi împreună 
cu ei ,şi aşa pururea vum fi cu Domnul.(1 
Tesaloniceni 4:15-17;Filipeni 3:20-21 şi 
Ioan 14: 1-3 ).

Cei salvaţi vor fi purtaţi în cer toţi 
odată să îl întâlnească pe Dumnezeu.(Isus 
nu va coborî pe pămint atunci).

Isus nu va cobori atunci pe pămînt şi 
cei salvaţi vor fi purtaţi în aer. Cerul le 
este făgăduit (Apocalipsa 15:2).

Biblia spune că cei salvaţi vor fi 
în ceruri pentru 1000 ani(Apocalipsa 

20:4).Acelea vor fi timpuri glorioase 
,împreună cu Isus, Salvatorul nostru şi 
cu cei salvaţi.Dar vor fi deasemenea şi 
timpuri pline de seriozitate .Biblia spune 
că cei salvaţi vor asista la judecata de 
apoi.Ei vor avea grijă ca cei care au fost 
salvaţi să fi primit o dreaptă judecată şi 
ca Dumnezeu să fie drept. După o mie de 
ani,cei care nu au fost salvaţi se vor ridica 
din mormintele lor şi vor primi judecata 
lor finală.

Reamintiţi-vă să studiaţi linia timpului 
aflată deasupra!

DUMNEZEU ARE PUTEREA

Chiar dacă aparent,cei care conduc 
lumea azi au un avantaj ,tot Dumnezeu 
deţine puterea.El va interveni la timpul 
Lui pentru a elibera poporului Lui şi să 
îl aducă acolo unde este El-în ceruri(Ioan 
14:1-3). Prin urmare Biblia descrie 
deznodămîntul acestei bătălii astfel:

“Am văzut ca o mare de cleştar ,amestecată 
cu foc şi pe biruitorii din  disputa cu 
fiara ,cu numele ei,cu chipul fiarei cu 
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numărul numelui ei,stând alaturi de 
Dumnezeu.Şi ei cântau cântarea lui 
Moise, robul lui Dumnezeu şi cântarea 
mielului ,zicând:Atotstiiutorule!Drepte 
şi adevarate sunt căile Tale,Împărate al 
neamurilor!(Apocalipsa 15:2-3).

Apocalipsa 17:14 ne vorbeste 
deasemenea despre cei care vor fi 
victorioşi :ori “fiara”(papalitatea) şi ai săi 
aliaţi ,ori “Mielul “() şi cei care vor sta 
de partea Mielului.Concluzia este astfel 
descrisă :

“Ei vor porni război împotriva 
Mielului ,dar Mielul îi va birui,pentru 
că este Domnul Domnilor şi împăratul 
Împăraţîlor şi vor birui şi împreună cu 
El –chemaţi şi aleşi şi necredincioşi”(Ap
ocalipsa 17:14)  şi aceia care vor sta de 
partea Lui vor fi aceia victorioşi în lupta 
din faţa noastră.Cei credincioşi vor avea 
credinţa lui Isus .În dragostea lor pentru 
Dumnezeu şi cu ajutorul Sfîntului Duh ei 
vor respecta pocuncile Lui nu cu forţa ci 
cubucurie.Biblia spune:

“Din aceasa cunoaştem că iubim 
pe fiul lui Dumnezeu,dacă iubim pe 
Dumnezeu şi împlinim poruncile Lui.Căci 
dragostea lui Dumnezeu aceasta este:Să 
păzim poruncile Lui,şi poruncile Lui nu 
sunt grele.” ( 1 Ioan 5:1-3).

CINE SE VA ALĂTURA?
Cei trei îngeri care “proclamă  mesajul 

celor trei îngeri»reprezintă oameni care 
şi-au dedicat viaţa lui .Ei vor proclama 
«mesajul celor trei îngeri « cu voce tare.Va 
fi o voce clară si răspicată,deoarece le este 
alături şi Sfântul Duh. Nu iţi doreşti şi tu 
să vi cu noi şi să proclami “mesajul celor 
trei îngeri?”.Timpul a venit să iei această 
hotărire acum.

Dacă te simţi legat de lanţurile Satanei 
şi ale elitei puterii roagă-te la Dumnezeu 
din Ceruri pentru puterea de a te elibera .

Biblia apelează la noi:

“Nu stiţi voi postul care Îmi place?-zice 
Domnul.Rupeţi lanţurile nedreptăţii ,dezlegaţi 
legăturile jugului ,daţi drumul celor asupriţi 
şi sfarîmaţi jugul lor.” (Isaia 58:6).

Tu şi cu mine ar trebui să ne rugăm 
pentru a scăpa de toate poverile pe care 
lumea le pune pe umerii noştri şi care 
sunt împotriva cuvântului lui Dumnezeu 
şi principiilor acestui cuvânt.Ei încearcă 
să nu putem fi liberi cu Dumnezeu .Dar 
adevărata libertate este cea găsită atunci 
când începem să colaborăm cu forţele 
divine pentru a ne putea elibera de povara 
păcatelor .Ne sunt încă o dată remintite 
aceste cuvinte încurajatoare din Biblie:

”Domnul este Duh şi unde este Duhul 
Domnului ,acolo este libertate”.( 2 
Corinteni 3:17).

Pentru că trăim aproape de sfârşitul 
zilelor şi timpul încercări este aproape 
de final este aşteptat ca poporul lui 
Dumnezeu să facă tot ce îi este cu putinţă 
pentru a salva oamenii de capcanele 
întinse de Satana şi să facă să îi deschidă 
ochii către mesajul salvării.Biblia 
numeşte comunitatea religioasă din timpul 
Apocalipsei:  “Laodicea”(Apocalipsa  3:
14-22). Laodicea este caracterizată de 
prostie şi nepăsare.Majoritatea celor care 
mărturisesc să creadă în mesajul celor 
trei îngeri sunt credincioşi nepăsători care 
nu demonstrează nici o dorinţă de a duce 
mesajul către alţi.Ei nu sunt nici pro nici 
contra.Ei rămân neutri şi în acelaşi timp 
se mândresc cu faptul că nu au nevoie 
de nimic.Nu sunt dispuşi să se lepede 
de egoismul lor.Cred despre ei că sunt 
bogaţi şi că nu le lipseşte nimic în sens 
spiritual,dar sunt săraci,orbi şi goi.Nu 
se pot vedea pe ei pentru ce sunt de 
fapt.Eşti tu şi cu mine în acetaşi situaţie 
a nepăsării?.



Dar să îi mulţumim Domnului!El ne 
oferă o cale de ieşire din această situaţie 
lipistă de speranţă.El vine la noi cu o 
încurajare din toată inima,plină de dragoste 
pentru ca noi să ne convertim şi să luăm mirul 
pe care El ni-l oferă.(Apocalipsa 3:18).

Acest mir este cuvântul lui Dumnezeu 
aşa cum el ne vorbeşte conştiinţei noastre 
cu ajutorul Sfântului Duh.Ungăndu-ne cu 
el vom primi puterea spirituală a judecăţii 
de a sta împotriva atacului înşelător al 
Satenei,de a recunoaşte păcatul şi de a ne 
lepăda de el-pentru a vedea adevărul şi a 
ne supune lui.Când această transformare 
va avea loc,Dumnezeu ne va folosi din 
nou şi vom fi martori puternici ai lui 
Dumnezeu în lucrarea sa finală.

Noi sperăm ca îţi vei consacra viaţa în 
slujba lui Dumnezeu şi vei veni cu noi să 
proclamăm “mesajul celor trei îngeri “atât 
în viaţa ta cât şi în învătăturile pe care 
să le dai celorlalţi .Acesta este ultimul 
mesaj de avertizare şi un mesaj de graţie 

către o lume decăzută şi este o solemnă şi 
apăsătoare responsabilitate care este pusă 
pe umerii nostri.Trebuie să înţelegem 
că ne apropiem de sfârşitul istoriei 
acestei lumi.Când timpul încercării se va 
termina şi Isus se va întoarce,nu vor mai 
fi date alte şanse.Acum trebuie să dăm un 
răspuns afirmativ chemării Sfântului Duh 
către inimile şi minţîle  noastre.

Ne rugăm ca cei mai mulţi dintre cei care 
citesc aceste cuvinte să  simtă a participa la 
răspîndirea mesajului celor trei îngeri şi să 
considere acest lucru un privilegiu.Vremea 
recoltei a venit,dar muncitorii sunt puţini şi 
Dumnezeu îi va folosi pe aceia care îşi vor 
consacra vieţile Lui.

Fie ca tu şi cu mine să ne aflăm printre ei!

Cele mai bune urări,
Bente şi Abel Struknes
Christian Information Service
Vestsidevegen 3111, 3522 Bjoneroa
Norway

Te rugam sa vizitezi pagina noastra de internet (web site):

www.endtime.net
Pentru mai multe informatii, te rugam sa ne contactezi:




