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Prefaţă

Această carte, stimate cititor, nu este publicată ca să ne informeze 
că exist păcat, vai şi mizerie în lume. Ştim aceasta cu toţii prea bine. 
Această carte nu este publicată pentru a ne informa că există o luptă 
de neîmpăcat între întuneric şi lumină, păcat şi neprihănire, bine şi 
rău, viaţă şi moarte. În adâncul inimii noastre ştim că suntem partici-
panţi în această luptă. Dar în fiecare dintre noi se trezeşte cândva o 
dorinţă de a cunoaşte mai mult despre această mare luptă. Cum a 
început aceasta? Sau există ea dintotdeauna? Ce elemente sunt im-
plicate în complexitatea ei? Ce am eu de a face cu aceasta? Care este 
responsabilitatea mea? Mă aflu în această lume fără să fi ales aceasta. 
Este lucrul acesta bun sau rău pentru mine?

Care sunt marile principii implicate? Cât va mai continua această 
luptă? Care va fi sfârşitul ei? Se va scufunda pământul, după cum spun 
unii oameni de ştiinţă, în adâncurile unei nopţi reci, întunecate şi în-
gheţate? Sau există un viitor mai bun?

Întrebarea vine şi mai aproape: Cum poate lupta din inima mea, 
luptă care implică egoismul şi iubirea, să fie rezolvată definitiv prin bi-
ruinţa binelui? Ce spune Biblia? Ce are să ne înveţe Dumnezeu cu privi-
re la această întrebare de o importanţă veşnică?

Stimate cititor, scopul acestei cărţi este să ajute sufletul preocu-
pat să afle soluţia corectă la toate problemele acestea. Ea este scrisă 
de o persoană care a gustat şi a aflat că Domnul este bun şi care a în-
văţat prin comuniunea cu Dumnezeu şi studiul Cuvântului Său că 
taina Domnului este descoperită acelora care se tem de El şi că lor El 
le va face de cunoscut legământul Său. 

Pentru ca să înţelegem mai bine principiile acestei lupte atât de 
importante în care este în joc viaţa universului, autoarea ne-a 
prezentat-o prin lecţii măreţe din ultimele douăzeci de secole. 



Capitolul 2 

Persecuţiile din primele secole

Când Isus a descoperit ucenicilor Săi soarta Ierusalimului  
şi scenele celei de a doua veniri, El a prezis şi experienţa popo-
rului Său de la data când El urma să fie luat de la ei, până la re-

venirea Sa cu putere şi slavă pentru eliberarea lor. De pe Muntele 
Măslinilor, Mântuitorul privea furtunile care erau gata să cadă peste 
biserica apostolică şi pătrunzând mai adânc în viitor, ochiul Său a dis-
tins uraganele fioroase şi devastatoare care urmau să se abată asupra 
urmaşilor Săi în secolele următoare de întuneric şi persecuţie. El a pre-
zis felul în care conducătorii lumii acesteia aveau să trateze biserica lui 
Dumnezeu, în câteva declaraţii scurte şi de o însemnătate înfricoşă-
toare. (Matei 24:9, 21, 22). Urmaşii lui Hristos trebuia să calce pe ace-
eaşi cărare a umilinţei, dispreţului şi suferinţei pe care a mers Domnul 
lor. Vrăjmăşia care a izbucnit împotriva Mântuitorului lumii urma să fie 
manifestată împotriva tuturor acelora care aveau să creadă în numele 
Său.

Istoria bisericii primare a fost martoră a împlinirii cuvintelor Mântu-
itorului. Puterile pământului şi ale iadului s-au aliniat împotriva lui Hris-
tos în persoana urmaşilor Săi. Păgânismul a înţeles că dacă Evanghelia 
va triumfa, templele şi altarele lui vor fi nimicite, de aceea şi-a concen-
trat forţele pentru a distruge creştinismul. Au fost aprinse focurile per-
secuţiei. Creştinii au fost deposedaţi de averi şi alungaţi din casele lor, 
“au dus o mare luptă de suferinţe.” (Evrei 10:32). “Au suferit batjocuri, 
bătăi, lanţuri şi închisoare.” (Evrei 11:36). Un mare număr dintre ei şi-au 
pecetluit mărturia cu sângele lor. Nobili şi sclavi, bogaţi şi săraci, învăţaţi 
şi neînvăţaţi au fost ucişi deopotrivă, fără milă.

Aceste persecuţii, care au început sub domnia lui Nero cam în 
timpul martiriului lui Pavel, au continuat timp de secole cu o furie mai 
mare sau mai mică. Creştinii erau acuzaţi în mod fals de crimele cele 
mai odioase, erau declaraţi în mod greşit cauza unor mari calamităţi 
- foamete, epidemii şi cutremure. Deoarece deveniseră obiectul urii şi 
suspiciunii generale, informatori erau gata, pentru câştig, să-i trădeze 
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Capitolul 4 

Valdenzii

În mijlocul întunericului care se lăsase pe pământ, în timpul  
îndelungatei perioade a supremaţiei papale, lumina adevărului n-a 
putut fi stinsă cu totul. În toate timpurile au existat martori pentru 

Dumnezeu, bărbaţi care au cultivat credinţa în Hristos ca singurul Mij-
locitor între Dumnezeu şi om, care au considerat Biblia ca singura re-
gulă de viaţă şi care au sfinţit adevăratul Sabat. Posteritatea nu va şti 
niciodată cât de mult datorează lumea acestor bărbaţi. Au fost stig-
matizaţi ca eretici, motivele lor au fost atacate, caracterele lor au fost 
calomniate, scrierile lor au fost interzise, greşit interpretate sau mutila-
te. Totuşi ei au rămas hotărâţi şi şi-au păstrat credinţa în curăţia ei de la 
un secol la altul ca o moştenire sacră pentru generaţiile viitoare. 

Istoria poporului lui Dumnezeu din timpul secolelor de întuneric 
ale supremaţiei Romei, este scrisă în ceruri, dar în rapoartele omeneşti 
ocupă puţin loc. În afara acuzaţiilor persecutorilor lor se găsesc prea 
puţine urme despre existenţa lor. Politica Romei era de a şterge orice 
urmă de dezacord faţă de învăţăturile sau decretele ei. Ea a căutat să 
distrugă tot ce era eretic, fie persoane, fie scrieri. Expresii de îndoială 
sau întrebări cu privire la autoritatea dogmelor papale, erau suficien-
te pentru a pierde viaţa bogatului sau săracului, a celui de sus sau de 
jos. Roma s-a străduit de asemenea să distrugă orice raport al cruzimii 
ei faţă de dizidenţi. Conciliile papale au decretat ca acele cărţi sau 
scrieri care conţineau asemenea rapoarte să fie încredinţate flăcărilor. 
Înainte de inventarea tiparului, cărţile erau puţine la număr şi într-o 
formă nepotrivită pentru a fi păstrate; de aceea romaniştii nu au putut 
fi împiedicaţi să-şi aducă la îndeplinire scopul.

Nici o biserică aflată în interiorul jurisdicţiei Romei n-a fost lăsată 
prea mult timp netulburată să se bucure de libertatea de conştiinţă. 
Îndată ce a obţinut puterea, papalitatea a şi întins braţele pentru a 
zdrobi pe toţi cei care refuzau să recunoască dominaţia ei şi una după 
alta bisericile s-au supus stăpânirii ei.
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Capitolul 6 

Huss și Ieronim

Evanghelia fusese sădită în Boemia încă din secolul al IX- 
lea. Biblia fusese tradusă şi serviciile divine publice erau ţinute 
în limba poporului. Dar pe măsură ce puterea papei creştea, Cu-

vântul lui Dumnezeu era mai puţin cunoscut. Grigore al VII-lea, care-şi 
asumase dreptul de a umili mândria regilor, nu era mai puţin dornic 
să subjuge poporul şi ca urmare, a fost emisă o bulă care interzicea 
oficierea slujbelor religioase publice în limba boemă. Papa declara că 
“era plăcut Celui Atotputernic ca slujba închinată Lui să fie oficiată 
într-o limbă necunoscută şi că multe rele şi rătăciri se iviseră din cauză 
că nu se respectase această regulă”. (Wylie, b. 3, ch. 1). Astfel Roma a 
decretat ca lumina Cuvântului lui Dumnezeu să fie stinsă şi poporul 
să fie ţinut în întuneric. Dar Cerul prevăzuse alte mijloace pentru păs-
trarea bisericii. Mulţi dintre valdenzii şi albigenzii alungaţi de perse-
cuţie din căminurile lor din Franţa şi Italia, au venit în Boemia. Deşi 
n-au îndrăznit să înveţe pe faţă, ei au lucrat cu zel în ascuns. Astfel 
credinţa adevărată a fost păstrată de la un secol la altul.

Înainte de zilele lui Huss, au existat în Boemia bărbaţi care  
s-au ridicat să condamne deschis corupţia din biserică şi desfrâul popo-
rului. Activitatea lor a trezit un interes mare. Temerile ierarhiei papale au 
fost trezite şi s-a dezlănţuit persecuţia împotriva discipolilor Evangheli-
ei. Constrânşi să se închine în păduri şi în munţi, erau vânaţi de soldaţi 
şi mulţi au fost omorâţi. După un timp s-a decretat ca toţi aceia care s-au 
depărtat de modul de închinare al Romei să fie arşi. În timp ce îşi dă-
deau vieţile, creştinii priveau în viitor la triumful cauzei lor. Unul din cei 
care “predicase că mântuirea putea să fie obţinută numai prin credinţa 
în Mântuitorul răstignit”, a declarat în timp ce murea: “Furia duşmanilor 
adevărului triumfă acum asupra noastră, dar nu va fi pentru totdeauna 
aşa; se va ridica cineva dintre oamenii de rând, fără sabie sau autoritate 
şi pe care nu-l vor putea învinge”. (Idem, b. 3, ch. 1). Vremea lui Luther 
era încă departe; dar deja se ridica cineva a cărui mărturie împotriva 
Romei urma să trezească naţiunile.
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 Capitolul 7 

Despărțirea lui Luther de Roma

Cel mai remarcabil dintre cei chemaţi să conducă biserica  
din întunericul papalităţii la lumina unei credinţe mai curate, a 
fost Martin Luther. Zelos, înflăcărat şi devotat, necunoscând 

altă temere decât temerea de Dumnezeu şi nerecunoscând nici o altă 
temelie pentru credinţa religioasă decât Sfintele Scripturi, Luther a 
fost omul timpului lui; prin el Dumnezeu a îndeplinit o lucrare mare 
pentru reformarea bisericii şi pentru luminarea lumii.

Asemenea primilor vestitori ai Evangheliei, Luther s-a ridicat din 
rândurile celor săraci. Primii lui ani au fost petrecuţi în căminul umil al 
unui ţăran german. Prin truda zilnică de miner a câştigat tatăl său mij-
loacele necesare pentru educaţia lui. Intenţiona să-l facă jurist, dar 
Dumnezeu a plănuit să-l facă constructor în marele templu care se 
înălţa încet peste veacuri. Asprimea, lipsurile şi o disciplină severă au 
fost şcoala în care Înţelepciunea Infinită l-a pregătit pe Luther pentru 
importanta misiune a vieţii lui.

Tatăl lui Luther era un bărbat cu o inteligenţă puternică şi activă 
şi cu o mare forţă de caracter, cinstit, hotărât şi deschis. Era loial con-
vingerilor sale faţă de datorie, oricare ar fi fost consecinţele. Bunul lui 
simţ sănătos l-a făcut să privească sistemul monahal cu neîncredere. 
A fost foarte nemulţumit când Luther, fără consimţământul său, a in-
trat într-o mănăstire; au trebuit să treacă doi ani înainte ca tatăl să se 
împace cu fiul şi chiar şi atunci convingerile i-au rămas aceleaşi.

Părinţii lui Luther manifestau mare grijă pentru educarea şi instru-
irea copiilor lor. Ei se străduiau să-i instruiască în cunoaşterea lui Dum-
nezeu şi în practicarea virtuţilor creştine. Rugăciunea tatălui se înălţa 
adesea în auzul fiului său cerând ca acest copil să-şi amintească de 
numele Domnului şi într-o zi să ajute la înaintarea adevărului Său. 
Orice ocazie de dezvoltare morală sau intelectuală de care viaţa lor de 
trudă le îngăduia să se bucure, era folosită cu zel de aceşti părinţi. 
Eforturile lor erau serioase şi stăruitoare pentru a-şi pregăti copiii pen-
tru o viaţă evlavioasă şi folositoare. Cu fermitatea şi tăria lor de carac-
ter, uneori exercitau o severitate prea mare; dar însuşi reformatorul, 
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Capitolul 8 

Luther înaintea Dietei

Un nou împărat, Carol al V-lea, s-a urcat pe tronul Germaniei  
şi trimişii Romei s-au grăbit să-i prezinte felicitările lor şi să-l con-
vingă să-şi folosească puterea împotriva Reformaţiunii. Pe de 

altă parte, prinţul-elector al Saxoniei, faţă de care Carol era mult înda-
torat pentru coroana lui, l-a rugat să nu facă nici un pas împotriva lui 
Luther până când nu-i va fi acordată o audiere. Împăratul era pus ast-
fel într-o mare încurcătură şi dificultate. Papistaşii n-ar fi fost mulţu-
miţi cu nimic mai puţin decât cu un edict imperial care să-l condamne 
pe Luther la moarte. Electorul declarase categoric că “nici maiestatea 
sa imperială şi nici vreo altă persoană n-a putut să arate că scrierile lui 
Luther fuseseră dovedite netemeinice”, de aceea el cerea ca “Doctoru-
lui Luther să-i fie asigurat un bilet de liberă trecere, aşa încât să se 
poată înfăţişa înaintea unui tribunal de judecători învăţaţi, pioşi şi im-
parţiali.”  (D’Aubigné, b. 6, cap. 11). 

Atenţia tuturor era acum îndreptată spre adunarea statelor ger-
mane care s-au întrunit la Worms, curând după urcarea lui Carol pe 
tronul imperiului. Probleme şi interese politice importante urmau să 
fie luate în considerare de acest consiliu naţional; prinţii Germaniei 
urmau să se întâlnească pentru prima dată cu tânărul lor monarh în-
tr-o adunare deliberativă. Din toate părţile patriei au venit demnitarii 
bisericii şi ai statului. Suverani de neam nobil, puternici şi geloşi pen-
tru drepturile lor ereditare; eclesiastici princiari înflăcăraţi de conşti-
enţa superiorităţii lor în rang şi putere; cavaleri imperiali şi suita lor 
înarmată; ambasadori din ţări vecine şi îndepărtate, - toţi s-au adunat 
la Worms. Totuşi, în acea vastă adunare, subiectul care provoca cel mai 
adânc interes era cauza reformatorului saxon.

Carol ordonase în prealabil ca prinţul-elector să-l aducă pe Luther 
cu el la Dietă, asigurându-l de protecţie şi făgăduindu-i o discuţie li-
beră, cu persoane competente privind problemele în dispută. Luther 
era nerăbdător să se înfăţişeze înaintea împăratului. Sănătatea lui în 
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Capitolul 11 

Protestul prinților

Una dintre cele mai nobile mărturii care au fost depuse  
vreodată în favoarea Reformaţiunii a fost Protestul adresat de 
prinţii creştini din Germania la Dieta din Speier în anul 1529. 

Curajul, credinţa şi statornicia acestor bărbaţi ai lui Dumnezeu au câş-
tigat libertatea de gândire şi conştiinţă pentru secolele următoare. Pro-
testul lor a dat bisericii reformate numele de Protestantă; principiile lui 
sunt “însăşi esenţa Protestantismului”. (D’Aubigné, b. 13, cap. 6).

O zi întunecată şi ameninţătoare venise pentru Reformaţiune. În 
ciuda edictului de la Worms care-l declara pe Luther în afara legii şi 
interzicea credinţa în doctrinele lui, sau proclamarea acestora, tole-
ranţa religioasă predominase până acum în imperiu. Providenţa divi-
nă ţinuse sub control forţele care se opuneau adevărului. Carol al V-
lea era hotărât să zdrobească Reformaţiunea, dar ori de câte ori şi-a 
ridicat mâna să lovească, a fost obligat să lovească în altă parte. Dis-
trugerea iminentă a tuturor acelora care îndrăzniseră să se împotri-
vească Romei părea mereu inevitabilă; dar în momentul critic apă-
reau ori armatele turceşti la frontiera răsăriteană, ori împăratul Franţei, 
sau chiar papa însuşi, gelos pe puterea mereu crescândă a împăratu-
lui, pornea război împotriva lui; astfel, în mijlocul luptei şi frământării 
naţiunilor, Reformaţiunea a avut răgazul să se întărească şi să se ex-
tindă.

În cele din urmă însă suveranii papali au stins neînţelegerile din-
tre ei pentru a putea face cauză comună contra reformatorilor. Dieta 
din Speier din anul 1526 dăduse fiecărui stat libertatea deplină în 
materie de religie până la întrunirea unui conciliu general; dar abia 
trecuseră pericolele care facilitaseră această concesie, că împăratul a 
convocat o a doua Dietă la Speier în anul 1529 cu scopul de a zdrobi 
erezia. Prinţii urmau să fie convinşi prin mijloace paşnice, dacă era 
posibil, să se alieze contra Reformaţiunii; dar dacă aceasta nu reuşea, 
Carol era hotărât să recurgă la sabie.

Papistaşii jubilau. Au venit la Speier într-un număr mare şi  
şi-au manifestat deschis ostilitatea faţă de reformatori şi faţă de toţi ace-
ia care-i favorizau. Melanchton spunea: “Suntem scârba şi gunoaiele lu-
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Capitolul 12 

Reforma în Franța

Protestul din Speier şi Mărturisirea de la Augsburg, care au  
marcat triumful Reformaţiunii în Germania, au fost urmate de 
ani de luptă şi întuneric. Slăbit de dezbinările dintre susţinătorii 

lui şi asaltat de duşmani puternici, Protestantismul părea sortit să fie 
total distrus. Mii şi-au pecetluit mărturia cu sângele lor. A izbucnit răz-
boiul civil; cauza protestantă a fost trădată de unul dintre adepţii ei de 
frunte; cei mai nobili dintre prinţii reformaţi au căzut în mâinile împă-
ratului şi au fost târâţi ca prizonieri din oraş în oraş. Dar în clipa acestui 
aparent triumf, împăratul a fost lovit de înfrângere. El a văzut cum 
prada i-a fost smulsă din mână şi a fost constrâns, în cele din urmă, să 
tolereze doctrinele a căror distrugere fusese ambiţia vieţii sale. El îşi 
pusese în joc imperiul, bogăţiile şi însăşi viaţa pentru a zdrobi erezia. 
Acum şi-a văzut armatele epuizate de lupte, vistieriile secate, multele 
lui regate ameninţate de revoltă, în timp ce pretutindeni se răspândea 
credinţa pe care el se străduise zadarnic să o suprime. Carol al V-lea se 
luptase împotriva Celui Atotputernic. Dumnezeu spusese: “Să fie lu-
mină!”, dar împăratul căutase să menţină întunericul. Planurile lui eşu-
aseră şi îmbătrânit înainte de vreme, epuizat de lupte îndelungate, a 
abdicat de la tron şi s-a retras într-o mănăstire. 

În Elveţia, ca şi în Germania, au venit zile întunecate pentru Refor-
maţiune. În timp ce multe cantoane au primit credinţa reformată, altele 
s-au agăţat cu o stăruinţă oarbă de crezul Romei. Persecutarea acelora 
care doreau să primească adevărul, a dus, în cele din urmă, la război 
civil. Zwingli şi mulţi din cei care se uniseră cu el în lucrarea de reformă 
au căzut pe câmpul însângerat de la Cappel. Oecolampadius, copleşit 
de aceste dezastre grozave, a murit curând după aceea. Roma era biru-
itoare şi în multe locuri se părea că va câştiga tot ce pierduse. Dar Acela 
ale Cărui sfaturi sunt din veşnicie nu Şi-a părăsit nici cauza, nici poporul. 
Mâna Sa urma să le aducă eliberarea. El a ridicat în alte ţări lucrători 
pentru a duce mai departe Reformaţiunea.
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Capitolul 15 

Biblia și Revoluția Franceză

În secolul al XVI-lea, prezentând oamenilor o Biblie deschisă,  
Reformaţiunea căutase să pătrundă în toate ţările Europei. Unele 
naţiuni au primit-o cu bucurie, ca pe un sol al Cerului. În alte ţări 

papalitatea a reuşit într-o mare măsură să-i oprească intrarea; şi lumi-
na cunoaşterii Bibliei, cu influenţele ei înălţătoare, a fost aproape cu 
totul eliminată. Într-o ţară, deşi lumina a pătruns, întunericul n-a pri-
mit-o. Timp de secole adevărul şi rătăcirea s-au luptat pentru supre-
maţie. În cele din urmă, răul a triumfat şi adevărul Cerului a fost alun-
gat. “Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, 
oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina.” (Ioan 3:19). 
Această naţiune a fost lăsată să culeagă roadele căii pe care a ales-o. 
Puterea restrângătoare a Duhului lui Dumnezeu a fost îndepărtată de 
la un popor care a dispreţuit darul harului Său. Răului i-a fost îngădu-
it să ajungă la maturitate şi toată lumea a văzut rodul respingerii de 
bunăvoie a luminii.

Războiul împotriva Bibliei, purtat atât de multe secole în Franţa, a 
culminat cu scenele Revoluţiei. Acea izbucnire teribilă a fost rezultatul 
legitim al suprimării Scripturilor de către Roma. (Vezi apendicele). Ea 
a prezentat cea mai izbitoare ilustraţie la care lumea a fost martoră 
vreodată privind efectele guvernării papale - o ilustraţie a rezultatelor 
către care a condus învăţătura Bisericii Romane timp de mai mult de 
o mie de ani.

Suprimarea Scripturilor în timpul perioadei supremaţiei papale a 
fost prezisă de profeţi; autorul Apocalipsei arată de asemenea rezul-
tatele teribile care urmau să se acumuleze, îndeosebi în Franţa, din 
cauza dominaţiei “omului fărădelegii”.

Îngerul Domnului a zis: “Vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci 
şi două de luni. Voi da celor doi martori ai mei să proorocească, îmbrăcaţi 
în saci, o mie două sute şasezeci de zile... Când îşi vor isprăvi mărturisirea 
lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va 
omorî. Şi trupurile lor moarte vor zăcea în piaţa cetăţii celei mari, care în 
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Libertatea de conștiință 
amenințată

Romanismul este privit în prezent de protestanţi mult mai  
favorabil decât în anii de mai înainte. În acele ţări unde Catoli-
cismul nu deţine poziţia dominantă şi unde papistaşii iau o ati-

tudine conciliatoare pentru a câştiga influenţă, se manifestă o indife-
renţă crescândă faţă de doctrinele care separă bisericile reformate de 
biserica papală; câştigă teren părerea că, în fond, nu ne deosebim atât 
de mult în punctele principale, aşa cum s-a presupus şi că o concesie 
mică din partea noastră ne va duce la o înţelegere mai bună cu Roma. 
A fost un timp când protestanţii puneau mare preţ pe libertatea de 
conştiinţă care fusese plătită atât de scump. Ei îşi învăţau copiii să aibă 
oroare de papalitate şi considerau că a căuta să fie în armonie cu 
Roma ar însemna necredincioşie faţă de Dumnezeu. Dar cât de cu 
totul diferit sunt exprimate sentimentele acum! Apărătorii papalităţii 
declară că biserica a fost calomniată şi lumea protestantă este înclina-
tă să accepte această declaraţie. Mulţi susţin că este nedrept să jude-
căm biserica de astăzi după ororile şi absurdităţile care au caracterizat 
domnia ei în secolele de ignoranţă şi întuneric. Ei scuză cruzimea ei 
înfiorătoare ca fiind rezultatul barbariei acelor timpuri şi pretind că 
influenţa civilizaţiei moderne i-a schimbat sentimentele.

Au uitat aceste persoane pretenţia de infailibilitate susţinută timp 
de opt sute de ani de această putere arogantă? Departe de a fi renun-
ţat la această pretenţie, ea a fost susţinută în secolul al XIX-lea mai 
categoric decât oricând mai înainte. Din moment ce Roma susţine că 
“biserica n-a greşit niciodată şi nici nu va greşi vreodată, potrivit Scrip-
turilor” (John L. von Mosheim, Institutes of Ecclesiastical History, book 
3, century 11, part 2, chapter 2, section 9, note 17), cum poate să re-
nunţe ea la principiile care au călăuzit-o în secolele trecute? Biserica 
papală nu va renunţa niciodată la pretenţia de infailibilitate.

Ea susţine că tot ce a făcut prin persecutarea acelora care i-au 
respins dogmele, a fost drept; nu ar repeta ea aceleaşi fapte, dacă i s-ar 
prezenta ocazia? Să fie înlăturate restricţiile impuse acum de guver-
nele civile, să-i fie restabilită Romei puterea de mai înainte şi va avea 
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Conflictul ce ne stă în față

Chiar de la începutul marii lupte din ceruri, scopul Satanei  
a fost să desfiinţeze Legea lui Dumnezeu. Pentru a îndeplini 
acest obiectiv s-a răsculat împotriva Creatorului şi deşi a fost 

expulzat din cer, a continuat acelaşi război pe pămînt. Scopul pe care 
l-a urmărit în mod constant a fost să amăgească pe oameni şi să-i de-
termine să calce Legea lui Dumnezeu. Fie că aceasta se realizează prin 
respingerea Legii în întregime, fie prin înlăturarea unuia din principiile 
ei, rezultatul va fi, în cele din urmă, acelaşi. Cine calcă “o singură porun-
că” manifestă dispreţ faţă de toată Legea; influenţa şi exemplul lui sunt 
de partea neascultării; el “se face vinovat de toate”. (Iac. 2:10).

Căutând să arunce dispreţ asupra poruncilor divine, Satana a falsi-
ficat doctrinele Bibliei şi astfel, în credinţa a mii de oameni care pretind 
a crede în Scripturi, au fost incluse rătăciri. Ultimul mare conflict între 
adevăr şi rătăcire nu este decât bătălia finală a unei controverse înde-
lungate privind Legea lui Dumnezeu. În această bătălie intrăm acum - o 
bătălie între legile oamenilor şi preceptele lui Iehova, între religia Bibli-
ei şi religia fabulelor şi tradiţiei.

Forţele care se vor uni împotriva adevărului şi dreptăţii în acest 
conflict sunt deja la lucru. Cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a 
fost transmis cu preţul atâtor suferinţe şi sânge, este prea puţin pre-
ţuit. Biblia este la îndemâna tuturor, dar puţini sunt cei care o acceptă 
cu adevărat drept călăuză a vieţii. Necredinţa predomină într-o pro-
porţie alarmantă, nu numai în lume, ci şi în biserică. Mulţi au ajuns să 
nege doctrinele care constituie chiar stâlpii credinţei creştine. Marile 
adevăruri ale creaţiunii, aşa cum sunt prezentate de scriitorii inspiraţi, 
căderea omului, ispăşirea, perpetuitatea Legii lui Dumnezeu, sunt 
practic respinse, fie în întregime, fie parţial, de o mare parte din lumea 
pretinsă creştină. Mii de oameni, care se mândresc cu înţelepciunea şi 
independenţa lor, consideră ca o dovadă de slăbiciune să aibă încre-
dere necondiţionată în Biblie; ei cred că este o dovadă de superiorita-
te şi cultură să găsească greşeli în Scripturi, să spiritualizeze şi să de-
natureze cele mai importante adevăruri ale ei. Mulţi predicatori 
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Timpul strâmtorării

În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul  
copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, 

cum n-a mai fost de când sunt neamurile şi până la vremea aceasta. 
Dar în vremea aceea, poporul tău va fi mântuit, şi anume oricine va fi 
găsit scris în carte.” (Daniel 12:1).

Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijloceşte 
pentru locuitorii vinovaţi ai pământului. Poporul lui Dumnezeu şi-a în-
deplinit lucrarea. Ei au primit “ploaia târzie”, “înviorarea de la faţa Dom-
nului” şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării din faţa lor. Îngerii se 
grăbesc în toate direcţiile în ceruri. Un înger întorcându-se de pe pă-
mânt anunţă că şi-a terminat lucrarea; încercarea finală a fost adusă 
asupra lumii şi toţi cei care s-au dovedit credincioşi faţă de prescripţiile 
divine au primit “sigiliul viului Dumnezeu”. Atunci Isus Îşi încetează lu-
crarea de mijlocire în Sanctuarul de sus. El Îşi ridică mâinile şi spune cu 
voce puternică: “S-a sfârşit!” Toată oastea îngerească îşi scoate coroane-
le când El face anunţul solemn: “Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai 
departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără 
prihană, să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se 
sfinţească şi mai departe!” (Apoc. 22:11). Fiecare caz a fost hotărât pen-
tru viaţă sau pentru moarte. Hristos a făcut ispăşire pentru credincioşii 
Săi şi le-a şters păcatele. Numărul supuşilor Săi s-a completat; “domnia, 
stăpânirea şi puterea tuturor împărăţiilor care sunt pretutindeni sub 
ceruri”, sunt pregătite să fie date moştenitorilor mântuirii şi Isus va dom-
ni ca Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.

Când El părăseşte Sanctuarul, întunericul acoperă pe locuitorii pă-
mântului. În acel timp înfricoşător cei drepţi trebuie să trăiască înaintea 
unui Dumnezeu sfânt fără Mijlocitor. Restricţia care fusese pusă asupra 
nelegiuiţilor este îndepărtată şi Satana are stăpânire deplină peste cei 
care au rămas până la urmă nepocăiţi. Îndelunga răbdare a lui Dumne-
zeu s-a sfârşit. Lumea a respins harul Său, a dispreţuit iubirea Sa şi a 
călcat în picioare Legea Sa. Nelegiuiţii au trecut hotarul timpului lor de 
har; Duhul lui Dumnezeu, căruia I s-au împotrivit continuu, a fost în cele 
din urmă retras. Neprotejaţi de harul divin, ei nu au nicio apărare contra 
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Poporul lui Dumnezeu salvat

Când protecţia legilor omeneşti va fi retrasă de la aceia care  
respectă Legea lui Dumnezeu, în diferite ţări se va produce o 
mişcare simultană pentru nimicirea lor. Când timpul stabilit 

prin decret se apropie, oamenii vor complota să smulgă din rădăcini 
secta cea urâtă. Se va hotărî ca lovitura decisivă, care să aducă la tăce-
re vocile dezaprobatoare şi mustrătoare, să fie dată într-o anumită 
noapte.

Copiii lui Dumnezeu - unii în celulele închisorilor, alţii ascunşi în 
locuri singuratice, în păduri şi munţi - se roagă încă pentru ocrotire 
divină, în timp ce în toate părţile, grupuri de oameni înarmaţi, îndem-
naţi de cete de îngeri răi, se pregătesc pentru lucrarea de ucidere. 
Dumnezeul lui Israel va interveni pentru eliberarea aleşilor Săi acum, 
în ora strâmtorării extreme. Domnul spune: “Voi însă veţi cânta ca în 
noaptea când se prăznuieşte sărbătoarea, veţi fi cu inima veselă, ca cel 
ce merge... ca să se ducă la muntele Domnului, spre Stânca lui Israel. 
Şi Domnul va face să răsune glasul Lui măreţ, Îşi va arăta braţul gata 
să lovească, în mânia Lui aprinsă, în mijlocul unui foc mistuitor, în mij-
locul înecului, furtunii şi pietrelor de grindină”. (Is. 30:29, 30). 

Mulţimile de oameni răi sunt gata să se arunce asupra prăzii cu 
strigăte de triumf, cu batjocuri şi blesteme, când, iată, asupra pămân-
tului cade un întuneric dens, mai adânc decât întunericul nopţii. Apoi, 
strălucind de slavă de la tronul lui Dumnezeu, se arată pe cer un cur-
cubeu care pare că înconjoară fiecare grupă care se roagă. Mulţimile 
înfuriate sunt oprite deodată. Strigătele lor batjocoritoare amuţesc. 
Obiectele urii lor criminale sunt uitate. Ei privesc simbolul legămân-
tului lui Dumnezeu cu presimţiri îngrozitoare şi doresc să fie ocrotiţi 
de strălucirea lui orbitoare.

Poporul lui Dumnezeu aude o voce clară şi melodioasă, spunând: 
“Priviţi în sus” şi ridicându-şi ochii către ceruri, văd curcubeul făgădu-
inţei. Norii negri şi ameninţători care acopereau firmamentul se des-
part şi asemenea lui Ştefan, ei privesc ţintă spre cer şi văd slava lui 
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Pustiirea pământului

Pentru că păcatele ei s-au îngrămădit şi au ajuns până la  
cer; şi Dumnezeu Şi-a adus aminte de nelegiuirile ei... Turnaţi-
i îndoit în potirul în care a amestecat ea! Pe cât s-a slăvit pe sine 

însăşi şi s-a desfătat în risipă, pe atât daţi-i chin şi tânguire! Pentru că 
zice în inima ei: “Şed ca împărăteasă, nu sunt văduvă şi nu voi şti ce 
este tânguirea!” Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgi-
ile ei: moartea, tânguirea şi foametea. Şi va fi arsă de tot în foc, pentru 
că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Şi împăraţii pă-
mântului, care au curvit şi s-au desmierdat în risipă cu ea, când vor 
vedea fumul arderii ei, o vor plânge şi o vor boci... şi vor zice: “Vai! Vai! 
Babilonul, cetatea cea mare, cetatea cea tare! Într-o clipă ţi-a venit 
judecata!” (Apoc. 18:5-10).

“Negustorii pământului,” care “s-au îmbogăţit prin risipa desfă-
tării ei”, “vor sta departe de ea, de frica chinului ei. Vor plânge, se vor 
tângui şi vor zice: “Vai! Vai! Cetatea cea mare, care era îmbrăcată cu 
in foarte subţire, cu purpură şi cu stacojiu, care era împodobită cu 
aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare! Atâtea bogăţii într-un ceas 
s-au prăpădit!” (Apoc. 18:11, 3, 15-17). 

Acestea sunt judecăţile care cad asupra Babilonului în ziua re-
vărsării mâniei lui Dumnezeu. El a umplut măsura nelegiuirii; i-a ve-
nit timpul; este copt pentru nimicire.

Când vocea lui Dumnezeu pune capăt robiei poporului Său, se 
produce o trezire teribilă a acelora care au pierdut totul în marea 
luptă a vieţii. Cât a fost timp de har ei au fost orbiţi de amăgirile Sa-
tanei şi şi-au îndreptăţit purtarea lor păcătoasă. Cei bogaţi s-au în-
gâmfat cu superioritatea lor faţă de cei mai puţin favorizaţi decât ei; 
dar ei au obţinut bogăţiile prin călcarea Legii lui Dumnezeu. Ei au 
neglijat să hrănească pe cei flămânzi, să îmbrace pe cei goi, să facă 
dreptate şi să iubească mila. Ei au căutat să se înalţe pe ei înşişi şi să 
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Sfârșitul luptei 

La încheierea celor o mie de ani, Hristos Se întoarce din  
nou pe pământ. El este însoţit de mulţimea celor răscumpăraţi 
şi urmat de o suită de îngeri. În timp ce coboară într-o maiestate 

înfricoşătoare, El porunceşte morţilor nelegiuiţi să învieze pentru a-şi 
primi pedeapsa.

Din morminte iese o gloată mare, fără număr ca nisipul mării. Ce 
contrast faţă de cei care au înviat la prima înviere! Cei drepţi erau îm-
brăcaţi cu tinereţe şi frumuseţe nemuritoare. Cei nelegiuiţi poartă 
urmele bolii şi morţii.

Toţi ochii din vasta mulţime privesc slava Fiului lui Dumnezeu. 
Oştile nelegiuiţilor exclamă într-un glas: “Binecuvântat este Cel ce 
vine în numele Domnului!” Nu iubirea pentru Isus le inspiră această 
exclamţie.

Puterea adevărului sileşte buzele lor îndărătnice să rostească 
aceste cuvinte. Nelegiuiţii ies din morminte cu aceeaşi duşmănie faţă 
de Isus şi cu acelaşi spirit de rebeliune cu care au intrat. Ei nu mai au 
un alt timp de har în care să-şi corecteze defectele din viaţa trecută. 
Nimic nu s-ar mai câştiga prin aceasta. O viaţă întreagă de nelegiuire 
nu le-a îmblânzit inimile. Dacă li s-ar acorda încă odată timp de har, ar 
fi folosit ca şi prima dată, pentru a se sustrage de la cerinţele lui Dum-
nezeu şi a instiga la răzvrătire împotriva Lui.

Hristos coboară pe muntele Măslinilor, de unde S-a înălţat după 
înviere şi unde îngerii au repetat făgăduinţa revenirii Sale. Profetul 
spune: “Atunci va veni Domnul, Dumnezeul meu şi toţi sfinţii împreu-
nă cu El! Picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care 
este în faţa Ierusalimului, spre răsărit; muntele Măslinilor se va despica 
la mijloc şi se va face o vale foarte mare. Şi Domnul va fi Împărat pes-
te tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Nume-
le Lui va fi singurul Nume.” (Zah. 14:5, 4, 9). După ce Noul Ierusalim se 
va coborî din ceruri, în splendoarea lui orbitoare, se va aşeza pe locul 
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