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Scripturile, apărarea noastră

poporul lui Dumnezeu este îndrumat către Scripturi ca apărare  
contra influenţei învăţătorilor falşi şi puterii amăgitoare a duhuri-
lor întunericului. Satana foloseşte toate mijloacele posibile pentru 

a împiedica pe oameni să cunoască Biblia, deoarece declaraţiile ei clare 
îi descoperă amăgirile. Ori de câte ori are loc o redeşteptare a lucrării 
lui Dumnezeu, prinţul răului se trezeşte la o activitate mai intensă; în 
prezent el depune toate eforturile pentru bătălia finală împotriva lui 
Hristos şi a urmaşilor Lui. 

Totul trebuie verificat cu Biblia

Ultima mare amăgire se va desfăşura curând în faţa noastră. Antihrist 
îşi va prezenta lucrările miraculoase înaintea ochilor noştri. Contrafacerea 
se va asemăna atât de mult cu adevărul, încât va fi imposibil să se facă 
deosebirea între ele, decât numai cu ajutorul Sfintelor Scripturi. Orice 
afirmaţie şi orice minune trebuie verificate pe baza mărturiei Bibliei.

Cei care se străduiesc să asculte de toate poruncile lui Dumnezeu vor 
întâmpina împotriviri şi batjocuri. Ei vor rezista numai prin Dumnezeu. 
Pentru a rezista încercării din faţa lor, ei trebuie să înţeleagă voia lui 
Dumnezeu, aşa cum este descoperită în Cuvântul Său; ei Îl pot cinsti 
numai dacă au o concepţie corectă despre caracterul, guvernarea şi 
planurile Sale şi dacă lucrează în armonie cu ele. Numai aceia care şi-
au fortificat mintea cu adevărurile Bibliei vor rezista în marele conflict 
final. La fiecare suflet va veni întrebarea cercetătoare: „Să ascult mai mult 
de Dumnezeu decât de oameni?” Acum ora hotărâtoare este aproape. 
Sunt picioarele noastre fixate pe temelia Cuvântului neschimbător al lui 
Dumnezeu? Suntem pregătiţi să stăm hotărâţi pentru apărarea poruncilor 
lui Dumnezeu şi a credinţei lui Isus?

Dar Dumnezeu va avea un popor pe pământ care va susţine Biblia şi 
numai Biblia ca standard al tuturor doctrinelor şi bază a tuturor reformelor. 
Părerile oamenilor învăţaţi, deducţiile ştiinţei, crezurile sau hotărârile 
consiliilor eclesiastice, tot atât de numeroase şi contradictorii ca şi bisericile 
pe care le reprezintă, glasul majorităţii — nici una din acestea, nici toate la 
un loc nu trebuie considerate ca dovadă pentru sau contra vreunui punct 
de credinţă religioasă. Înainte de a accepta orice doctrină sau precept 
trebuie să cerem un clar: „Aşa zice Domnul” în sprijinul ei.



Conflictul ce ne stă în faţă

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

cer, a continuat acelaşi război pe pământ. Scopul pe care l-a urmărit în 
mod constant a fost să amăgească pe oameni şi să-i determine 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 poruncă” manifestă dispreţ 
faţă de toată Legea; influenţa şi exemplul lui sunt de partea neascultării; 
el „se face vinovat de toate”. (Iacob 2:10).

Căutând să arunce dispreţ asupra poruncilor divine, Satana a 
falsificat 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 
îndelungate privind Legea lui Dumnezeu. În această bătălie intrăm 
acum - o bătălie între legile oamenilor şi preceptele lui Iehova, între 
religia Bibliei 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 preţuit. 
Biblia este la îndemâna tuturor, dar puţini sunt cei care o acceptă cu 
adevărat drept călăuză a vieţii. Necredinţa predomină într-o proporţie 
alarmantă, nu numai în lume, ci şi în biserică. Mulţi au ajuns să nege 
doctrinele care constituie înşişi 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 încredere 
necondiţionată în Biblie; ei cred că este o dovadă de superioritate şi 
cultură să găsească greşeli în Scripturi, să spiritualizeze şi să denatureze 
cele mai importante adevăruri ale ei. Mulţi predicatori învaţă pe 
enoriaşii lor şi mulţi profesori şi învăţători instruiesc pe elevii lor că 



Legea lui Dumnezeu  
de neschimbat

Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis şi s-a văzut  
 chivotul legământului Său în Templul Său.” (Apocalipsa 11:19). Când 
Templul lui Dumnezeu a fost deschis în cer, s-a văzut chivotul 

legământului Său. În Sfânta Sfintelor din Sanctuarul ceresc Legea divi-
nă este păstrată cu sfinţenie - acea Lege care a fost enunţată de Însuşi 
Dumnezeu în mijlocul tunetelor de pe Sinai şi scrisă cu propriul Său 
deget pe tablele de piatră.

Preceptele înscrise pe tablele de piatră şi redate de Moise în Penta-
teuh au fost o copie fără greş a marelui original al Legii lui Dumnezeu 
din Sanctuarul ceresc. Legea lui Dumnezeu fiind o descoperire a voinţei 
Sale, o copie a caracterului Său, trebuie să dăinuiască veşnic, „ca un 
martor credincios în ceruri”. Nicio poruncă n-a fost anulată; nici o iotă 
sau frântură de literă n-au fost schimbate. Psalmistul zice: „Cuvântul Tău, 
Doamne, dăinuieşte în veci în ceruri”. „Toate poruncile Lui sunt adevărate, 
întărite pentru veşnicie”. (Psalmii 119:89; 111:7, 8).

Ultimele apeluri ale lui Dumnezeu înainte de a fi prea târziu

Proclamarea din Apocalipsa cap. 14: „A venit ceasul judecăţii Lui”, 
atrage atenţia către lucrarea de încheiere a serviciului lui Hristos pentru 
mântuirea oamenilor. Ea vesteşte un adevăr care trebuie proclamat până 
când lucrarea de mijlocire a Mântuitorului va înceta şi El va reveni pe 
pământ pentru a lua la Sine pe poporul Său.  Pentru ca oamenii să fie 
pregătiţi să stea la judecată, solia le porunceşte să se teamă de Dum-
nezeu, să-I dea slavă şi să se închine „Celui ce a făcut cerul şi pământul, 
marea şi izvoarele apelor”. Rezultatul primirii acestor solii este arătat prin 
cuvintele: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui Dumnezeu 
şi credinţa lui Isus”. Pentru ca oamenii să fie pregătiţi pentru judecată 
este necesar ca ei să respecte Legea lui Dumnezeu. Această Lege este 
standardul după care va fi măsurat caracterul la judecată. Apostolul 
Pavel declară: „Toţi cei ce au păcătuit având Lege vor fi judecaţi după Lege. 
...în ziua când, după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, 



Ultima avertizare

După aceea, am văzut pogorându-se din cer un alt înger, care  
avea o mare putere; şi pământul s-a luminat de slava lui. El 
a strigat cu glas tare şi a zis: ‘A căzut, a căzut, Babilonul cel 

mare! A ajuns un locaş al dracilor, o închisoare a oricărui duh necurat, 
o închisoare a oricărei păsări necurate şi urâte;’ „Apoi am auzit din cer un 
alt glas, care zicea: ‘Ieşiţi din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiţi părtaşi la 
păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei!’ ” (Apocalipsa 18:1,2,4).

Aici este descrisă o stare îngrozitoare din lumea religioasă. Cu fiecare 
respingere a adevărului minţile oamenilor devin mai întunecate, inimile 
lor mai refractare, până când se stabilesc într-o împietrire necredincioasă. 
Sfidând avertismentele pe care le-a dat Dumnezeu, ei vor continua să 
calce în picioare unul din preceptele Decalogului, până când vor ajunge 
să persecute pe cei care-l consideră sfânt. Prin dispreţul cu care este 
tratat Cuvântul Său şi poporul Său este dispreţuit Însuşi Hristos. Când 
învăţăturile spiritismului sunt acceptate de biserici, restricţia impusă 
inimii fireşti este înlăturată şi mărturisirea religiei va deveni o mantie care 
acoperă cele mai josnice nelegiuiri. Credinţa în manifestările spiritiste 
deschide uşa spiritelor amăgitoare şi doctrinelor demonilor şi astfel 
influenţa îngerilor răi va fi simţită în biserici.

Pe cine reprezintă Babilonul cel mare

Termenul „Babilon” este derivat de la „Babel” şi înseamnă confuzie. 
Este întrebuinţat în Scriptură pentru a desemna diferitele forme ale 
religiei false sau apostate. În Apocalipsa 17, Babilonul este reprezentat 
printr-o femeie - o metaforă care este folosită în Biblie ca simbol al 
bisericii, o femeie virtuoasă reprezentând o biserică curată, iar o femeie 
stricată reprezentând o biserică decăzută.

Femeia (Babilonul) din Apocalipsa 17 este descrisă ca fiind 
împodobită în purpură şi stacojiu şi gătită cu aur şi cu pietre preţioase 
şi diamante, având în mână o cupă de aur plină cu stricăciuni şi 
necurăţii” iar pe frunte avea scris un nume: „Taină, Babilonul cel mare, 
mama desfrânatelor”. Profetul spune: „Am văzut pe femeia aceasta, îmbătată 



Timpul strâmtorării
Încheierea timpului de har

Când se încheie solia îngerului al treilea, harul nu mai mijloceşte 
pentru locuitorii vinovaţi ai pământului. Poporul lui Dumnezeu şi-a 
îndeplinit lucrarea. Ei au primit „ploaia târzie”, „înviorarea de la faţa 
Domnului” şi sunt pregătiţi pentru ceasul încercării din faţa lor. Îngerii 
se grăbesc în toate direcţiile în ceruri. Un înger întorcându-se de pe 
pământ anunţă că şi-a terminat lucrarea; încercarea finală a fost adusă 
asupra lumii şi toţi cei care s-au dovedit credincioşi faţă de preceptele 
divine au primit “sigiliul viului Dumnezeu”. Atunci Isus Îşi încetează 
lucrarea de mijlocire în Sanctuarul de sus. El Îşi ridică mâinile şi spune 
cu voce puternică: “S-a sfârşit!” Toată oastea îngerească îşi scoate 
coroanele 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!” (Apocalipsa 22:11). Fiecare caz a fost hotărât pentru 
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 domni ca 
Împărat al împăraţilor şi Domn al domnilor.

Când El părăseşte Sanctuarul, întunericul acoperă pe locuitorii 
pământului. 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 Dumnezeu 
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 
celui rău. Satana va arunca atunci pe locuitorii pământului în marea 
strâmtorare finală. Când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai ţină în 
frâu vânturile furioase ale patimii omeneşti, toate elementele de luptă 
se vor dezlănţui. Întreaga lume va fi antrenată într-o ruină mai teribilă 
decât aceea care a venit peste Ierusalimul din vechime.



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 tăcere vocile 
dezaprobatoare şi mustrătoare, să fie dată într-o anumită noapte.

Dumnezeu intervine pentru eliberarea aleşilor Săi

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, îndemnaţi 
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 mijlocul înecului, furtunii şi pietrelor 
de grindină”. (Isaia 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 pământului cade un 
întuneric dens, mai adânc decât întunericul nopţii. Apoi, strălucind de 
slavă de la tronul lui Dumnezeu, se arată pe cer un curcubeu 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 legământului 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 
făgăduinţei. Norii negri şi ameninţători care acopereau firmamentul se 
despart şi asemenea lui Ştefan, ei privesc ţintă spre cer şi văd slava lui 
Dumnezeu şi pe Fiul omului stând pe tronul Său. Pe chipul Său divin ei 
văd semnele umilinţei Sale, iar de pe buzele Sale aud cererea prezentată 
înaintea Tatălui şi a sfinţilor îngeri: „Vreau ca acolo unde sunt Eu, să fie 
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