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Unde putem găsi adevărul? 

 
2 

Se povestește că un tânăr din Grecia antică voia să găsească 
adevărul. S-a dus la un om bătrân care era considerat cel mai 
înțelept din cetate și l-a întrebat: “Prea-înțelepte învățător, spune-
mi, te rog, cum pot să aflu adevărul? Ai putea să mă conduci la 
adevăr?” 
Bătrânul s-a ridicat și a început să meargă.  
Tânărul s-a luat imediat după el. Au început să meargă pe străzile 
cetății care dădeau spre malul mării. 
Apoi, bătrânul a intrat în apă. 
Când apa le-a ajuns la mijloc, bâtrânul i-a spus tânărului să-i ia 
mână și să o pună pe capul său. 
Bătrânul îl împinse imediat sub apă. De trei ori, tânărul a reușit să 
scoată capul la suprafață și să ia o gură de aer, dar de fiecare dată 
bătrânul i-a cufundat capul la loc imediat. După aceasta, tânărul a 
mai ieșit o dată și a început să strige: “Dar nu am vrut decât să 
găsesc adevărul!” 
Înțeleptul îi răspunse: “Când vei dori adevărul tot atât de mult ca 
această gură de aer, atunci îl vei găsi.” 
Putem învăța multe lucruri de bătrânul înțelept din Grecia antică. 
Adevărul nu este neapărat greu de găsit. Problema este că adeseori 
inimile noastre nu sunt atât de doritoare să îl cunoască, în specială 
dacă aceasta presupune schimbare în viețile noastre. 
Dumnezeu nu ne ascunde adevărul. Iată ce spune profetul Ieremia: 

 
3 

(Text: Ieremia 29:13) 
Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi dacă Mă veţi căuta cu toată 
inima.  
Ieremia 29:13 
Dar unii oameni caută în locuri cu totul greșite. 

Plictisiți până la disperare, ei caută să-și umple golul din viețile lor 
cu faimă, averi, droguri, alcool, posesiuni de tot felul și distracții, 
numai pentru a descoperi, după ce au tot ce au căutat, că acestea 
nu îi împlinesc pe lungă durată.  
Și, mai devreme sau mai târziu, va răsuna acea întrebare 
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4 pătrunzătoare rostită de profetul din vechime: 

 
5 

(Text: Isaia 55:2) 
De ce cântăriţi argint pentru un lucru care nu hrăneşte? De ce 
vă daţi câştigul muncii pentru ceva care nu satură? ...  
Isaia 55:2. 
Isus a înțeles că “lucrurile” pe care le putem avea nu ne oferă decât 
o satisfație temporară. 

 
6 

(Text: Luca 12:15) 
El spunea: ... viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.  
Luca 12:15. 
Materialismul nu satisface. Lucrurile nu ne pot face fericiți. 

 
7 

Adevărata satisfacție și împlinire vine doar printr-o relație 
adevărată cu Dumnezeul nostru Creator. 
Dar unde putem găsi o astfel de relație? De unde știm dacă 
eforturile noastre sunt îndreptate în direcția potrivită? Cum putem 
cunoaște adevărul? 

 
8 

Tot mai multe biserici apar peste tot în jurul nostru. 
Fiecare pretinde că are o solie specială pentru toți locuitorii 
pământului. 
  

 
9 

Cei mai mulți pretind că Biblia este temelia credințelor lor, dar 
învățăturile acestor biserici sunt foarte diferite între ele. 
 

10 

Cum poate un căutător sincer să facă analizeze ce spun toate aceste 
religii și să afle care este adevărul? 
Are Dumnezeu un grup special de oameni în mijlocul creștinătății 
despre care El spune că este biserica Sa? 
Cu siguranță, căci iată ce scrie Pavel: 
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11 

(Text: Efeseni 4:4) 
Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost 
chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. 
 

 
12 

Este un singur Domn, o singură credinţă, un singur botez. 
  
 

 
13 

Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor ... 
Efeseni 4:4-6 
 

 
14 

(Text: 1 Timotei 3:15) 
Pavel i-a scris tânărului său prieten, Timotei, și i-a zis: ... să ştii 
cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu,  
 

 
15 

care este Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia 
adevărului. 1 Timotei 3:15. 
Pavel spune clar că Biserica lui Dumnezeu este stâlpul și temelia 
adevărului. Dar cum putem descoperi care biserica are adevărul? 
 

 
16 

Există atât de multe credințe, atât de multă controversă și atât de 
mult confuzie în comunitatea religioasă.  

 
17 

Prieteni, Scriptura ne spune că intenția lui Isus nu a fost niciodată 
aaceea de lăsa vreo confuzie și nici ca să existe atâtea biserici. 
Exact înainte de răstignire, Isus S-a rugat: 
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18 

(Text: Ioan 17:21) 
Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine şi Eu, în 
Tine,  
 

 
19 

ca şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis. 
Ioan 17:21. 
Isus dorea ca lumea să poată să recunoască pe cei care Îl urmează 
prin faptul că ei sunt uniți și au dragoste unii față de alții. El nu a 
dorit să existe dezbinare în biserica Sa. 

 
20 

(Text: 1 Corinteni 12:25) 
De fapt, Pavel a scris acestea pentru ca să nu fie nicio dezbinare 
în trup ...  
1 Corinteni 12:25.  
Dar Pavel a spus că, din păcate, apostazia va apărea în biserică, și, 
cu ea, dezbinarea! 

 
21 

(Text: Fapte 20:28-30) 
Biblia spune: Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma ... 
ca să păstoriţi Biserica Domnului ... 
 

 
22 

Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor vârî între voi lupi 
răpitori, care nu vor cruţa turma, 
 

 
23 

şi se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăţa 
lucruri stricăcioase,  
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24 

ca să tragă pe ucenici de partea lor. 
Fapte 20:28-30. 

 
25 

Dând paginile istoriei, putem descoperi că exact aceasta s-a și 
întâmplat. 
Au apărut învățători falși, iar unii au aceptat ereziile lor și au 
părăsit biserica. 
Pe alții i-a cupris confuzia. Cei ce încă mai credeau în Cuvânt au 
fost dați la o parte și, treptat-treptat, biserica s-a îndepărtat de 
învățătura lui Isus. 
Dar, prin toate acestea, Dumnezeu a avut biserica lui, care a rămas 
credincioasă. 

26 

Nu trebuie petrecem prea mult timp studiind învățăturile tuturor 
bisericilor dacă știm care sunt caracteristicile bisericii adevărate a 
lui Dumnezeu, așa cum sunt ele prezentate în Biblie. 
Dumnezeu nu l-a lăsat pe om în necunoștință de cauză cu privire la 
aceasta, ci ne-a dat toate datele în Cuvântul Său: 

 
27 

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

 
28 

Cartea Apocalipsei ne dă instrucțiuni speciale cu privire la 
ultimele zile. Aici sunt prezise apostazia și confuzia religioasă care 
va exista în zilele de pe urmă. 
Capitolul 12 oferă o vedere panoramică asupra istoriei bisericii, 
din timpul lui Hristos și până la sfârșitul lumii: 

 
29 

(Text: Apocalipsa 12:1, 2) 
În cer s-a arătat un semn mare – o femeie învăluită în soare,  
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30 

cu luna sub picioare şi cu o cunună de douăsprezece stele pe 
cap. 
 

 
31 

Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare 
chin ca să nască. 
Apocalipsa 12:1, 2.  
Ce simbol uimitor – o femeie îmbrăcată în alb, învăluită cu 
soarele, stând deasupra lumii și având o coroană de 12 stele pe 
cap! 

 
32 

(Text: Ieremia 6:2) 
În profeția Biblică, poporul lui Dumnezeu, sau biserica Sa, era 
reprezentat de o femeie curată. Iată cum descrie profetul Ieremeia 
pe poporul Israel: 
... frumoasa şi subţirica fiică a Sionului ... 
Ieremia 6:2 
Ce este “Sionul?” Dumnezeu a spus, prin profetul Isaia: 

 
33 

(Text: Isaia 51:16) 
Eu ... zic Sionului: ‘Tu eşti poporul Meu!’ 
Isaia 51:16. 
Făcând legătura dintre aceste două texte, putem vedea că 
Dumnezeu folosește simbolul unei femei pline de virtute pentru a 
simboliza biserica Sa. 

 
34 

(Text: 2 Corinteni 11:2) 
... pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez 
înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. 
2 Corinteni 11:2.  
Cu toate acestea, Ioan a mai văzut și o altă femeie, pe care a 
descris-o apoi în Apocalipsa 1:7: 

 
35 

(Text: Apocalipsa 17:3-5) 
... Şi am văzut o femeie şezând pe o fiară de culoare stacojie, 
plină cu nume de hulă ... 
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36 

Femeia aceasta era îmbrăcată cu purpură şi stacojiu, era 
împodobită cu aur, cu pietre scumpe şi cu mărgăritare.  
 

 
37 

Ţinea în mână un potir de aur plin de spurcăciuni şi de 
necurăţiile curviei ei. 
 

 
38 

Pe frunte purta scris un nume, o taină: 
 

 
39 

„BABILONUL CEL MARE, MAMA CURVELOR ŞI 
SPURCĂCIUNILOR PĂMÂNTULUI”. 
Apocalipsa 17:3-5. 
 

 
40 

Acest limbaj simbolic descrie o femeie de moravuri ușoare – falsa 
biserică. Biserica decăzută nu a rămas credincioasă lui Hristos și a 
compromis adevărul Biblic. 
Iacov folosește și el cuvinte asemănătoare pentru a-i descrie pe 
aceia care au părăsit învățăturile lui Dumnezeu și au trecut de 
partea lumii: 

 
41 

(Text: Iacov 4:4) 
Suflete preacurvare! Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie 
cu Dumnezeu? ... 
Iacov 4:4. 



19 – Eliberați de adevăr (Biserica adevărată – partea 1) 

 
 

8 

 
42 

Așadar, o femeie decăzută reprezintă falsa biserică, iar o femeie 
curată la suflet reprezintă biserica adevărată. 
Să vedem ce mai spune profeția despre această femeie curată la 
suflet: 

 
43 

(Text: Apocalipsa 12:2, 4) 
... era însărcinată, ţipa în durerile naşterii şi avea un mare chin 
ca să nască. 
 

 
44 

Balaurul a stat înaintea femeii care stătea să nască,  
 

45 

pentru ca să-i mănânce copilul, când îl va naşte. 
Apocalipsa 12:2, 4. 
Cine este acest balaur care a stat înaintea femeii pentru a-i mânca 
acel copil ce avea să se nască în curând? 

 
46 

(Text: Apocalipsa 12:7-9 ) 
Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu 
balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, 
 

 
47 

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

 
48 

Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi 
Satana, acela care înşală întreaga lume, 
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49 

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

 
50 

(Text: Apocalipsa 12:5) 
Apocalipsa mai descrie și acest prunc: Ea a născut un fiu, un 
copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate 
neamurile cu un toiag de fier.  
 

 
51 

Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie. 
Apocalipsa 12: 5. 

 
52 

Există un singur prunc în istoria omenirii care avea “să cârmuiască 
toate neamurile cu un toiag de fier” și care avea să fie “răpit la 
Dumnezeu și la scaunul lui de Domnie.” 
Vorbind despre cea de-a doua venire a lui Hristos, 

 
53 

(Text: Apocalipsa 19:15) 
Ioan spunea: Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească 
neamurile cu ea,  
 

 
54 

pe care le va cârmui cu un toiag de fier ... 
Apocalipsa 19:15. 
Pavel ne spune cum avea Isus să fie “răpit la Dumnezeu și la 
scaunul Lui de domnie,” 

 
55 

(Text: Efeseni 1:20) 
când zice că Dumnezeu ... L-a înviat din morţi şi L-a pus să 
şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti.  
Efeseni 1:20.  
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56 

Într-adevăr, Isus era acest “copil de parte bărbătească” pe care 
Balaurul a căutat să Îl distrugă. 
Prin Roma păgână, Satana a încercat să Îl ucidă pe Isus imediat 
după nașterea Sa. 
Irod, guvernatorul roman, a dat poruncă să fie uciși toți copiii de 
parte bărbătească care aveau sub doi ani, dar un înger i-a avertizat 
pe Maria și pe Iosif și acestia au fugit cu Isus în Egipt. 

 
57 

Diavolul, apoi, l-a ispitit pe Isus pe întreg parcursul lucrării Sale, 
sperând să oprească planul lui Dumnezeu de a salva această lume 
căzută. 
Când trupul lui Hristos atârna pe cruce, Satana a crezut că a 
câștigat bătălia. 
Dar mormântul gol al lui Isus dovedește că Satana a fost invins 
total. 

 
58 

Hristos a înviat din morți și S-a înălțat la Tatăl, exact cum descrie 
cartea Apocalipsei! 
Pentru că nu a reușit să Îl nimincească pe Fiul lui Dumnezeu, 
Satana și-a îndreptat toată mânia sa asupra femeii, biserica 
creștină. 

 
59 

Satana nu mai putea să Îl atingă pe Isus. El era, de acum, în ceruri. 
Astfel că Satana i-a atacat cu cruzime pe ce ce Îl urmau pe Isus. 
Toți ucenicii lui Isus, în afară de unul singur, au murit ca martiri. 

 
60 

Apostolul Pavel a fost decapitat în afara zidurilor Romei. 
Creștinii au fost torturați și aruncați în temnițe, iar mulți dintre ei 
și-au sigilat mărturia cu propriul sânge. 

 
61 

Cât ucenicii au fost în viață, biserica a putut sta hotărâtă de partea 
adevărului. 
Dar după moartea ucenicilor, o dată cu trecerea timpului, unii 
ucenici și-au compromis credința, iar învățăturile false și-au făcut 
loc în biserică. 
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62 

În secolul al patrulea, Împăratul Constantin a încercat să împiedice 
dezbinarea Imperiului Roman prin unirea păgânilor și creștinilor 
într-o singură mare religie. 
Prin urmare, creștinismul a devenit foarte popular. 
Mulți păgâni au fost botezați în biserică dar și-au adus cu ei și 
multe din practicile și credințele lor. 
Îmbrățișând aceste erezii, biserica și-a pierdut din vedere scopul.  
 

 
63 

Iată ce scrie un istoric: Creștinii cei noi erau, în ceea ce privește 
gândirea și obiceiurile, la fel ca și păgânii ... Intrarea lor în 
biserică nu a alungat păgânismul. 
 

 
64 

Dimpotrivă, mulţimile de păgâni botezaţi au făcut ca 
păgânismul să diminueze până la neputinţă puterea morală a 
instituției Creştinismului. 
  – Secole de creștinism, O istorie pe scurt, p. 58. 
 

 
65 

Și cu toate acestea, mulți creștini au rămas credincioși adevărurilor 
lui Dumnezeu și au protestat împotriva schimbărilor care se 
strecuraseră în biserică. 
Ei au refuzat să facă vreun compromis în credința lor și mulți au 
fost persecutați pentru poziția lor. 
În curând, împărații romani au dat legi prin care respingerea 
acestor învățături false ale bisericii statale era pedepsită cu 
moartea. 

 
66 

(Text: Apocalipsa 12:13) 
Prevăzând toate acestea, Ioan a scris: 
... balaurul ... a început să urmărească pe femeia care născuse 
copilul de parte bărbătească. 
Apocalipsa 12:13.  
Ce s-a întâmplat oare cu femeia în continuare? 
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67 

(Text: Apocalipsa 12:6) 
Ea ... a fugit în pustie, într-un loc pregătit de Dumnezeu,  

 
68 

ca să fie hrănită acolo o mie două sute şaizeci de zile. 
Apocalipsa 12:6. 
Observați că Dumnezeu ne descoperă aici perioada pentru care 
poporul său va fi persecutat: 1260 de zile. 
Am descoperit deja că, în profeția Biblică, o zi înseamnă un an de 
zile literal. 

 
69 

(Text: Ezechiel 4:6) 
Ezechiel scria: ... îţi pun câte o zi pentru fiecare an. 
Ezechiel 4:6. 
 

 
70 

Așadar, persecuția poporului credincios al lui Dumnezeu, așa cum 
spune Apocalipsa, avea să dureze timp de 1260 de ani. 

 
71 

Istoria confirmă cu acuratețe profeția biblică. 
Impăratul roman Iustinian a comandat generalului său, Belizarie, 
să nimicească ultimele două triburi ariene care se împotriveau 
bisericii Romei. 

 
72 

Ultimul din aceste triburi a fost eliminat în anul 538 d.Hr., iar 
împăratul Iustinian a declarat că episcopul Romei era “capul 
bisericii, adevăratul și singurul corector al ereticilor.” 
Astfel începea, domnia intoleranței pentru cei, așa ziși, “eretici.” 
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73 

Creștinii care au rămas credincioși și care au continuat să 
prețuiască adevărurile descoperite în Cuvântul lui Dumnezeu și-au 
dat seama că singura modalitate de a-și păstra credința era să fugă, 
întocmai cum prezisese Apocalipsa. 
Femeia a fugit în pustie. 

 
74 

Waldenzii, Albigenzii și creștini credincioși cuvântului au fugit în 
Alpii din nordul Italiei și sudul Franței, iar Hughenoții s-au 
râspândit în toată Franța. S-au stabilit în văi izolate, peșteri 
ascunse și pe munții înalți. 
Au fost vânați ca infractorii de drept comun, iar mulți dintre ei au 
fost uciși. 
Care era vina lor? Aceea de a nu fi renunțat la învățăturile lui Isus.  

 
75 

Milioane de creștini au murit mai degrabă decât să își compromită 
credința. Unii istorici estimează că numărul morților s-ar ridica la 
în jur de 50 de milioane. Iar mulți dintre aceia care au murit au fost 
martirizați de cei ce pretindeau a fi creștini și a face voia lui 
Dumnezeu! 

 
76 

Adevărul lui Dumnezeu a triumfat în cele din urmă. 
Biblia a fost tradusă în limba oamenilor de rând, și, prin 
intermediul tiparului ce fusese inventat de curând, a fost răspândit 
în întreaga lume. Cuvântul lui Dumnezeu nu mai avea să fie 
ascuns, ci descoperit întregii lumi! 

 
77 

Reformatori curajoși au proclamat Cuvântul lui Dumnezeu cu 
îndrăzneală. Unii, precum Huss și Ieronim, au fost arși pe rug. 

 
78 

Alții, precum Luter, Wycliffe și Tyndale, au fost vânați și 
persecutați. 
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79 

Însă, cu descoperirea Americii, creștinii persecutați din Europa au 
găsit o nouă liberate și un nou refugiu. 

 
80 

Pe țărmul națiunii acesteia nou-născute a fost așezată temelia 
libertății civile și religioase. 

 
81 

Această eră a compromisului și a persecuției prezisă în Apocalipsa 
12 a luat sfârșit în anul 1798. Ea s-a terminat când Napoleon l-a 
trimis pe Generalul Berthier să îl ia prizonier pe papă, exact la 
1260 de ani după începerea persecuției în 538. 

 
82 

De acum, credința cea curata putea să fie exercitată din nou în mod 
deschis. Să observăm cum descrie profetul biserica ce avea să 
apară după 1798: 

 
83 

(Text: Apocalipsa 12:17) 
Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu 
rămăşiţa seminţei ei,  
 

 
84 

cu cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui 
Isus Hristos. 
Apocalipsa 12:17. 

85 

O rămășiță este porțiunea de stofă care rămâne dintr-o bucată mai 
mare. Tot așa, “rămășița” bisericii lui Dumnezeu este ultima parte 
din credința curată – Biserica Sa care va exista la sfârșitul 
timpului, chiar înainte de revenirea lui Isus. 
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86 

Parafrazat, acest verset ar putea suna așa: “Diavolul era mânios … 
și s-a dus să facă război cu biserica zilelor de pe urmă.” 
Satana este mânios că poporul lui Dumnezeu încă urmează 
adevărurile lui Dumnezeu în acest timp al sfârșitului! 
 

 
87 

Ioan descrie două caracteristici prin care putem recunoaște această 
biserică a zilelor de pe urmă: Şi balaurul, mâniat pe femeie, s-a 
dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, cu cei care păzesc 
poruncile lui Dumnezeu şi ţin mărturia lui Isus Hristos. 
Apocalipsa 12:17. 
Această rămășită îi va cuprinde pe toți cei care țin toate poruncile 
lui Dumnezeu și au mărturia lui Isus. 

88 

Dar nu toate bisericile creștine spun că toți trebuie să păzească 
poruncile lui Dumnezeu? 
Nu chiar! Multe credințe astăzi învață, într-un fel sau altul, că 
oamenii pot încălca unele din instrucțiunile lui Dumnzeu. 
De exemplu, unii oameni sunt învățați că pot să se închine înaintea 
chipurilor cioplite. Alții ignoră sanctitatea numelui lui Dumnezeu. 

 
89 

(Text: Exodul 20:8-10) 
Și majoritatea religiilor din lumea aceasta au pierdut din vedere 
memorialul creațiunii descris în porunca a patra: 
Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. 
 

 
90 

Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău. 
 

 
91 

Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, 
Dumnezeului tău ... 
Exodul 20:8-10. 
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(Text: Apocalipsa 12:17) 
Nu doar că rămășita lui Dumnezeu, sau biserica din zilele de pe 
urmă, trebuie să țină poruncile lui Dumnezeu, dar profeția mai 
spune și că ei ... ţin mărturia lui Isus Hristos.  
(Apocalipsa 12:17). 
 

 
93 

(Text: Apocalipsa 19:10) 
Apocalipsa 19:10 spune: ... mărturia lui Isus este duhul 
prorociei. 
 

 
94 

Biserica lui Dumnezeu din zilele de pe urmă va avea darurile 
Duhului, inclusiv darul profeției. 
Vom studia acest dar special cu o altă ocazie.  
Dumnezeu ne mai dă și alte caracteristici pentru a ne ajuta în 
căutarea noastră după biserica Sa din zilele de pe urmă. 

 
95 

Biserica Sa din zilele de pe urmă este simbolizată în Apocalipsa 14 
de trei îngeri care zboară prin mijlocul cerului. 
Prima parte a acestei întreite solii îngerești accentuează două mari 
adevăruri care trebuie împărtășite tuturor oamenilor: 

 
96 

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

 
97 

cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor 
pământului,  
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98 

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

 
99 

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

 
100 

şi închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul şi pământul, marea şi 
izvoarele apelor!” 
Apocalipsa 14:6, 7. 
Biserica lui Dumnezeu din vremurile de pe urmă va duce această 
solie din partea Sa pe întreg pământul! 

 
101 

Această solie include o avertizare adresată tuturor acelor ce vor 
trăi pe Pământ în ultimele clipe ale istoriei și privește ziua 
judecății ce are să vină. 
Ea ne mai amintește și de mărețul memorial al puterii creatoare a 
lui Dumnezeu, Sabatul zilei a șaptea. 
A doua parte a acestei întreite solii îngerești o găsim în versetul 8: 

 
102 

(Text: Apocalipsa 14:8) 
Apoi a urmat un alt înger, al doilea, şi a zis: „A căzut, a căzut 
Babilonul, cetatea cea mare, 
 

 
103 

care a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!” 
Apocalipsa 14:8. 
Această solie a lui Dumnezeu din vremurile de pe urmă identifică 
păcatul și apostazia. Ne arată că va fi o mare confuzie și un 
amestec de tradiții și învățături omenești în lumea religioasă. 
Ultimul apel, cel mai solem, este dat în cea de-a treia parte a 
acestei profeții: 
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104 

(Text: Apocalipsa 14:9, 10) 
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, şi a zis cu glas tare: 
 

 
105 

„Dacă se închină cineva fiarei şi icoanei ei şi primeşte semnul 
ei pe frunte sau pe mână, 
 

 
106 

va bea şi el din vinul mâniei lui Dumnezeu ...” 
Apocalipsa 14:9, 10. 
 

 
107 

Lumea trebuie să fie avertizată să nu se închine fiarei și să nu 
primească semnul ei distinctiv. 
De ce această avertizare atât de solemnă? De ce un mesaj atât de 
incorect politic care spune că e greșit și periculos să crezi într-o 
eroare? 

 
108 

(Text: Ioan 10:16) 
Isus spunea: Mai am şi alte oi, care nu sunt din staulul acesta; şi 
pe acelea trebuie să le aduc.  
 

 
109 

Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor. 
Ioan 10:16. 

 
110 

Dumnezeu are credincioși fideli în toate bisericile, dar va veni o 
vreme când nu va fi decât un singur staul, sau o singură biserică 
adevărată. 
Isus a spus că va chema pe oile Sale din toate celelalte staule care 
nu au urmat cu credincioșie învățăturile Cuvântului lui Dumnezeu.  
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(Text: Apocalipsa 18:4) 
Ioan, scriitorul Apocalipsei, a prezis acest moment: 
Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: „Ieşiţi din 
mijlocul ei, poporul Meu,  
 

 
112 

ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei! 
Apocalipsa 18:4. 
Cei ce îl urmează cu credincioșie pe Dumnezeu vor fi chemați 
afară din ereziile religioase și confuzia care va exista la sfârșitul 
timpului. 
Remarcați, vă rog, cum îi descrie Biblia pe cei care sunt chemați 
din confuzia religioasă care va exista exact înainte de revenirea lui 
Isus. 

 
113 

(Text: Apocalipsa 14:12, 14) 
Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. 
 

 
114 

Apoi m-am uitat, şi iată un nor alb; şi pe nor şedea cineva care 
semăna cu un fiu al omului;  
 

 
115 

pe cap avea o cunună de aur, iar în mână, o seceră ascuţită. 
Apocalipsa 14:12, 14. 

 
116 

Să trecem rapid în revistă câteva din caracteristicile distinctive ale 
bisericii lui Dumnezeu din zilele de pe urmă, așa cum sunt ele 
descrise în Biblie: 
1. Biserica rămășiței lui Dumnezeu avea să apară după 
perioada de persecuții teribile care s-a sfârșit în 1798. 
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2. Ei vor avea credința lui Isus, care îi va conduce la păzirea 
tuturor poruncilor lui Dumnezeu. 
 

 
118 

3. Ei vor proclama întregii lumi soliile speciale de avertizare 
din Apocalipsa pentru ca să pregătească un popor pentru 
revenirea lui Isus. 
  
 

 
119 

4. Ei vor avea toate darurile Duhului, inclusiv darul profeției. 
 

 
120 

Poate că toate bisericile arată la fel la prima vedere, dar pe măsură 
ce studiem felul în care Dumnezeu descrie adevărata biserică în 
Cuvântul Său cel Sfânt, este relativ ușor să eliminăm pe acelea 
care nu au aceste caracteristici Biblice.  

 
121 

Poate că de mult cauți biserica adevărată a lui Dumnezeu din zilele 
de pe urmă, încercând să vezi prin confuzia care există în lumea 
religioasă de astăzi. 
Eu cred că există o singură biserică adevărată. Aceasta este 
miscarea mondială adventistă, care crede în Biblie, se întemeiază 
pe Hristos și păzește Sabatul. 
Învățătura ei este învățătura lui Isus. De aceea, eu sunt adventist de 
ziua a șaptea.  

122 

Eu sunt adventist de ziua șaptea pentru că vreau ca să Îl urmez pe 
Isus, astăzi, ca ucenic al Său. El a spus că moartea este un somn - 
și eu vreau să cred la fel. El ne-a spus că va reveni – vreau și eu să 
aștept cu nerăbdare acea zi. El a sfințit Sabatul și S-a așteptat ca și 
cei ce-L urmează să facă la fel - și eu vreau să păzesc această zi 
specială și sfântă în fiecare săptămână. 
Știu că fiecare din noi creștem în înțelegerea credinței – dar eu nu 
vreau decât să Îl urmez pe Isus cât de aproape pot! 
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Dar tu, prietene? Seară de seară ai aflat noi adevăruri prin 
studierea acestor mesaje din Biblie.  Ai auzit si tu Duhul lui 
Dumnezeu vorbind inimii tale ca să Îl urmezi pe Isus mai 
îndeaproape? Glasul Său ne cheamă mereu la o viață cât mai înaltă 
și mai împlinitoare. Când ne învață adevărul, noi suntem 
binecuvântați dacă îl urmăm. Isus spunea: 

 
124 

(Text: Ioan 13:17) 
Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi dacă le faceţi. 
Ioan 13:17. 
 

 
125 

În seara aceasta, Dumnezeu te invită să iei una dintre cele mai 
importante decizii din viața ta. 
Încă o dată, plasatorii vă vor oferi un mic cartonaș de decizie. Să 
medităm împreună la această decizie. 
Crezi că ai auzit Cuvântul lui Dumnezeu în timpul acestor serii? 
Crezi că Duhul Sfânt a vorbit seară de seară inimii tale? 
Când auzim Cuvântul lui Dumnzeu, când ascultăm de adevărul 
Său, Duhul Sfânt ne îndeamnă să luăm o decizie.  
Acum este timpul pentru această decizie. 
Când primim adevărul, când Duhul Sfânt vorbește inimilor 
noastre, noi nu putem rămâne la fel. 
Inchipuie-ți că ai două sfere în mână, una de ceară și una de lut și 
le lași afară în timpul unei zile însorite de vară. Ce va întâmpla 
când soarele va străluci asupra lor? Vor fi cu siguranță schimbate. 
Una se va topi, iar alta se va întări. 
Așa este și cu Duhul adevărului. Când lumina adevărului 
strălucește asupra noastră, inimile noastre nu pot să rămână la fel 
cum erau înainte. Ori se înmoaie, ori se întăresc. Noi decidem ce 
schimbare va avea loc în cazul nostru.  
Alegerile pe care le luăm determină direcția în care ne îndreptăm. 
Așadar, în seara aceasta, nu vreau decât să vă rog să vă cercetați 
inimile în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Ești tu dispus să îți 
deschizi inima în fața adevărului Său? Ești dispus să iei decizia de 
a urma ceea ce știi, prin Cuvântul Său, că este voia Sa? 
Haideți să ne uităm împreună la acest cartonaș: 
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În primul rând, aș vrea să știu dacă mesajul din seara aceasta a fost 
clar: Prima opțiune sună în felul următor: “Îmi este cât se poate de 
clar că rămășița înseamnă o continuare autentică a originalului și 
că, în zilele din urmă, aceasta va vorbi din nou despre credința 
curată a lui Isus.” Dacă acest lucru este clar pentru tine, bifează 
acastă căsuță. 
Cea de-a doua opțiune vorbește despre cum răspunde inima ta la 
ceea ce ai aflat. “Vreau să Îl urmez pe Isus cu toată ființa și să fac 
parte din rămășița Sa din zilele din urmă, aceea care este descrisă 
ca păzind poruncile lui Dumnezeu și având credința lui Isus.” 
Dacă aceasta este și dorința inimii tale, dacă vrei cu adevărat să 
faci parte dintre ucenicii credincioși ai rămășiței lui Isus, indică 
lucrul acesta, bifând cea de-a doua căsuță.  
Cea de-a treia decizie este una foarte importantă pentru fiecare 
dintre noi. “Vreau să fac parte din acea miscare mondială care se 
potrivește acestei descrieri profetice, și anume Biserica Adventistă 
de Ziua a Șaptea.” Dacă Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat, 
dacă există o rămășiță care crede așa cum a crezut și Isus, nu vrei 
și tu să faci parte din ea? Dacă este dorința ta de a te alătura unei 
biserici care urmează cât de aproape posibil învățăturile lui Isus, 
atunci bifează această căsuță. 
În cele din urmă, poate că mai sunt alte întrebări la care ai vrea să 
afli răspunsul, sau poate că dorești mai multe informații special 
asupra acestui subiect. Dacă da, atunci bifează și această ultimă 
căsuță înainte de a-ți scrie numele clar. Poți lăsa aceste cartonașe 
la plasatorii de la ieșire. [INSTRUCȚIUNILE POT DIFERI ÎN 
FUNCȚIE DE SITUAȚIA LOCALĂ.] 
Aceste subiecte sunt foarte importante, iar deciziile ce trebuie să le 
luăm sunt foarte importante și ele. În seara aceasta doresc să înalț 
o rugăciune specială pentru deciziile care au fost luate. Vrem să-L 
rugăm pe Dumnezeul adevărului să ne călăuzească și să ne 
păzească în umblarea noastră în lumina adevărului Său.  
 
[Sugestie de rugăciune pe slide-ul următor.] 
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[Sugestie de rugăciune] 
 
Iubite Tată Ceresc, 
 
În seara aceasta, am discutat iarăși subiecte importante din 

P

P

P

P
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Cuvântul Tău. Am văzut cum ai descris în profeție o femeie curată 
– biserica zilelor de pe urmă – care va la fel cu originalul. 
Doamne, vrem să facem parte din poporul acesta al rămășiței. 
Vrem să lumea să vadă în noi ucenici ai Tăi – cei care invață ceea 
ce și Tu ai învățat și care trăiesc cum ai trăit și Tu. 
Vrem să facem parte dintre aceia care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu și au credința lui Isus, atunci când vei veni din nou. 
Doamne, în seara aceasta, am luat anumite decizii. Mulți dintre 
cei de aici au auzit glasul Tău și vor să Te urmeze până la capăt. 
Binecuvântează-i în deciziile lor. Binecuvântează-le familiile. 
Binecuvântează-i în umblarea lor în lumina adevărului, ca inimile 
lor să fie modelate după îndemnul Duhului care îi conduce să ia 
decizii prin învățăturile din Cuvântul Tău. 
Doamne, fă ca nimeni dintre cei de aici să nu aibă inimi care să se 
împietrească la auzirea adevărului. Fă ca nimeni să nu aibă inimi 
de lut – ci inimi care să fie topite de lumina ce strălucește din 
Cuvântul Tău. Dă-ne o înțelegere clară a voiei Tale și inimi care 
să fie dispuse să o urmeze. Aceasta este ruga noastră, dorința 
noastră și decizia noastră în seara aceasta. În numele lui Isus,Te-
am rugat, Amin. 

 


