
”Apelând la Isus în nevoia noastră urgentă!” 
Săptămâna 1 – 100 Zile de Rugăciune 

27 martie - 2 aprilie, 2020 

„Pace în timpul pandemiei” 

De Mark A. Finley 

Cifrele sunt drastice. O pandemie furibundă, coronavirus sau COVID-19, călătorește cu 

viteza luminii pe tot globul. Există însă o altă ciumă care se transmite și mai repede. A 

infectat mai multe persoane decât cele afectate de coronavirus. Oricât de grav este 

coronavirusul - și este grav, există altceva mai grav, mortal - frica. Frica, anxietatea și 

îngrijorarea ne afectează sistemele imunitare, ne sugrumă bucuria și ne jefuiesc de 

speranță. 

Cum putem fi feriți de a fi consumați de griji și anxietate? Ce ne poate ajuta să depășim 

frica dăunătoare? Sau ar putea fi mai exact să spunem: cine ne poate scăpa de frica 

paralizantă? Isus vorbește despre vremurile noastre în Luca 21, când prezice: ”Oamenii 

îşi vor da sufletul de groază în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ”. 

Următorul pasaj spune: ”Atunci, vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi 

slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus şi să vă 

ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie”(Luca 21: 26-28). 

Dacă suntem consumați de teamă sau suntem plini de speranță, totul depinde de locul în 

care căutăm. Dacă te uiți la dezastre naturale; dacă ești consumat de vești rele; dacă 

epidemiile și boala îți ocupă gândurile; dacă ești concentrat acolo, inima ta va fi plină de 

teamă. Isus spune: ”Privește în sus!” De ce? Când privim spre sanctuarul Cerului, îl vedem 

pe Isus și descoperim putere în promisiunile Sale. 

În Hristos găsim încredere. În Hristos experimentăm siguranța. În Hristos suntem înălțați 

deasupra incertitudinilor și preocupărilor vieții și inimile noastre sunt umplute de 

încredere în Cel care ne iubește cu o dragoste veșnică, nepieritoare, de nepătruns, 

inepuizabilă, fără de sfârșit. În Hristos suntem izbăviți de temerile care ne slăbesc. Uneori 

este posibil să trăim emoția fricii, dar nu vom fi paralizați de frică, pentru că încrederea 

noastră în Dumnezeu triumfă asupra fricii noastre. 

Iată o altă declarație încurajatoare din Signs of the Times, 9 octombrie 1901. Este un 

comentariu la afirmația lui Isus din Luca 21. ”Inima oamenilor tremură de teama 

lucrurilor care vor veni asupra pământului. Dar cei care se încred în Dumnezeu vor auzi 

vocea Sa în mijlocul furtunii, spunându-le: „Eu sunt, nu vă temeți!”. 

Iată și o declarație minunată din cartea Evanghelizare, pag. 65: ”În marea lucrare finală, 

ne vom confrunta cu dificultăți pe care nu vom ști cum să le tratăm, dar să nu uităm că 

acele trei mari Puteri ale cerului lucrează, că mâna divină este la cârmă și că Dumnezeu 

își va aduce la îndeplinire planurile” 

Biblia spune „nu vă temeți” în mod repetat. Deși personal nu am numărat de câte ori Biblia 

folosește această expresie, un autor a numărat de 365 de ori că expresia „nu te teme” este 



folosită în întreaga Biblie - aceasta înseamnă  că este una pentru fiecare zi a anului. 

Dumnezeu are tot anul calendaristic acoperit. El ne invită să ne odihnim în dragostea Lui, 

să avem încredere în harul Său și să ne bucurăm de puterea Lui. 

În una dintre cele mai reconfortante făgăduințe ale Bibliei, Isaia ne încurajează, repetând 

cuvintele Domnului nostru: „Nu te teme, căci eu sunt cu tine”. De ce nu ne temem? Domnul 

Isus este cu noi. Prin orice trebuie să trecem, El ne este alături. "Nu te teme, căci Eu sunt 

cu tine; nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt Dumnezeul tău; Eu te întăresc, tot Eu îţi vin 

în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta Mea biruitoare.” (Isaia 41:10). Credința noastră se agață 

de făgăduințele din Cuvântul lui Dumnezeu. Lumina noastră strălucește în întunericul 

acestei lumi. Actuala pandemie COVID-19 poate fi un catalizator care să ne conducă la o 

relație mai profundă cu Dumnezeu, la o credință mai mare și la o experiență de rugăciune 

mai bogată. În timp de criză credința noastră este în El. Încrederea noastră este în El. El 

este ocrotirea, siguranța, puterea și speranța noastră. Fie ca această pandemie să fie un 

sunet de trâmbiță ce ne cheamă la pocăință, redeșteptare și reformă. Să fie un timp în care 

să ne agățăm de făgăduința Lui că va veni un mâine mai bun! 

Mark Finley este asistent al președintelui Conferinței Generale. Vă încurajăm să citiți cartea 

săptămânii: Mark Finley-  Revive Us Again. 

ÎNTREBĂRI DE MEDITAT: În mijlocul unei lumi pline de haos, unde ne găsim siguranța 

și unde ne punem credința? În știință sau în ceea ce spun specialiștii în domeniul medical? 

În siguranța serviciului sau a relațiilor noastre, sau în Isus și în făgăduințele Cuvântului 

Său? Dacă Isus este cu adevărat temelia credinței noastre, cum se vor schimba stăruința 

și subiectele principale ale rugăciunilor noastre zilnice în timpul crizei cu care ne 

confruntăm? 

PROVOCARE LA CERCETAREA INIMII: Înainte de revenirea Domnului Isus, trebuie să 

ajungem să depindem cu totul și să ne punem întreaga speranță în El. Să începem să ne 

rugăm astăzi ca El să ne dea pacea Lui, să ne întărească credința în Cuvântul Său și să ne 

umple cu Duhul Sfânt, astfel încât să putem lucra eficient pentru El, chiar și în mijlocul 

acestei crize. Să începem să cerem împlinirea  făgăduințelor din 2 Cronici 7:14, Luca 11:13 

și Zaharia 10: 1, în timp ce ne rugăm zilnic pentru o umplere mai profundă cu Duhul Sfânt 

și pentru vindecare pentru țara noastră. 

”Timpul de încercare și de groază din fața noastră va cere o credință care să suporte 

oboseala, amânarea și foamea — o credință care nu va slăbi, chiar dacă va fi aspru 

încercată. Tuturor le este oferit timpul de har pentru a se pregăti pentru vremea aceea. 

Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Biruința lui este o dovadă a puterii 

rugăciunii stăruitoare. Toți aceia care se vor prinde de făgăduințele lui Dumnezeu așa 

cum a făcut el și vor fi sinceri și stăruitori așa cum a fost el vor reuși asemenea lui. Aceia 

care nu sunt gata să se lepede de sine, să se lupte înaintea lui Dumnezeu, să se roage mult 

și stăruitor pentru binecuvântarea Sa nu o vor primi. A te lupta cu Dumnezeu — cât de 

puțini știu ce înseamnă lucrul acesta! Cât de puțini sunt aceia care și-au înălțat sufletul 

către Dumnezeu cu o dorință atât de puternică, până când toată puterea a ajuns la limită. 

Când valurile disperării, pe care nici o limbă nu o poate exprima, se revarsă peste cel care 

se roagă, cât de puțini se prind cu credință statornică de făgăduințele lui Dumnezeu!” 

Tragedia Veacurilor, p. 621 



Pentru aprofundare - Sugestii pentru studiu suplimentar în această săptămână: 

▪ Ellen White, ”Ultima Criză”. Mărturii vol.9, p.11-18 

▪ Mark Finley, Revive Us Again 

 Ziua 1 – Motive de rugăciune – 27 martie, 2020 

1. Rugați-vă ca biserica lui Dumnezeu să rămână puternică în mijlocul marii crize de 

sănătate COVID-19 cu care se confruntă lumea noastră. Rugați-vă pentru 

numeroșii noștri profesioniști din domeniul sănătății, medici, asistente și alții care 

lucrează non-stop pentru a salva vieți. 

2. Rugați-vă pentru membrii bisericii noastre, mai ales pentru cei din Italia, Franța, 

Spania, Germania, deoarece acestea sunt cele mai afectate regiuni ale pandemiei 

COVID-19 din Europa. 

3. Rugați-vă pentru membrii bisericii și cei care lucrează în sistemul medical din New 

York, una dintre cele mai afectate regiuni din Statele Unite. 

4. Rugați-vă ca pandemia de coronavirus să nu se mai răspândească și ca Dumnezeu 

să audă strigătele poporului Său și să vindece țara noastră. 

5. Rugați-vă ca în mijlocul haosului, creștinii din întreaga lume să simtă apropierea 

revenirii lui Isus în curând și să adune în rugăciune la tronul ceresc cerând Duhul 

Sfânt. 

 

 Ziua 2 – Motive de rugăciune – 28 martie, 2020 

 

Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici 

să nu se înspăimânte. Ioan 14:27 

„Vrăjmașul nu poate niciodată să-L smulgă din mâna lui Hristos pe acela care se încrede 

în mod absolut în făgăduințele Sale.” (Manuscris 92 5 septembrie 1901, par. 6) 

1. Rugați-vă ca frica să fie înlocuită cu pace și ca noi, ca popor, să rămânem puternici în 

mijlocul haosului, având încredere că Dumnezeu deține controlul. 

2. Rugați-vă pentru cei care se luptă cu Coronavirusul sau care și-au pierdut pe  cei dragi 

în această pandemie. Rugați-vă pentru speranță și mângâiere în mijlocul durerii. 

3. Rugați-vă pentru membrii bisericii din Kenya și din alte țări africane, care au 

probleme pentru că piețele lor în aer liber se închid. 

4. Rugați-vă pentru evangheliștii cu literatură, predicatori, profesori, lucrători biblici și 

alții care s-ar putea să nu poată continua aceeași slujire personală ca înainte. Rugați-

vă pentru înțelepciunea divină și idei pentru noi moduri de a sluji. 



5. Rugați-vă pentru bisericile care au fost închise din cauza virusului. Rugați-vă ca 

adunările să găsească modalități de a rămâne „împreună” prin transmisia în direct 

prin internet și aducă mărturie moduri adecvate de „distanțare socială”. 

 

Ziua 3 – Motive de rugăciune –  29 martie, 2020 

 

”Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaște-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaște-mi 

gândurile!  Vezi dacă sunt pe o cale rea şi du-mă pe calea veșniciei!” Psalm 139: 23, 24 

”De nimic nu se teme Satana mai mult decât de faptul că poporul lui Dumnezeu va elibera 

calea, îndepărtând orice obstacol care Îl împiedică pe Domnul să Își reverse Duhul asupra 

unei biserici slăbite... Fiecare ispită, fiecare influență împotrivitoare, fie vizibilă, fie 

tainică, poate fi învinsă cu succes „nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice 

Domnul oștirilor” (Zaharia 4,6).  Solii Alese vol1 p. 59 

1. Rugați-vă să aplicăm personal rugăciunea lui David din Psalmul 139, întrebându-L pe 

Domnul dacă există ceva care stă între El și noi. Dacă Duhul Sfânt dezvăluie ceva, 

rugați-vă să mărturisim păcatele și să îndreptăm lucrurile în relația cu Dumnezeu sau 

cu alții. 

2. Rugați-vă să trăim în credință, nu cu frică, oricare ar fi circumstanțele din jurul nostru. 

3. Rugați-vă pentru rezerve pentru cei care pierd locul de muncă, sunfiind concediați,  

sau întrebându-se de unde va veni prânzul următor dacă nu pot merge la muncă. 

Rugați-vă ca Dumnezeu să susțină și să le asigure nevoile zilnice așa cum a promis să  

facă în Isaia 33:16 și Filipeni 4:19. 

4. Rugați-vă ca membrii bisericii din lumea întreagă să înțeleagă că Biserica Adventistă 

din Ziua a Șaptea este o mișcare profetică, cu un mesaj profetic, încredințat de cer cu 

o misiune profetică foarte specială și că acum este momentul să strălucească pentru 

gloria lui Dumnezeu. 

5. Rugați-vă ca toți conducătorii și membrii bisericii de pretutindeni să vadă această 

pauză în cadrul întâlnirilor și agendelor ca o oportunitate de a cultiva o umblare 

personală mai profundă cu Isus. 

 

Ziua 4 – Motive de rugăciune – 30 martie, 2020 

 

Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care zboară ziua, 
 nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care bântuie ziua namiaza mare.  O 

mie să cadă alături de tine şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Psalm 

91:5-7 



Credința se întărește venind în conflict cu îndoielile și influențele împotrivitoare. 

Experiența câștigată în aceste încercări este mai valoroasă decât cele mai costisitoare 

bijuterii. Mărturii, voi. 3, pag. 555 

1. Rugați-vă ca Dumnezeu să împlinească promisiunile din Psalmul 91 și să pună un gard 

viu în jurul copiilor Săi, protejându-i de ciuma coronavirusului care pune stăpânire pe 

lumea noastră. 

2. Rugați-vă ca această criză mondială să fie un punct de cotitură în istoria bisericii și ca 

ochii oamenilor să fie deschiși către apropierea revenirii lui Isus. 

3. Rugați-vă pentru cei care locuiesc în locuințe înghesuite în orașele mari, pentru a găsi 

modalități creative de a rămâne sănătoși și conectați cu ceilalți. Rugați-vă în special 

pentru copiii care sunt blocați în case.  

4. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru numeroasele decizii cu care se confruntă 

conducerea mondială a bisericii noastre. Rugați-vă pentru înțelepciunea divină 

pentru aceste vremuri solicitante. 

5. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru guvernul nostru și pentru liderii mondiali în 

aceste vremuri dificile. Rugați-vă să existe o căutare sinceră a lui Dumnezeu în rândul 

conducătorilor de frunte și a oficialilor guvernamentali. 

 

Ziua 5 – Motive de rugăciune – 31 martie, 2020 

 

Deci, dacă voi, care sunteţi răi, ştiţi să daţi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl 

vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer! Luca 11:13 

”Coborârea Duhului Sfânt asupra bisericii este așteptată ca fiind un eveniment viitor, dar 

este privilegiul bisericii să o primească acum. Căutați-o, rugați-vă pentru ea și credeți. Noi 

trebuie să avem revărsarea Duhului, iar cerul așteaptă să ne-o ofere.” The Review and 

Herald, 19 martie, 1895 

1. Rugați-vă pentru cei care au fost diagnosticați recent cu COVID-19. Rugați-vă pentru 

înțelepciune pentru metodele de tratament pe care să le urmeze. 

2. Rugați-vă ca membrii bisericii adventiste să fie în primul rând în trăirea practicilor de 

viață sănătoase și a modalităților naturale de a stimula sistemul imunitar, cum ar fi 

consumul multor fructe și legume, făcând dușuri alternative calde și reci și deschizând 

ferestrele pentru a respira aer curat. 

3. Rugați-vă ca noi, ca biserică să știm cum să folosim în mod eficient și să împărtășim 

mesajul de sănătate, „brațul drept al Evangheliei”, folosind metode de educație 

sanitară online, videoclipuri și alte căi creative de acțiune.  

4. Rugați-vă ca în loc să folosim acest timp prelungit acasă pentru a ne distra folosind 

divertismentul secular, să folosi acest timp pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu, 

pentru a ne ruga, a citi cărți și a urmări videoclipuri care ne vor crește credința. 



5. Rugați-vă ca bisericile din întreaga lume să dezvolte planuri pentru a ține membrii 

bisericii în contact în aceste timpuri de izolare. 

 

Ziua 6 – Motive de rugăciune –1 aprilie, 2020 

 

Dar eu strig către Dumnezeu, și DOMNUL mă va scăpa. Seara, dimineața şi la amiază, oftez 

şi gem, şi El va auzi glasul meu. Mă va scăpa din lupta care se dă împotriva mea şi-mi va 

aduce pacea, căci mulți mai sunt împotriva mea! Psalm 55: 16-18 

”Când biserica se va trezi și va avea simțământul chemării ei sfinte, mult mai multe 

rugăciuni fierbinți și eficiente se vor înălța spre ceruri, cerând ca Duhul Sfânt să-i arate 

poporului lui Dumnezeu lucrarea și datoria pe care le are cu privire la mântuirea 

sufletelor. Noi avem făgăduința neclintită că Dumnezeu Se va apropia de fiecare suflet 

care Îl caută.” Solii Alese, vol. 1, p. 55 

1. Rugați-vă ca bunicii noștri, părinții și bătrânii să aibă putere și sănătate în mijlocul 

acestei crize mondiale.  

2. Rugați-vă pentru profesioniștii din domeniul medical, doctori, asistenți medicali și 

alții care continuă să lucreze non-stop pentru a îngriji cazurile de coronavirus, în 

continuă creștere. Rugați-vă pentru sănătatea și siguranța lor personală. 

3. Rugați-vă ca Întreita Solie Îngerească să meargă înainte  cu mai multă putere în acele 

părți ale lumii, unde au fost anulate evenimente mari și programe de informare, când 

toți ochii se îndreaptă spre cer.  

4. Rugați-vă pentru inițiativele Misiunii în Orașe în numeroase locații din lumea 

întreagă. Rugați-vă ca semințele care au fost semănate să aducă acum roade pentru 

împărăția lui Dumnezeu.  

5. Rugați-vă pentru înțelepciune, răbdare și bunăvoință în rezolvarea tuturor 

schimbărilor multiple, care au loc în viața de zi cu zi, astfel încât oamenii să poată face 

față și, dincolo de aceasta, să fie martori credincioși ai Dumnezeului atotputernic ce 

conduce viața lor. 

 

Ziua 7– Motive de rugăciune –2 aprilie, 2020 

 

Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi! Psalm 50:15 

„Iacov a biruit pentru că a fost stăruitor și hotărât. Experiența vieții sale dă mărturie cu 

privire la puterea rugăciunii stăruitoare. Acum trebuie ca noi să învățăm această lecție a 

rugăciunii biruitoare, a credinței ce nu lasă loc îndoielii. Cele mai mari biruințe ale 

bisericii lui Hristos sau ale creștinului nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație, 



prin avere sau prin favoarea oamenilor. Ci sunt acele biruințe care sunt câștigate în 

camera de audiență cu Dumnezeu, când credința stăruitoare până la agonie se prinde 

strâns de brațul cel tare al puterii." Patriarhi și profeți, pag. 203 

1. Rugați-vă să continuăm să privim către Dumnezeu cu credință, încredințându-I 

incertitudinile viitorului nostru, știind că El deține controlul. Rugați-vă să avem 

încredere în Cuvântul lui Dumnezeu chiar și atunci când circumstanțele din jurul 

nostru par întunecate și descurajatoare. 

2. Rugați-vă pentru înțelepciune pentru conducătorii și administratorii bisericii, în timp 

ce aceștia înfruntă provocări logistice în reprogramarea sesiunii Conferinței Generale, 

care va avea loc acum în perioada 20-25 mai 2021, în Indianapolis. 

3. Rugați-vă ca sesiunea Conferinței Generale din 2021 să fie plină de planuri spirituale, 

axate pe misiune și ca Duhul Sfânt să fie în deplin control. 

4. Rugați-vă pentru tema sesiunii Conferinței generale din 2021: „Isus vine! Implică-te!" 

Rugați-vă ca membrii din întreaga lume să accepte încă de acum acest apel personal 

pentru Implicarea Totală a Membrilor. 

5. Rugați-vă pentru o mare revărsare a Duhului Sfânt asupra membrilor bisericii lui 

Dumnezeu din întreaga lume, oriunde s-ar afla, pentru ca lucrarea să poată fi 

terminată și să putem merge acasă. 

 

Pentru aprofundare - Sugestii pentru studiu suplimentar în această 
săptămână: 

▪ Ellen White, ”Ultima Criză”. Mărturii vol.9, p.11-18 

Ultima criză 
Trăim în timpul sfârșitului. Semnele timpului, care se împlinesc cu repeziciune, declară 

că venirea lui Hristos este aproape. Zilele în care trăim sunt solemne și importante. 
Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat dar sigur, de pe pământ. Plăgi și judecăți cad 
deja peste disprețuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat și de pe ape, 
starea agitată a societății, alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic evenimente în 
curs de apropiere, de cea mai mare însemnătate. {9M 11.1} 

Instrumentele răului își unesc forțele și se consolidează. Ele se fortifică pentru ultima 
și marea criză. În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar 
mișcările finale vor fi repezi. {9M 11.2} 

Starea de lucruri din lume arată că înaintea noastră sunt vremuri tulburi. Ziarele sunt 
pline de semne cu privire la un conflict teribil în viitorul apropiat. Jafuri îndrăznețe sunt 
ceva frecvent. Grevele sunt obișnuite. Hoții și omoruri sunt comise pretutindeni. Oameni 
posedați de demoni iau viața bărbaților, femeilor și copiilor micuți. Oamenii au ajuns să 
fie scoși din minți de viciu și predomină tot felul de rele. {9M 11.3} 

Vrăjmașul a izbutit să sucească dreptatea și să umple inima oamenilor de dorința după 
câștig egoist. „Dreptatea stă departe; adevărul se poticnește în piață și fapta cinstită nu se 
mai dovedește” (Isaia 59, 14, trd. G. G.). În orașele mari, sunt mulțimi de oameni care 
trăiesc în sărăcie și în mizerie, aproape lipsiți de hrană, adăpost și îmbrăcăminte, în timp 
ce în aceleași orașe sunt unii care au mai mult decât le-ar putea dori inima, care trăiesc în 



îmbelșugare, cheltuindu-și banii pe case bogat mobilate, pe împodobire personală sau, și 
mai rău, pe satisfacerea apetiturilor senzuale, pe băuturi alcoolice, pe tutun și pe alte 
lucruri care distrug puterile creierului, descumpănesc mintea și înjosesc sufletul. 
Strigătele omenirii flămânde ajung înaintea lui Dumnezeu, în timp ce prin tot felul de 
opresiuni și stoarceri, oamenii îngrămădesc averi colosale. {9M 11.4} 

Cu o anumită ocazie, pe când eram în New York City, am fost chemată în timpul nopții 
să privesc clădirile care se înălțau etaj după etaj către cer. Clădirile acestea erau garantate 
că sunt sigure contra incendiului și erau înălțate ca să-i proslăvească pe proprietarii și 
constructorii lor. Mai sus și tot mai sus se înălțau clădirile acestea și în ele se folosea 
materialul cel mai scump. Aceia cărora le aparțineau aceste clădiri nu se întrebau: „Cum 
pot să-L proslăvesc mai bine pe Dumnezeu?” Domnul nu era în gândurile lor. {9M 12.1} 

M-am gândit: „O, dacă aceia care investesc în felul acesta mijloacele lor ar putea să-și 
vadă umblarea așa cum o vede Dumnezeu! Ei îngrămădesc clădiri magnifice, dar cât de 
nebunească înaintea ochilor Cârmuitorului Universului este plănuirea și născocirea lor. 
Ei nu studiază cu toate puterile inimii și minții cum pot să-L proslăvească pe Dumnezeu. 
Ei au pierdut din vedere cea dintâi datorie a omului.” {9M 12.2} 

În timp ce aceste falnice clădiri se înălțau, proprietarii se bucurau cu mândrie 
ambițioasă că aveau bani pentru a-i folosi spre satisfacerea de sine și în provocarea 
invidiei vecinilor lor. Mare parte din banii pe care ei îi investeau în felul acesta fuseseră 
obținuți prin stoarcere, prin exploatarea săracilor. Ei au uitat că în cer se ține un cont al 
fiecărei tranzacții de afaceri, fiecare comportare nedreaptă, fiecare act fraudulos e 
înregistrat acolo. Vine timpul când, în frauda și insolența lor, oamenii vor ajunge la un 
punct pe care Domnul nu le va mai îngădui să-l treacă și vor afla că e o limită la îndelunga 
răbdare a lui Iehova. {9M 12.3} 

Scena care mi-a trecut apoi pe dinainte a fost o alarmă de incendiu. Oamenii priveau 
la clădirile falnice și presupus sigure contra incendiului și ziceau: „Ele sunt în perfectă 
siguranță”. Dar clădirile acestea erau construite ca și cum ar fi fost făcute din smoală. 
Mașinile contra incendiului nu puteau face nimic pentru a opri nimicirea. Pompierii nu 
erau în stare să folosească mașinile. {9M 13.1} 

Sunt instruită că, atunci când vine timpul Domnului, dacă nu au avut loc schimbări în 
inimile ființelor omenești, mândre și ambițioase, oamenii vor afla că mâna care a fost 
puternică să mântuiască va fi puternică și să nimicească. Nici o putere omenească nu 
poate împiedica mâna lui Dumnezeu. Nici un material nu poate fi folosit la construirea de 
clădiri care să le ferească de distrugere când vine timpul rânduit al lui Dumnezeu, de a 
trimite asupra oamenilor răsplătirea pentru disprețuirea Legii Lui și pentru ambiția lor 
egoistă. {9M 13.2} 

Nu sunt mulți, nici chiar printre educatorii și bărbații de stat, care înțeleg cauzele care 
stau la baza stării de față a societății. Cei care țin frâiele guvernării nu sunt în stare să 
rezolve problema corupției morale, a sărăciei, pauperismului și a creșterii criminalității. 
Ei se luptă în zadar să așeze operațiunile de afaceri pe o bază mai sigură. Dacă oamenii ar 
lua seama la învățătura Cuvântului lui Dumnezeu, ei ar afla o soluție pentru problemele 
care-i uluiesc. {9M 13.3} 

Scripturile descriu starea lumii exact înainte de a doua venire a lui Hristos. Despre 
oamenii care își adună bogății mari prin jaf și exploatare, este scris: „V-ați strâns comori 
în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor, care v-au secerat câmpiile, și pe care le-ați 
oprit-o, prin înșelăciune, strigă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului 
oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi 
de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea.” (Iacov 5, 3-
6.) {9M 13.4} 



Dar cine citește avertismentele date de semnele timpului, care se împlinesc cu 
repeziciune? Ce impresie s-a făcut asupra celor lumești? Ce schimbare e văzută în 
atitudinea lor? Nu mai mult decât era văzută în atitudinea locuitorilor lumii pe timpul lui 
Noe. Absorbiți în treburi lumești și în plăceri, antediluvienii „n-au știut nimic, până când 
a venit potopul și i-a luat pe toți.” (Matei 24, 39.) Ei au avut avertismente trimise din cer, 
dar au refuzat să asculte. Și astăzi lumea, cu totul nepăsătoare față de glasul de avertizare 
al lui Dumnezeu, se grăbește spre ruină veșnică. {9M 14.1} 

Lumea e agitată de duhul războiului. Profeția capitolului al unsprezecelea din Daniel 
aproape a ajuns la completa împlinire. În curând, vor avea loc scenele de necaz despre 
care se vorbește în profeție. {9M 14.2} 

„Iată Domnul, deșartă țara și o pustiește, îi răstoarnă față și risipește locuitorii, ... ei 
călcau legile, nu țineau poruncile și rupeau legământul cel veșnic! De aceea mănâncă 
blestemul țara, și sufăr locuitorii ei.... A încetat desfătarea timpanelor, s-a sfârșit veselia 
gălăgioasă, s-a dus bucuria harpei.” (Isaia 24, 1-8.) {9M 14.3} 

„Vai ce zi! Ce zi! Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire de la Cel 
Atotputernic.... S-au uscat semințele sub bulgări, grânarele stau goale, hambarele sunt 
stricate, căci s-a stricat semănătura! Cum gem vitele! Cirezile de boi umblă buimace, căci 
nu mai au pășune; chiar și turmele de oi suferă! Via este prăpădită, smochinul este 
veștejit, rodiul, finicul, mărul, toți pomii de pe câmp s-au uscat.... Și s-a dus bucuria de la 
copiii oamenilor!” (Ioel 1, 15-8.12.) {9M 15.1} 

„Cum mă doare înăuntrul inimii mele! Îmi bate inima, nu pot să tac! Căci auzi, suflete, 
sunetul trâmbiței, și strigătele de război. Se vestește dărâmare peste dărâmare, căci toată 
țara este pustiită.” (Ieremia 4, 19.20.) {9M 15.2} 

„Mă uit la pământ și iată că este pustiu și gol, mă uit la ceruri, și lumina lor a pierit! Mă 
uit la munți, și iată că sunt zguduiți și toate dealurile se clatină! Mă uit și iată că nu este 
nici un om, și toate păsările cerurilor au fugit! Mă uit și iată Carmelul (locul cel rodnic) 
este un pustiu, și toate cetățile sale sunt nimicite înaintea Domnului și înaintea mâniei Lui 
aprinse.” (Ver 23-26.) {9M 15.3} 

„Vai, căci ziua aceea este mare; nici una n-a fost ca ea. Este o vreme de necaz pentru 
Iacov; dar Iacov va fi izbăvit din ea.” (Ieremia 30, 7.) {9M 15.4} 

Nu toți din lumea aceasta s-au dat de partea vrăjmașului împotriva lui Dumnezeu. Nu 
toți au devenit trădători. Sunt câțiva credincioși care sunt sinceri față de Dumnezeu, 
deoarece Ioan scrie: „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și 
credința lui Isus.” (Apocalipsa 14, 12.) În curând, bătălia va fi dată cu furie între cei care-
I servesc lui Dumnezeu și cei care nu-I servesc. În curând, tot ce poate fi zguduit va fi 
zguduit, pentru ca acelea ce nu pot fi zguduite să stea. {9M 15.5} 

Satana e un sârguincios cercetător al Bibliei. El știe că timpul lui este scurt și caută ca 
la orice punct să dejoace lucrarea Domnului pe acest pământ. E cu neputință să se dea 
vreo idee cu privire la experiența poporului lui Dumnezeu, care va fi în viață pe acest 
pământ când slava cerească și o repetare a persecuțiilor trecutului sunt contopite. Ei vor 
umbla în lumina care pornește de la tronul lui Dumnezeu. Prin mijlocirea îngerilor va fi o 
neîntreruptă comunicare între cer și pământ. Și Satana, înconjurat de îngerii răi, și 
pretinzând că e Dumnezeu, va săvârși minuni de tot felul, pentru a înșela, dacă e cu 
putință, chiar și pe cei aleși. Poporul lui Dumnezeu nu-și va afla siguranța în săvârșirea 
de miracole, deoarece Satana va contraface miracolele care vor fi săvârșite. Poporul lui 
Dumnezeu, încercat și verificat, își va afla puterea în semnul despre care se vorbește 
în Exod 31, 12-18. Ei trebuie să-și fixeze poziția pe cuvântul viu: „Stă scris”. Aceasta e 
unica temelie pe care pot sta în siguranță. Aceia care au rupt legământul lor cu Dumnezeu 
vor fi în ziua aceea fără Dumnezeu și fără de nădejde. {9M 16.1} 



Închinătorii lui Dumnezeu se vor distinge în special prin respectul lor pentru porunca 
a patra, întrucât acesta este semnul puterii creatoare a lui Dumnezeu și mărturia față de 
cerința Lui în ceea ce privește respectul și onoarea omului. Nelegiuiții se vor distinge prin 
eforturile lor de a dărâma memorialul lui Dumnezeu și a înălța instituția Romei. În 
rezultatul conflictului, toată creștinătatea va fi împărțită în două mari categorii: cei care 
țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și cei care se închină fiarei și chipului ei și 
primesc semnul ei. Deși biserica și statul își vor uni puterea pentru a-i constrânge pe toți 
„mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi”, să primească semnul fiarei, cu toate acestea, 
poporul lui Dumnezeu nu-l va primi. (Apocalipsa 3, 16.) Profetul de pe Patmos îi privește 
pe „biruitorii fiarei , ai chipului ei și ai numărului numelui ei care stăteau pe marea de 
sticlă, cu alăutele lui Dumnezeu în mână” și cântau cântarea lui Moise și a Mielului. 
(Apocalipsa 15, 2.) {9M 16.2} 

Încercări și punere la probă înspăimântătoare îl așteaptă pe poporul lui Dumnezeu. 
Spiritul războiului agită națiunile de la un capăt la altul al pământului. Dar în mijlocul 
timpului de necaz care vine — un timp de necaz așa cum n-a mai fost de când sunt 
neamurile — poporul ales al lui Dumnezeu va sta neclintit. Satana și oastea lui nu pot să-
i nimicească, deoarece îngerii care excelează prin tărie îi vor ocroti. {9M 17.1} 

***** 
Cuvântul lui Dumnezeu către poporul Său este: „Ieșiți din mijlocul lor, și despărțiți-vă, 

... nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și 
fiice.”. „Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un 
popor, pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale 
Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată”. (2 Corinteni 6, 17.18; 1 Petru 2, 
9.) Poporul lui Dumnezeu trebuie să fie deosebit ca un popor care-I servește Lui pe deplin, 
din toată inima, neînsușindu-și vreo onoare, și amintindu-și că printr-un legământ cât se 
poate de solemn, s-au legat să servească Domnului și numai Lui. {9M 17.2} 

„Domnul a vorbit lui Moise și a zis: «Vorbește copiilor lui Israel, și spune-le: Să nu care 
cumva să nu țineți Sabatele Mele, căci acesta va fi între Mine și voi, și urmașii voștri, un 
semn după care se va cunoaște că Eu sunt Domnul, care vă sfințesc. Să țineți Sabatul, căci 
el va fi pentru voi ceva sfânt. Cine îl va călca va fi pedepsit cu moartea; cine va face vreo 
lucrare în ziua aceasta, va fi nimicit din mijlocul poporului său. Să lucrezi șase zile; dar a 
șaptea este Sabatul, ziua de odihnă, închinată Domnului. Cine va face vreo lucrare în ziua 
Sabatului, va fi pedepsit cu moartea. Copiii lui Israel să păzească Sabatul, prăznuindu-l ei 
și urmașii lor, ca un legământ necurmat. Acesta va fi între Mine și copiii lui Israel un semn 
veșnic; căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea S-a odihnit 
și a răsuflat»”. (Exod 31, 12-17.) {9M 17.3} 

Nu ne arată aceste cuvinte pe noi ca popor declarat al lui Dumnezeu? Nu ne declară ele 
că atât cât va fi timpul, trebuie să ținem cu drag la deosebirea sfântă, denominațională, 
care a fost așezată asupra noastră? Copiii lui Israel trebuie să țină Sabatul în toate 
generațiile lor, „ca un legământ veșnic”. Sabatul nu și-a pierdut nici una din însemnările 
lui. El este semnul dintre Dumnezeu și poporul Lui, și așa va fi pururea. {9M 18.1} 

***** 
 


