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Avertizare	  sau	  ameninţțare	  –	  alege	  astăzi	  

	  

20	  martie	  2004	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  

	  

	  

	  

Ce	  a	  fost	  în	  solia	  lui	  Noe,	  timp	  de	  120	  de	  ani?	  O	  avertizare,	  sau	  o	  ameninţțare?	  

Ce	  dorea	  Domnul	  să	  spună?	  

a)	  “Dacă	  veţți	  continua	  pe	  căile	  voastre,	  iar	  pe	  Mine	  nu	  Mă	  veţți	  consulta	  cu	  privire	  la	  
maniera	  în	  care	  trataţți	  planeta,	  veţți	  declanşa	  un	  cataclism	  pe	  care	  nu	  îl	  voi	  mai	  putea	  
împiedica	  mult	  timp.”	  

b)	  “Dacă	  nu	  doriţți	  să	  vă	  supuneţți	  ordinelor	  Mele,	  legilor	  Mele,	  cu	  durere	  vă	  spun,	  voi	  
declanşa	  o	  catastrofă	  generală	  şi	  voi	  curăţța	  pământul	  de	  voi.	  Rebeliunea	  nu	  mai	  poate	  
continua	  aşa.”	  

Ce	  a	  fost	  în	  solia	  lui	  Iona,	  trimis	  la	  Ninive	  ca	  un	  mântuitor?	  O	  avertizare,	  sau	  o	  
ameninţțare?	  

Ce	  dorea	  Domnul	  să	  spună?	  

a)	  “Dacă	  veţți	  continua	  cu	  închinarea	  la	  idoli,	  Eu	  voi	  fi	  constrâns	  de	  ‘legea	  desăvârşită	  
a	  libertăţții’	  să	  Mă	  retrag.	  Dar	  în	  lipsa	  prezenţței	  Mele	  protectoare,	  nici	  nu	  vă	  imaginaţți	  
dezastrele	  care	  se	  pot	  produce.	  Iar	  voi	  sunteţți	  în	  faza	  finală	  a	  acestui	  proces,	  de	  a	  îndepărta	  
îndurarea	  de	  la	  voi”	  (Iona	  2,8).	  

b)	  “Dacă	  nu	  vă	  pocăiţți	  din	  toată	  inima	  şi	  nu	  treceţți	  de	  partea	  Mea,	  singura	  soluţție	  
care	  Îmi	  mai	  rămâne	  va	  fi	  să	  vă	  nimicesc.	  Nebunia	  voastră	  este	  extrem	  de	  greu	  de	  suportat.	  
Aţți	  atins	  limita	  harului.	  Pentru	  voi,	  mila	  a	  luat	  sfârşit.	  Nu	  mai	  foloseşte	  nimănui	  să	  rămâneţți	  
în	  viaţță.”	  

Ce	  a	  fost	  în	  solia	  lui	  Ilie	  către	  Ahab,	  atunci	  când	  seceta	  mortală	  s-‐a	  abătut	  peste	  
Israel?	  O	  avertizare,	  sau	  o	  ameninţțare?	  

Ce	  dorea	  Domnul	  să	  spună?	  

a)	  “Deoarece	  aţți	  ales	  ca	  domn	  pe	  Baal,	  iar	  pe	  Mine	  Mă	  batjocoriţți	  şi	  Mă	  alungaţți	  din	  
ţțara	  voastră;	  deoarece	  aţți	  omorât	  pe	  profeţții	  Mei,	  care	  vă	  avertizau	  că	  Baal	  nu	  poate	  ajuta;	  
deoarece	  aţți	  adus	  profesori	  din	  Sidon	  la	  şcolile	  voastre,	  care	  proorocesc	  prin	  Baal,	  cu	  sfâşiere	  
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de	  inimă	  vă	  spun	  că	  voi	  pleca	  şi	  vă	  voi	  lăsa	  în	  pace.	  Dar	  Eu	  văd	  viitorul.	  Peste	  ţțara	  voastră	  va	  
veni	  o	  secetă	  nimicitoare.	  Iar	  Eu	  nu	  voi	  fi	  acolo,	  ca	  să	  ‘întind	  o	  masă	  în	  pustie’	  pentru	  voi.”	  

b)	  Voi	  credeţți	  că	  vă	  mai	  permit	  să	  vă	  bateţți	  mult	  joc	  de	  Mine?	  Toată	  mascarada	  asta	  
cu	  altarele	  lui	  Baal	  şi	  stâlpii	  Astartei,	  nebunia	  asta	  cu	  noua	  teologie,	  cât	  credeţți	  că	  le	  voi	  mai	  
suporta?	  Ei	  bine,	  am	  hotărât:	  Dacă	  nu	  ştiţți	  de	  vorbă	  bună,	  voi	  apela	  la	  constrângere.	  Mai	  
întâi	  o	  secetă	  de	  trei	  ani.	  Apoi	  vom	  vedea…”	  

“Puterea	  constrângătoare	  nu	  se	  găseşte	  decât	  sub	  guvernarea	  lui	  Satana.	  Principiile	  
Domnului	  nu	  sunt	  de	  acest	  gen.	  Autoritatea	  Sa	  se	  bazează	  pe	  bunătate,	  îndurare	  şi	  dragoste,	  
iar	  prezentarea	  acestor	  principii	  este	  metoda	  de	  acţțiune.	  Guvernarea	  lui	  Dumnezeu	  este	  
morală,	  iar	  adevărul	  şi	  dragostea	  trebuie	  să	  fie	  puterea	  predominantă”	  (EGW	  -‐	  DA	  759).	  

“Iată,	  pun	  astăzi	  înaintea	  ta	  avertizarea	  şi	  ameninţțarea;	  alege	  avertizarea,	  ca	  să	  poţți	  
onora	  Numele	  Meu	  în	  această	  ultimă	  fază	  a	  procesului	  din	  marea	  controversă,	  şi	  să	  fiu	  
eliberat.	  Altfel,	  Eu	  voi	  rămânea	  pe	  banca	  acuzaţților,	  în	  timp	  ce	  miliarde	  de	  noi	  vieţți	  omeneşti	  
vor	  fi	  sacrificate	  pentru	  nimic,	  pe	  această	  planetă	  a	  voastră,	  tot	  mai	  distrugătoare	  pentru	  
viaţță.”	  Îl	  puteţți	  auzi	  pe	  Dumnezeu	  vorbind	  astfel?	  


