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Pasagerii	  din	  trenul	  morţții	  

	  

	  

Vineri,	  5	  mai	  2006	  
__________________________________________	  

Gili	  Cârstea	  

	  
	  

	  	  

Un	  pastor	  adventist	  proeminent	  spune	  bisericii,	  şi	  declară	  pe	  postul	  naţțional	  de	  radio,	  
că	  este	  potrivit	  să	  participăm	  la	  servicii	  divine	  comune	  cu	  alte	  biserici,	  deoarece	  “ne	  închinăm	  
aceluiaşi	  Dumnezeu.”	  

Oficialii	  unei	  influente	  Uniuni	  de	  Conferinţțe	  dintr-‐o	  ţțară	  europeană	  declară	  public	  
dorinţța	  lor	  pentru	  unitatea	  bisericii	  creştine,	  afirmând	  că	  ei	  socotesc	  despărţțirile	  din	  
creştinism	  ca	  fiind	  un	  scandal.	  

Conferinţța	  Generală	  spune	  bisericii	  mondiale	  că	  toţți	  cei	  care	  Îl	  propovăduiesc	  pe	  
Hristos	  sunt	  o	  parte	  a	  planului	  lui	  Dumnezeu	  pentru	  convertirea	  lumii.	  

Cum	  se	  potrivesc	  toate	  aceste	  declaraţții	  cu	  afirmaţțiile	  clare	  ale	  Scripturii	  că	  stăpânitorul	  
acestei	  lumi	  nu	  este	  Dumnezeu,	  ci	  diavolul	  travestit?	  Cum	  se	  face	  că	  Scriptura	  spune	  despre	  
Satana	  că	  s-‐a	  aşezat	  pe	  scaunul	  de	  domnie	  al	  lui	  Dumnezeu,	  dându-‐se	  drept	  Dumnezeu,	  iar	  
poporul	  nostru	  nu	  sesizează	  mişcarea	  aceasta,	  alăturându-‐se	  gloatelor	  care	  se	  prosternă	  în	  
faţța	  tronului	  din	  Sfânta?	  

De	  ce	  nu	  este	  luată	  în	  serios	  mărturia	  Domnului	  despre	  starea	  lumii	  din	  vremea	  
sfârşitului,	  în	  care	  este	  descrisă	  cât	  se	  poate	  de	  precis	  realitatea	  aceasta	  că	  omenirea	  
întreagă	  este	  la	  picioarele	  lui	  Baal?	  Domnul	  ne-‐a	  spus	  foarte	  lămurit	  că	  

“Satana	  se	  luptă	  cu	  disperare	  să	  se	  prezinte	  ca	  fiind	  Dumnezeu,	  şi	  să	  distrugă	  pe	  toţți	  
cei	  care	  se	  opun	  puterii	  lui.	  Astăzi,	  omenirea	  se	  prosternă	  în	  faţța	  lui.	  Puterea	  lui	  este	  primită	  
ca	  fiind	  puterea	  lui	  Dumnezeu.	  Se	  împlineşte	  profeţția	  din	  Apocalips	  că	  „tot	  pământul	  se	  mira	  
după	  fiară”	  (AU	  1	  ianuarie	  1901).	  

Această	  declaraţție	  solemnă	  nu	  este	  decât	  o	  confirmare	  a	  unei	  poziţții	  şi	  mai	  explicite	  
despre	  starea	  lumii	  din	  timpul	  nostru,	  şi	  este	  o	  mare	  uimire	  cum	  liderii	  noştri	  trec	  cu	  
nepăsare	  pe	  lângă	  ea.	  Ascultaţți:	  

“Am	  văzut	  un	  tren	  care	  circula	  cu	  viteza	  fulgerului.	  Îngerul	  m-‐a	  îndemnat	  să	  privesc	  
cu	  atenţție.	  Am	  privit	  cu	  atenţție	  asupra	  acelui	  tren.	  Se	  părea	  că	  întreaga	  lume	  era	  îmbarcată	  
în	  el	  şi	  că	  nu	  mai	  rămăsese	  nimeni	  pe	  jos.	  Îngerul	  a	  spus:	  ‘Ei	  sunt	  legaţți	  împreună,	  gata	  
pentru	  foc.’	  Apoi	  mi-‐a	  arătat	  pe	  conductorul	  trenului,	  care	  arăta	  impunător	  şi	  prezentabil,	  şi	  
căruia	  toţți	  pasagerii	  îi	  acordau	  atenţție	  şi	  respect.	  Eram	  uimită	  şi	  am	  întrebat	  pe	  îngerul	  meu	  
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însoţțitor	  cine	  este.	  El	  a	  spus:	  ‘Este	  Satana.	  El	  este	  conducătorul,	  prezentându-‐se	  ca	  un	  înger	  
de	  lumină.	  El	  a	  luat	  lumea	  în	  captivitate.	  Oamenilor	  li	  se	  prezintă	  amăgiri	  puternice,	  ca	  să	  
creadă	  o	  minciună	  şi	  astfel	  să	  poată	  fi	  condamnaţți.	  Acest	  agent,	  cel	  mai	  înalt	  în	  funcţție	  după	  
el,	  este	  mecanicul,	  şi	  sunt	  şi	  alţții	  în	  diferite	  funcţții	  după	  cum	  este	  nevoie,	  iar	  ei	  toţți	  merg	  cu	  
viteza	  fulgerului	  la	  pierzare’”	  (EW	  88).	  

Aţți	  remarcat?	  „Se	  părea	  că	  nu	  mai	  rămăsese	  nimeni	  pe	  jos.”	  Omenirea	  este	  condusă	  
cu	  mare	  viteză	  la	  pierzare	  de	  diavolul	  îmbrăcat	  cu	  haine	  de	  lumină,	  aşezat	  pe	  scaunul	  de	  
domnie	  al	  lui	  Dumnezeu	  şi	  dându-‐se	  drept	  Dumnezeu,	  iar	  străjerii	  de	  pe	  zidurile	  Sionului	  
spun	  bisericii	  că	  este	  bine	  să	  ne	  alăturăm	  eforturilor	  lăudabile	  ale	  omenirii	  de	  a	  pregăti	  
societatea	  pentru	  o	  viaţță	  mai	  bună	  în	  mileniul	  3.	  

Serva	  Domnului	  vede	  întreaga	  lume	  îmbarcată	  în	  trenul	  amăgirilor	  lui	  Satana,	  şi	  
întreabă	  pe	  însoţțitorul	  ei	  divin	  dacă	  nu	  a	  mai	  rămas	  nimeni.	  

Ce	  răspunde	  acesta?	  

Unii	  ar	  aştepta	  ca	  îngerul	  să-‐i	  răspundă	  că	  singura	  care	  nu	  s-‐a	  lăsat	  amăgită	  de	  îngerul	  
travestit	  este	  Biserica	  Creştină.	  Dar	  îngerul	  nu	  spune	  aşa.	  

Alţții	  s-‐ar	  bucura	  dacă	  îngerul	  ar	  spune	  că	  Biserica	  Rămăşiţței	  a	  rezistat	  amăgirilor	  
diavolului	  şi	  nu	  s-‐a	  lăsat	  îmbarcată	  în	  trenul	  pierzării	  şi	  al	  falsei	  închinări.	  Dar	  îngerul	  nu	  
spune	  aşa.	  

Răspunsul	  îngerului	  ar	  trebui	  să	  umple	  de	  groază	  pe	  conducătorii	  bisericilor	  creştine,	  
iar	  pe	  cei	  ai	  Bisericii	  Adventiste	  ar	  trebui	  să-‐i	  aducă	  la	  agonie,	  deoarece	  îngerul	  spune	  fără	  
teamă	  că	  ei	  se	  află	  îmbarcaţți	  în	  expresul	  groazei,	  ba	  chiar	  în	  vagoanele	  lui	  de	  lux.	  

„L-‐am	  întrebat	  pe	  înger	  dacă	  nu	  a	  mai	  rămas	  nimeni.	  El	  m-‐a	  îndemnat	  să	  privesc	  în	  
direcţția	  opusă,	  unde	  am	  văzut	  un	  grup	  mic	  călătorind	  pe	  o	  cărare	  îngustă.	  Toţți	  păreau	  foarte	  
hotărâţți,	  strâns	  uniţți	  în	  adevăr.	  Îngerul	  a	  spus:	  ‚Îngerul	  al	  treilea	  îi	  leagă,	  îi	  sigilează	  pentru	  
grânarul	  ceresc.’”	  (EW	  88).	  

Nu	  Biserica	  Creştină,	  nu	  Biserica	  Rămăşiţței,	  nu	  oamenii	  buni,	  cinstiţți	  şi	  corecţți,	  nimic	  
din	  toate	  acestea.	  Doar	  „un	  grup	  mic,”	  identificat	  punctual	  ca	  fiind	  uniţți	  de	  solia	  îngerului	  al	  
treilea,	  care	  este	  solia	  neprihănirii	  lui	  Hristos	  „cu	  adevărat.”	  Acesta	  este	  un	  avertisment	  grav,	  
care	  ar	  trebui	  să	  producă	  jale	  mare	  în	  Ierusalimul	  spiritual,	  iar	  călătorii	  din	  trenul	  groazei	  
care	  mai	  au	  o	  brumă	  de	  respect	  pentru	  Mărturia	  Domnului	  ar	  trebui	  să	  sară	  din	  trenul	  
groazei	  din	  mers,	  cu	  orice	  risc,	  înainte	  ca	  acesta	  să	  se	  prăbuşească	  în	  prăpastie.	  

În	  loc	  de	  aşa	  ceva,	  ei	  se	  bucură	  că	  au	  prins	  bilete	  în	  vagoanele	  de	  clasa	  întâia,	  şi	  în	  
scurtele	  momente	  de	  trezire	  din	  somn	  se	  măgulesc	  cu	  gândul	  că	  ei	  se	  află	  în	  tren	  cu	  o	  
misiune	  sfântă,	  aceea	  de	  a	  trage	  semnalul	  de	  alarmă	  la	  timpul	  potrivit.	  

Noi	  vrem	  să	  le	  spunem	  acestora	  că	  ar	  fi	  momentul	  să	  facă	  o	  probă,	  să	  testeze	  dacă	  
semnalul	  de	  alarmă	  mai	  funcţționează	  sau	  nu.	  După	  spusele	  lui	  Dumnezeu,	  semnalul	  de	  
alarmă	  din	  trenul	  groazei	  nu	  mai	  este	  decât	  o	  piesă	  de	  decor,	  bună	  de	  ameţțit	  naivii	  
spiritualităţții	  postmoderniste.	  


