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Pacea lui Cristos, preaiubiți frați, mica turmă a Domnului Isus Cristos! Ne aflăm în
Sabat, ziua de odihnă, binecuvântată și sfințită de Creator. Lăudăm numele Său
minunat, milostiv, plin de îndurare, încet la mânie, prompt în a salva, în a ierta și
îndelung răbdător față de Laodicea cea răzvrătită. Lăudăm numele Celui care este
iubire. Am dori să rostim cuvântul pe care Domnul l-a spus în această zi de Sabat,
după ce s-a încheiat Ziua crucială a Ispășirii. Este clar că aceste sărbători sunt
profeții, sunt tipuri ale unor antitipuri pe care noi le trăim deja, dar chiar și așa,
Domnul dă mesaje foarte importante în aceste timpuri pe care le-a sfințit, când
Cristos vine la poporul Său. Cristos Își anunță profeții Săi, străjerii Săi, unșii Săi.
Cristos anunță Cuvântul către popor. Să facem deci un scurt rezumat din ziua
Trâmbițelor, de când a început acest grup de sărbători de toamnă sau solemnități
de toamnă, zile sfinte, zile de adunare spirituală. Înainte de a începe ziua
Trâmbițelor, ne-a dat să anunțăm poporul că va urma un timp de post și de
rugăciune, dar nu neapărat post numai cu apă, ci se referă la un post al sufletului,
un post și de hrană de asemenea, adică un post parțial - să mâncăm foarte
simplu, așa cum a mâncat Daniel, nu mâncăruri speciale sau să facem ce ne
place, nu. Aceste zece zile până la Ispășire inclusiv sunt zile în care sufletul
trebuie să se umilească în fața Domnului în sac. Sacul simbolizează o umilire
aspră, adică aspră cu sinele și a nu-i da ceea ce vrea, a nu-i da confortul în
această perioadă, a trăi sobru, a mânca mai puțin, a mânca fără proteine, a nu
mânca multă fasole, linte și lucruri de genul acesta, ci mâncare vegetală, mâncare
ușoară, legume, fructe și lucruri de genul acesta, așa cum a mâncat Daniel în
acea perioadă când se ruga și trebuia să se dedice într-un mod special celor
spirituale. Așadar, acel timp a început cu Trâmbițele, dar cu o zi sau două zile
înainte, Domnul ne-a dat Ioel 2 și este anunțul de vestit: "Sunați din trâmbiță în
Sion, anunțați pe bătrâni, pe mire, pe mireasă, pe toți să se umilească înaintea
Domnului și să ceară: "Iartă, Doamne, poporul Tău"", pentru că vine Ziua Ispășirii,
care este sfârșitul timpului de har. Omul este scris pentru totdeauna în cartea
vieții sau șters pentru totdeauna din cartea vieții. Acesta este un timp, un ultim
timp în care sufletul se poate pocăi. Este clar că aceste sărbători sunt zile
simbolice, dar în aceste zile este necesar să se împlinească această lucrare pe
care Daniel a împlinit-o. De aceea, în aceeași Zi a Trâmbițelor, Domnul ne-a dat
Daniel 9 cu rugăciunea lungă a lui Daniel când s-a pus în locul poporului păcătos,
al poporului Laodicean. El a mărturisit păcatele poporului. El a cerut: "Iartă,
Doamne, poporul Tău". El a cerut iertare și eliberare din captivitatea lui Satana,
din captivitatea întunericului care a învăluit Laodiceea din vechime și pe cea de
acum, de asemenea. Așadar, Ioel 2 și Daniel 9 sunt identice, vorbesc despre
același lucru, vorbesc despre rugăciune în acele 10 zile, de la Trompete până la
Ispășire. În aceste 10 zile trebuie să ne rugăm ca niciodată, pentru ca orbii, "cei
care se cred bogați și nu au nevoie de nimic", Laodiceenii, să fie iertați, treziți,
făcuți conștienți. Așadar, fiecare să se convingă de păcatele sale, să se umilească,
să mărturisească și să ceară îndurare, pentru că poate că Domnul îi va ierta
păcatele dacă rugăciunile sunt sincere. Era necesar ca în aceste zece zile să se
ceară pentru sine și pentru popor, nu să se ceară doar pentru sine, pentru că
aceasta este egoism. Trebuia să ne rugăm așa cum s-a rugat Daniel. El a cerut

pentru popor și pentru sine, pentru ca mintea lui să fie eliberată de vinovăție și
rugăciunile lui să fie auzite în ceruri, rugăciunile lui de mijlocire pentru alții. Acesta
este scopul de a se ruga pentru sine. Așadar, el ne-a dat acest lucru în Trâmbițe,
Daniel 9. Aceasta a fost la începutul celor 10 zile, rugăciunea din Daniel 9, pentru
că noaptea trebuiau să înceapă aceste 10 zile de umilință și suferință - o paralelă
cu perioada de suferință a lui Iacov. Exact acest lucru trebuie să se întâmple între
Trâmbițe și Ispășire. În acest timp de toamnă, poporul trebuie să treacă printr-o
angustie pentru păcatele sale și pentru întregul popor care merge la pierzanie.
Laodicea va fi vărsată. Cristos va vărsa Laodicea din gura Sa; așa scrie în
Apocalipsa.
Este chiar acest cuvânt, deși este dificil și nu este un cuvânt frumos, dar așa este
scris în Biblie și nu poate fi citit în alt mod. Așadar, în timpul Zilei Trâmbițelor, a
dat Psalmii 50-51, despre care am arătat deja că 50 este legământul cu sacrificiu.
Vorbește despre invitația sau despre momentul în care îngerii separă grâul de
neghină, când adună grâul în mănunchiuri, iar pe cei care se umilesc, pe cei care
vor să se pocăiască, îi îndrumă să încheie legământul cu sacrificiu și să manifeste
generozitate, să se lepede total de sine, de iubirea de bani, de iubirea lucrurilor
materiale și a acestei lumi. Și a mai dat și Isaia 49-50, ceea ce am comentat, care
vorbește tot despre această promisiune de a salva, de a scoate pe Iacov din
păcatele sale, pe Laodiceea din păcatele ei. Este o promisiune frumoasă. Iar
capitolul 50 din Isaia vorbește despre biruitori. Capitolul 49 vorbește despre toți
cei care vor fi invitați la asta, dar capitolul 50 vorbește despre cei care vor
accepta să fie trecuți prin cuptorul lui Iacov, cuptorul suferințelor. Și se spune aici:
"Domnul DUMNEZEU mi-a dat limba învăţatului, să ştiu cum să vorbesc un cuvânt,
la timp, celui obosit". Aceasta este pentru profet, iar de la 5 spune: "Domnul
DUMNEZEU mi-a deschis urechea şi nu m-am răzvrătit". Aici se vorbește despre
cei din interiorul tuturor celor chemați, se vorbește despre cei aleși, despre cei
care acceptă să nu se răzvrătească. "Domnul DUMNEZEU mi-a deschis urechea şi
nu m-am răzvrătit, nici nu m-am întors înapoi. Mi-am dat spatele celor ce lovesc şi
obrajii celor care au smuls părul". Adică, s-a lăsat trecut prin cuptor, prin necazuri.
În Noul Testament se spune: "Căci toți cei care vor să trăiască cu evlavie în
această lume trebuie să treacă prin necazuri". Aceasta este calea. Deci, acest
proces a început cu Trâmbițele și Domnul a promis că cei care se lasă umiliți, nu
numai în aceste 10 zile, dar în aceste 10 zile este profeția și ea a arătat ce va face
Domnul în timpul de har rămas al bisericii. Acest proces El îl va face și acum El i-a
chemat pe toți cei care au primit acest mesaj în aceste 10 zile să se trezească, să
se adauge la cei treziți, la Filadelfia. El a chemat o parte, iar ceilalți vor găsi
aceste mesaje în viitor și trebuie să urmeze același proces, să treacă prin același
cuptor - aceasta a fost Ziua Trâmbițelor. Apoi, în timpul săptămânii, Domnul a dat
mai multe promisiuni, că timpul de har nu se va încheia chiar în această Zi a
Ispășirii. Vă reamintim că timpul de har al bisericii și timpul general de har se vor
încheia într-o Zi a Ispășirii tipică, adică la o sărbătoare anuală sau la o solemnitate
anuală a Ispășirii. Exact într-o astfel de zi se va încheia, se va spune: "Cine este
nedrept, să fie nedrept încă; cine este murdar, să fie murdar încă; cine este drept,
să fie drept încă; cine este sfânt, să fie sfânt încă", Apocalipsa 22:11. Acesta este
sfârșitul harului și există un sfârșit al harului înainte de acest sfârșit general al
harului, care este pentru biserică, și acesta se va încheia, de asemenea, într-o Zi a
Ispășirii. Așadar, nu știm care o să fie Ziua Ispășirii care va fi ultima zi a harului

pentru noi. De aceea, Domnul ne-a dat în decursul acestor 10 zile, între Trâmbițe
și Ispășire, promisiunea că această Zi a Ispășirii nu va fi ultima. El ne-a dat
Ieremia 32, când Ierusalimul a fost înconjurat pentru a fi distrus de
Nabucodonosor, iar acest lucru, distrugerea Ierusalimului, înseamnă sfârșitul
harului, de asemenea, înseamnă sfârșitul lumii în viitor. Amintiți-vă de "Tragedia
Veacurilor", capitolul 1! Dar Ieremia, care era închis acolo, Domnul i-a vorbit și i-a
spus că trebuie să cumpere pământ, pentru că acela nu era sfârșitul harului
acestei biserici, ci după distrugere și după ce va petrece 70 de ani în captivitate,
din nou Domnul se va întoarce cu milă și har la acel popor. Asta s-a întâmplat și cu
Laodiceea, cu biserica rebelă. Acel timp a trecut și acum este ultimul moment în
care Domnul s-a întors la poporul Său, dar va mai fi cel puțin încă un an. Nu știm
dacă după acest an, până la următoarea Zi a Ispășirii, vor mai fi și alții, dar numai
dacă Domnul ne va anunța din nou, dându-ne Ieremia 32 în acele 10 zile. Acum
ne-a dat Ieremia 32, în prima zi a lunii a zecea, adică în aceste 10 zile. În prima zi
a lunii a zecea, prima zi a acestei luni în care ne aflăm, care a fost la câteva zile
după ce au început Trâmbițele, el ne-a dat promisiunea binecuvântată că
Dumnezeu va mai da îndurare. De asemenea, în timpul acestor ultime patru
Sabate, în fiecare Sabat, El ne-a dat Ieremia 32.
Domnul ne-a anunțat pentru mai multe Sabate înainte, dar cel mai important
lucru este că ne-a anunțat și în aceste 10 zile solemne de post, când Daniel s-a
rugat și el, când poporul anunțat de Ioel a trebuit să se roage și el. Deci El a dat
speranță poporului că mai este încă puțin timp, pentru ca cei care dorm în
păcatele lor în Laodiceea să se trezească și să recunoască faptul că nu știu nimic
și că sunt plini de păcatele Laodiceei, "și că au nevoie de balsamul pentru ochi și
de haina albă a lui Isus Cristos". Ei au nevoie să fie născuți din nou în adevărata
biserică spirituală, deoarece se află într-o biserică moartă. Botezul laodicean nu
este de nici un folos, preaiubiți frați. Toate sufletele care vor să se lepede de
"sinele" lor, să-L urmeze pe Cristos, să-și ducă crucea și să-L urmeze, trebuie să
fie botezate din nou în Filadelfia, atunci când vor intra cu o adevărată convertire a
sufletului, cu durere pentru păcate, negând orice dragoste de bani sau de lucrurile
acestei lumi și oferindu-se Domnului, pentru ca Domnul să le folosească în marea
Sa lucrare. Nimeni nu mai poate trăi de unul singur. Acesta a fost anunțul, iar apoi
ne-a dat în timpul săptămânii, în aceste 10 zile, ne-a dat din nou Ioel 2, în a doua
zi a lunii a zecea. Apoi ne-a dat din nou Isaia 49-50 în ziua a patra. Vedem cum
vorbește Domnul, preaiubiți frați. Nu noi alegem aceste texte. Dumnezeu ne dă
aceste texte în principalele servicii de închinare ale zilei, ni le dă atunci când Îi
cerem Domnului să ne vorbească în rugăciune și deschidem Biblia și Domnul le
vorbește celor pe care i-a ales, ministerului Său ales, profetului, lui Ieremia, sau lui
Ezechiel, sau lui Daniel, sau profetului care a fost ales să fie treaz și să sune din
trâmbiță pentru cei ce dorm sau pentru "oasele uscate", conform lui Ezechiel 37.
Nu ascultați pe oricine care predică pe internet, pentru că în aceste zile din urmă
se vor ridica mulți predicatori care vor înșela pe mulți, a spus Domnul. Trebuie să
căutăm ministerul care corespunde profilului celui de-al doilea Ilie și primului Ilie,
cel care a fost promis ca fiind al treilea Ilie, ca profet care va trezi Laodiceea. Apoi
El ne-a dat, după încheierea zilei de pregătire pentru Ziua Ispășirii, la începutul
Zilei Ispășirii, ne-a dat Ioan 1. Și exact în ziua pregătirii pentru Ispășire (pentru cei
care vor să știe, care sunt interesați să afle ce le-a vorbit Dumnezeu unșilor Săi,
care trebuie să dea pâinea poporului la vremea când are nevoie), în ziua dinaintea

Ispășirii, a dat Matei 28 - marea însărcinare, apostolia: "Mergeți și învățați toate
neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh,
învățându-le să păzească toate câte v-am învățat Eu pe voi". Aceasta este
porunca pentru Madison. Aceasta a fost dată lui Madison. Madison trebuie să-i
învețe, trebuie să-i boteze pe toți cei care vor să fie ucenici, dacă vor să devină
într-o zi apostoli, adică trimiși ca cei 144 de mii în timpul Marii Strigări. Toți aceia
trebuie să intre prin Madison și prin cei pe care Madison îi formează în această
apostolie. Apoi fiecare va chema mai mulți, iar aceștia îi vor chema pe alții, și
astfel se vor înmulți, și astfel vor fi chemați cei adevărați în biserica din Filadelfia.
Dumnezeu nu va accepta pe nimeni care nu este născut în împărăția Sa spirituală,
adică nu va accepta pe nimeni care încă mai păstrează egoismul în el. El va
accepta numai păcătoșii din Sion care vor să urască, care vor să renege, care vor
să învingă păcatul și care sunt dispuși să fie purificați, mustrați, învățați și să li se
dezvăluie erorile lor. Aceasta este o lucrare pentru profeți. A fost o lucrare pentru
Ellen White. Ea spune că lucrarea ei specială, neplăcută pentru ea, a fost aceea
de a dezvălui păcatele păcătoșilor din biserici, și ea a dezvăluit păcatele fiecăruia
dintre ei. Prin urmare, este aceeași lucrare și pentru Madison, pentru a-i arăta
orbului laodicean ceea ce nu vede despre el însuși. Aceasta este o lucrare
neplăcută pentru noi, dar este o lucrare de mântuire pentru sufletul care este
astfel ajutat să se vindece. Este exact ceea ce vorbește aici capitolul 50 din Isaia,
pe care Domnul ni l-a dat de atâtea ori în aceste zile: "Mi-am dat spatele celor ce
lovesc şi obrajii celor care au smuls părul, nu mi-am ascuns faţa de la ruşine şi
scuipare. Fiindcă Domnul DUMNEZEU mă va ajuta". Și acum am ajuns la Ziua
Ispășirii cu rezumatul. Am spus că la începutul Zilei Ispășirii, a dat Ioan capitolul 1.
Acest lucru l-am comentat în Ziua Ispășirii, dar a dat și Psalmul 45, care a fost
primul mesaj al Zilei Ispășirii, pentru care, aici, în Madison, am lucrat până la ora 3
sau 4 dimineața. Am lucrat pentru a traduce acest mesaj, am lucrat zi și noapte,
așa cum spune Domnul în Psalmi, că profeții Săi vor lucra zi și noapte pentru a
salva suflete. Așadar, Psalmul 45, tema numărul 69, este de o importanță vitală
pentru a fi ascultat. De asemenea, pentru toți cei care nu au ascultat mesajul Zilei
Trâmbițelor, mesajul zilei 28, trebuie să asculte acest mesaj și apoi mesajul
începutului Ispășirii, care este comentariul Psalmului 45, și mesajul Zilei Ispășirii,
care este comentariul capitolului 1 din Ioan. Toate aceste mesaje sunt de o
importanță vitală pentru cei care doresc să fie sigilați într-o zi ca fiind poporul
Filadelfia, poporul celor salvați de IEHOVAH din ultimele zile, poporul celor 144 de
mii. Iar în Ziua Ispășirii, am înregistrat tema despre Ioan capitolul 1 fără să
calculăm nimic. Când am fost pregătiți și odihniți după ce am lucrat aproape o
noapte întreagă, am început la ora a șasea biblică, în jurul orei 14.00, și am
terminat în jurul orei 17.00, adică la ora a noua biblică. Așadar, tema lui Ioan, o
temă vitală, o temă foarte importantă, a fost înregistrată exact în timpul unei
veghi, între a șasea și a noua oră biblică a Zilei Ispășirii. După aceasta, la sfârșitul
Zilei Ispășirii și la începutul zilei de Sabat, în aceeași zi, noaptea trecută (facem un
singur serviciu de încheiere a unei zile și de începere a celeilalte), în acest serviciu
Dumnezeu ne-a dat Proverbe 30 - 31. Femeia virtuoasă, soția virtuoasă este soția
lui Cristos, ea este soția perfectă, soția care își va onora soțul care este Cristos,
soția care merită să fie onorată așa cum vor fi onorați cei 144 de mii și nu vor
vedea moartea. Aceasta este o onoare pe care Dumnezeu le-o oferă, El le acordă
acest lucru pentru că au biruit totul, au fost trecuți prin toate cuptoarele pe care

Dumnezeu le-a dorit pentru a-i face să iasă aur curat. Așadar, Proverbe 31 este o
promisiune pe care Dumnezeu a dat-o la sfârșitul Zilei Ispășirii pentru cei care vor
accepta tot acest proces pe care Domnul l-a arătat în aceste 10 zile de sărbători
de toamnă, de solemnități de toamnă. Aceste 10 zile care reprezintă ultimul timp
de har care pentru noi reprezintă literalmente luni, poate un an, din ceea ce știm;
poate că mai poate rămâne un an și ceva din timpul de har al bisericii. Noi nu
vrem să stabilim date, dar conform diagramei sfârșitului lumii, pe care credem că
Domnul ne-a inspirat-o (nu pentru că este perfectă și nu are nevoie de modificări,
ci pentru că este cea mai mare lumină pe care am avut-o până acum pentru a
înțelege evenimentele finale), și am văzut că timpul sfârșitului harului pentru
biserică va fi între anii 2023 și 2025, mai mult sau mai puțin, dacă Domnul nu ne
va arăta altceva. Adică, mai sunt luni, preaiubiți frați, mai este puțin timp.
Cuvintele lui Ellen White, care a spus că poporul lui Dumnezeu din zilele din urmă,
care va fi chemat, "va trebui să împlinească în câteva luni o lucrare pe care alții
au avut ani și decenii să o împlinească", lucrarea de purificare a sufletelor lor de
păcat. Așadar, această lucrare sau armata celor 144 de mii este doar pentru cei
curajoși, pentru cei mai curajoși, așa cum avea David niște super curajoși care se
puteau lupta cu sute de oameni și chiar cu o mie de oameni, unul singur. Aceia îi
reprezintă pe cei 144 de mii. David îl reprezintă pe Isus și pe al treilea Ilie, leul,
adică liderul tribului lui Iuda care trebuie să conducă peste celelalte triburi, care
trebuie să îi învețe pe ceilalți calea victoriei asupra păcatului. Aceasta este
lucrarea lui Madison, iar poporului i s-a spus că Domnul va împlini ceea ce a
promis. Domnul își va avea mireasa; nu știu ce va face, ce va putea face în viața
fiecăruia dintre cei care încă ezită, care nu se hotărăsc imediat cui vor să
slujească, "sinelui" sau lui Isus Cristos. Dumnezeu nu va accepta în biserica Sa
sau în ceruri pe nimeni care are vreo urmă de egoism. "Eul" trebuie să moară
pentru totdeauna. "Eul" este zeul Baal al fiecăruia - cel care slujește "eului", cel
zgârcit, cel care nu este generos, cel care nu este caritabil, cel care nu pune
interesele aproapelui mai presus de ale sale atunci când Dumnezeu îi deschide
ocazia. Dumnezeu va deschide ocazii de a ajuta, de a dărui, de a ne sacrifica, și
acolo va vedea dacă există sau nu egoism în noi. Ei bine, cu cât mai repede sunt
trecute aceste teste, cu atât mai bine, pentru că tânărul bogat nu a trecut testul.
El nu a fost dispus să renunțe la tot pentru a-L urma pe Cristos.
Deci Domnul pune înaintea Laodiceei Proverbe 30 - 31, și toate aceste înregistrări
chiar de la începutul anului. De la începutul războiului există înregistrări și toate
aceste înregistrări trebuie să fie ascultate de cei care vor să facă parte din cei 144
de mii. Toate vorbesc despre perfecțiunea caracterului, toate. Niciun cuvânt nu
poate fi pierdut, niciun cuvânt nu poate fi subestimat, niciun cuvânt nu poate fi
ignorat. Amintiți-vă că atunci când Domnul Isus a înmulțit pâinile care semnifică
Cuvântul lui Dumnezeu pentru Laodiceenii flămânzi care erau acolo și Îl ascultau,
Domnul a poruncit să se culeagă fiecare fărâmă de pâine. Acest lucru înseamnă
că niciun cuvânt nu se va întoarce fără roade la Dumnezeu. Toate eforturile pe
care Domnul le-a poruncit unșilor Săi să le facă, toată predicarea pe care i-a dat-o
lui Madison să o facă cu sacrificii enorme pe care nimeni nu le știe, lucrând zi și
noapte, "pentru că lucrătorii sunt puțini și secerișul este mare"... Câmpurile sunt
mari, este un câmp mondial cu sute de limbi și trebuie să traducem în atât de
multe limbi, dar noi abia ne descurcăm în trei limbi, dar avem promisiunea că prin
Madison aceste cuvinte care au fost înregistrate vor fi traduse și trimise în

întreaga lume. Și dacă laodiceenii nu vor dori să ajute, atunci vor veni "barbarii și
grecii" și vor ocupa scaunele goale lăsate de laodiceenii egoiști care nu au fost
dispuși să dea, ca și Zaheu, totul pentru Cristos, să sacrifice totul. În această zi de
Sabat, așa cum am spus la început, aseară, am primit de la Domnul Proverbe 31.
În timpul acestui cult de Sabat în care ne aflăm acum, în timpul cultului zilei,
Domnul ne-a dat din nou Isaia 49-50 pentru a treia oară de la începutul
Trâmbițelor. Pentru a treia oară de acum 11 zile, Domnul ne-a dat Isaia 49-50. Am
înregistrat tema despre Isaia 49-50. Îndemnul nostru pentru fiecare este: străduițivă să faceți parte din cei 144 de mii! Străduiți-vă cu toate puterile pe care le aveți
și cereți-I lui Dumnezeu puterea de a face parte din cei 144 de mii! Străduiți-vă să
auziți mesajul, căci credința vine prin auz. Cei care ignoră aceste înregistrări,
făcute cu atâtea sacrificii până la sânge, nu vor fi acceptați de Isus Cristos.
Lucrările celui de-al treilea Ilie nu pot fi ignorate. Lucrările, predicile, toate
cuvintele pe care le-a spus Ioan Botezătorul, oamenii aveau nevoie de ele și se
întrebau unii pe alții: "Ce a spus astăzi? Ce a spus ieri? Ce a spus acum două
zile?". Se întrebau unii pe alții. Tot cuvântul care vine de la Dumnezeu, care este
inspirat de Dumnezeu, este important și este săpunul, este balsamul, balsamul
din Galaad. Galaad este Filadelfia. Galaad este locul de unde a venit profetul Ilie,
este țara de origine a lui Ilie. Galaadul reprezintă Filadelfia, iar Filadelfia în aceste
zile este doar al treilea Ilie și nu se știe dacă mai este și altcineva. Ceilalți sunt
discipoli, sunt în Filadelfia, sunt câțiva care au făcut sacrificii, care au acceptat să
intre în această școală, în această purificare a sufletelor lor. Ei sunt candidați
pentru a fi în Filadelfia sau pentru a fi cei 144 de mii. Sunt câțiva, dar Domnul are
nevoie de un număr de martori. Ellen White a spus că atunci când se va împlini
acest număr, numărul de martori de care Tatăl are nevoie în acuzațiile aduse
împotriva Lui, atunci Domnul va încheia timpul de har al bisericii și va vărsa Duhul
Său peste cei care și-au spălat hainele "în timpul acceptat". Amintiți-vă că Psalmul
spune că "numai în timpul acceptabil" putem să ne rugăm și se poate obține
sigilarea lui Dumnezeu. Dacă trece "timpul acceptabil", nu vor mai fi acceptați
laodiceeni care să-și spele hainele. Acum este "timpul acceptabil". Astăzi, când
auziți vocea Lui, nu vă împietriți inima ca piatra, nu vă faceți mintea rebelă!
Astăzi, când auziți aceste mesaje de la cel de-al treilea Ilie, nu deveniți răzvrătiți!
Din nou în Isaia 50 se spune: "Domnul DUMNEZEU mi-a deschis urechea şi nu mam răzvrătit, nici nu m-am întors înapoi". Aceștia sunt cei care vor fi acceptați, cei
care vor asculta și vor lua aminte la tot Cuvântul, la toată mustrarea care este
dată prin profeții Săi și care se naște din dragostea lui Dumnezeu și din dorința Sa
de a-i salva pe toți. "Domnul îl mustră și îl pedepsește pe cel pe care îl iubește" și
pe cel pe care vrea să îl salveze, dar nu va salva pe nimeni cu forța. Așa că toți cei
care știu că sunt iubitori de bani, care știu că nu pot să renunțe și să dea și să
împartă cămașa lor cu săracii, dacă ascultă, dacă Dumnezeu le pune în față o
nevoie și ei înșiși văd că nu pot să dea, ar trebui să cadă pe Stâncă cu lacrimi și să
se roage din cauza acestui caracter satanic din ei. Este timpul și este ultima dată.
Deci anul acesta în care intrăm, până la următoarea Zi a Ispășirii, poate fi ultimul
an de har, iar pentru cei care trebuie să treacă la odihnă, sfârșitul timpului lor de
har va veni mai înainte.
Fie ca Domnul să ajute pe fiecare să facă un efort, să se smerească, să lase totul
pentru Cristos, să sacrifice totul, să facă proba convertirii sale, pentru că nimeni
nu va fi acceptat în Filadelfia, nici botezat, dacă nu trece examenele și nu-și

dovedește convertirea, conform cu ceea ce spune Ellen White. Cei care urmau să
fie acceptați în biserică trebuiau să fie testați temeinic, temeinic și nu să fie
botezați rapid; trebuiau să treacă testul. Nu să fi ajuns la perfecțiune, ci că au
negat egoismul. Acesta este primul pas. Nimeni nu poate fi acceptat în biserică
dacă nu intră în legământul prin sacrificiu din Psalmul 50:5. Fie ca marele "EU
SUNT" să aibă milă de poporul Său care piere în păcatele sale! Amin!
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