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Temă înregistrată la 08/01/2022 i tradusă din spaniolă.ș

Pacea lui Cristos, dragi fra i, mica turmă a Domnului Isus Cristos! Vom înregistra o temă,ț
nu prea lungă, despre un capitol din Biblie pe care DOMNUL ni l-a dat de multe ori aici, 
la Institutul Madison.
El ni l-a dat de multe ori ca grup i de asemenea în particular.ș

i într-un mod deosebit, cu multă insisten ă, i în aceste ultime trei luni, dar întotdeauna Ș ț ș
i mereu revine la noi.ș

Într-un mod special, din primăvară, a revenit cu insisten ă.ț
În trecut, i mie de asemenea, mi-a ie it adesea acest capitol din Ieremia 45.ș ș
Este un text, este un avertisment solemn pentru to i cei care trăiesc în aceste ultime zile ț
ale planetei, în special pentru biserică.
Acel text este un adevăr prezent i DUMNEZEU îl aplică la u a fiecărei familii, a fiecărei ș ș
persoane, pentru că el con ine adevăruri pe care oamenii vor să le evite.ț
Ieremia 45, de la versetul 1.
Capitolul este foarte scurt, are doar cinci versete, iar noi ne vom uita la ultimul, va fi cel 
central.
Dar să începem de la primul.
"Cuvântul pe care profetul Ieremia l-a spus lui Baruc, fiul lui Neriia, a a cum a scris în ș
carte aceste cuvinte din gura lui Ieremia, în anul al patrulea al lui Ioiachim, fiul lui Iosia, 
regele lui Iuda, astfel:" Să observăm, în primul rând, că cuvântul care i-a venit lui Ieremia
era pentru Baruc în acest caz, i putea fi i pentru regele căruia îi scria, pentru că în ș ș
capitolul anterior îi scria încercând să salveze situa ia ării, pentru că trebuia să vină ț ț
Faraon.
Aceasta este pentru fiecare dintre cei care se află în situa ia de a ie i din ora e a a cum ț ș ș ș
vor să iasă, cu propriile idei.
DOMNUL intervine în acest caz cu acest capitol, cu aceste cuvinte inspirate, i sună ș
a a: "A a î i spune EU SUNT, DUMNEZEUl lui Israel, ie, Baruc:" Acest lucru era pentru ș ș ț ț
Baruc într-un mod special, dar se poate aplica oricui care vrea să facă fa ă unei crize, ț
vom vedea, gândindu-se la lucruri care nu sunt pentru acel timp.
În Biblie ni se spune: "există un timp pentru a plânge i un timp pentru a râde, există un ș
timp pentru a ucide i un timp pentru a nu mai ucide", sau alte lucruri.ș
Există un timp pentru comoditate, să spunem a a; comoditate - nu tiu dacă este ș ș
cuvântul potrivit, pentru comoditate, să spunem confortul unei persoane, i există un ș
timp în care trebuie să ui i de orice comoditate i de orice confort.ț ș

i să vedem ce-i spune DOMNUL lui Baruc.Ș
Baruc era scribul lui Ieremia.
Ieremia a fost un profet, unul dintre cei mai mari profe i din Biblie.ț
Iar Baruc era mâna lui dreaptă, instrumentul lui, ajutorul lui, a a cum i Ghehazi a fost ș ș
ajutorul lui Elisei.

i vom vedea cum toate aceste ajutoare, cu excep ia lui Elisei, Elisei a fost la rândul săuȘ ț
ajutorul lui Ilie, dar el avea un caracter mai nobil, în timp ce celelalte ajutoare ale 



profe ilor care sunt men ionate în Biblie, cum ar fi Ghehazi i acel Baruc, aveau unele ț ț ș
defecte de caracter i vom vedea aici.ș
Ce probleme a avut acel tânăr Baruc? DUMNEZEU îi spune: "Ai spus: Vai de mine 
acum! Căci EU SUNT a adăugat durere la durerea mea. M-am ostenit în gemetele mele 
i n-am găsit odihnă". Observăm aici o atitudine care nu i-a plăcut niciodată lui ș

DUMNEZEU.
Aminti i-vă că poporul care a ie it din Egipt, ce a făcut? S-au plâns, au plâns, au vărsat ț ș
lacrimi, pe scurt, au făcut multe lucruri, au amenin at.ț
Dar a te plânge nu este plăcut Domnului.
Plângerile sunt o lipsă de credin ă, i cu atât mai mult atunci când plângerile vin din ț ș
partea unui ajutor de profet.
Practic, biserica lui DUMNEZEU din acel moment este formată din profe i i din pu inii ț ș ț
credincio i.ș
Dar principalii care sunt treji i reprezintă poporul, biserica principală, sunt profe ii.ș ț
Profe ii, apoi un preot care se roagă i care este treaz, apoi o persoană.ț ș
Dar cei mai treji sunt profe ii, iar Baruch era în centrul lucrării.ț

i cu toate minunile pe care le-a văzut, făcute prin mâna lui Ieremia, s-a plâns.Ș
S-a întâmplat ca i cu acei oameni care au ie it din Egipt, cu toate minunile pe care le-ș ș
au văzut în Egipt, pe care le-a făcut DUMNEZEU prin Moise, au vrut să-l omoare pe 
Moise i s-au plâns.ș
Deci, spune a a: "Ai spus: Vai de mine acum! Căci EU SUNT mi-a adăugat durere". Cu ș
alte cuvinte, aici a vorbit de rău despre EU SUNT.
EU SUNT, în loc să facă binele, ce face El, în imagina ia unora, face răul.ț
El aduce întristare, când, de fapt, avem scris că DUMNEZEU nu vrea ca noi să suferim 
nimic care nu ne este necesar.
Deci, de multe ori spunem despre întristări că DUMNEZEU le aduce, dar du manul este ș
cel care le aduce.
"A a să-i spui: A a zice EU SUNT: Iată, distrug ceea ce am zidit i smulg ceea ce am ș ș ș
sădit, adică tot acest pământ." i apoi vom citi ultima parte, dar să ne gândim pu in Ș ț
acum la cazul nostru în care se aplică acest capitol.
Sunt oameni care sunt chema i să iasă, să meargă în mun i, să iasă din apostazie.ț ț
Mai ales să părăsească via a mai confortabilă din ora  i să iasă să trăiască o via ă mai ț ș ș ț
dificilă în mun i.ț
A a cum a fost chemat Avraam, care era un prin , era foarte bogat, trăia confortabil ș ț
acolo.

i totu i a lăsat totul, a lăsat confortul.Ș ș
Primul lucru pe care trebuie să-l părăsim atunci când suntem chema i de DUMNEZEU ț
este confortul.
Trebuie chiar, dacă DUMNEZEU ne dă câteva zile pentru a ne pregăti, să ne comportăm
dur cu noi în ine.ș
Trebuie să ne supunem lucrurilor aspre, a a cum a spus Pavel.ș
El făcea aceea i lucrare cu el.ș
Era o pregătire militară pe care o făcea.
Se pregătea pe sine, î i pregătea trupul pentru a îndura încercări grele.ș

i să ne amintim, de asemenea, de DOMNUL Isus cu ucenicii săi, că cei care formau Ș



biserica vie, singura biserică vie care exista în acel moment, era Isus i ucenicii săi.ș
Era Isus, pentru că ucenicii au fost chema i să devină biserica.ț

i acea biserică nu avea nimic atrăgător.Ș
A intra în slujba Domnului Isus nu avea nimic atrăgător.
Nu avea niciun fel de confort.
DOMNUL nu a oferit, a a cum se oferă astăzi: "Uite, dacă vii să fii angajatul nostru, vei ș
avea o ma ină, î i vom da o casă i nu tiu ce altceva".ș ț ș ș
Cei care voiau să fie ucenici ai Domnului trebuiau să accepte via a grea.ț
Să trăiască fără o casă, să trăiască fără un acoperi , să trăiască fără hrană asigurată.ș
Să trăie ti fără să tii când vei mânca.ș ș
Ei nu aveau nici măcar un program de masă, a a cum au mul i, confortabil.ș ț
"La a a i a a oră mâncăm, i la a a i a a oră", trei mese pe zi sau toate planificate.ș ș ș ș ș ș ș
Nu, via a unui cre tin, a a cum se spune acolo în Ioan capitolul 3, este condusă, este ț ș ș
mi cată de Duhul Sfânt i nu tii unde vei fi în următoarea oră sau în următoarea zi.ș ș ș
Nu- i po i face planuri mari i trebuie să accep i dacă nu po i mânca pentru o zi sau douăț ț ș ț ț
sau trei sau două săptămâni, a a cum i s-a întâmplat lui Pavel, în acea furtună, se ș
spune că nu au mâncat, cred că spune două săptămâni, pentru o lungă perioadă de 
timp.
El s-a rugat lui DUMNEZEU i DUMNEZEU le-a spus să mănânce.ș
Dar vedem că sunt situa ii pe care trebuie să le acceptăm i să nu ne plângem.ț ș

i aici, a a cum Baruc a văzut ceea ce va urma, i a a cum vedem i noi acum ceea ce Ș ș ș ș ș
va urma i ceea ce a venit deja i va fi i mai rău... DOMNUL, încă, din anul 2000-2001, ș ș ș
strigă, încă de pe vremea lui Ellen White, dar acum pentru această genera ie, din anul ț
2000-2001 strigă tare în toate bisericile: "Merge i în mun i".ț ț
Nu doar "ie i i din ora e la sate", ci "ie i i, ie i i din ora e, ie i i din sate, ie i i în mun i".ș ț ș ș ț ș ț ș ș ț ș ț ț
Ie i i în locul unde ve i avea protec ie, unde ve i fi liberi i unde ve i primi sănătate.ș ț ț ț ț ș ț
Aceasta este ceea ce oferă DUMNEZEU, dragi fra i, i prezen a Celui Ve nic, protec ia ț ș ț ș ț
Celui Ve nic.ș
Dar uita i-vă acum la cel care era mâna dreaptă a profetului, un om sfânt, un om care seț
pregătea să fie profet, acel Baruc.
El a îndrăznit să se descurajeze, să treacă printr-o depresie, să zicem a a, a spus: "Vai ș
de mine acum!". Adică, de ce mi-a luat DOMNUL confortul sau ceea ce am nevoie? i Ș
DOMNUL îi zice: "A a să-i spui: A a zice EU SUNT: Iată, voi nimici ceea ce am zidit i ș ș ș
voi smulge ceea ce am sădit i tot pământul acesta". Cu alte cuvinte, El le va lua orice ș
mod de sprijin sau de confort, chiar i lucrurile construite, casele, nu vor avea nici măcarș
un acoperi  deasupra capului.ș
"Voi smulge ceea ce am plantat", copaci, vi ă de vie, smochini, toate plantele, pământul ț
va fi ruinat.
" i tu cau i lucruri mari pentru tine?", îi spune lui Baruc.Ș ț
Sunt momente când... El tia, pentru că a scris ce avea să vină peste ară, distrugere ș ț
după distrugere.
Noi anun ăm de foarte mult timp, de mai bine de un secol, distrugerile care vor veni ț
peste această lume.
Mai întâi trâmbi ele i apoi ultimele apte plăgi.ț ș ș

i totu i îndrăznim să ne a teptăm la confort în plecarea noastră în mun i.Ș ș ș ț



Sau să a teptăm să avem toate condi iile în mun i înainte de a pleca.ș ț ț
Căci i Baruc era în aceea i stare de spirit i DOMNUL i-a spus: "Ai grijă, în vremuri de ș ș ș
atâta suferin ă, în vremuri de judecată, în vremuri de distrugere, nu trebuie să cau i ț ț
confort. Nu trebuie să cau i lucruri măre e, trebuie să te mul ume ti dacă via a ta va fi ț ț ț ș ț
salvată".
Asta i-a spus lui Baruc i asta îi spune fiecăruia dintre cei care vor să iasă sau sunt ș
invita i să iasă, pentru că to i oamenii au fost invita i i doar câ iva vor ie i.ț ț ț ș ț ș
Este o minune, i numele lui DUMNEZEU să fie lăudat, pentru că acum două mii de ani ș
nu a fost o minoritate, ci to i cre tinii din Ierusalim au fost cru a i.ț ș ț ț
Când au văzut semnul, când armatele romane s-au retras, au fugit i nu au fugit cum a ș
fugit Lot, spre un ora  mai mic.ș
Au fugit din Ierusalim, care era metropola, ora ul cel mai mare i cel mai, să spunem, ș ș
luxos.
Au fugit direct în mun i; a fost porunca Domnului, au respectat-o întocmai.ț

i au fugit într-un loc în care au fost nevoi i, desigur, timp de câteva zile sau, cine tie, Ș ț ș
săptămâni, au fost nevoi i să se culce sub cer până când au putut construi ceva din ț
copaci.
Dar a trebuit să o ia de la zero, n-au avut timp să- i vândă casele, n-au avut timp să- i iaș ș
lucrurile, n-au plecat cu trăsuri.
Au fugit, au fugit pentru a- i salva via a, pentru că în orice moment se puteau întoarce i,ș ț ș
dacă ar fi fost urmări i de acei evrei fanatici, ar fi fost uci i.ț ș
A a că trebuiau să câ tige distan ă, trebuiau să nu piardă nicio secundă.ș ș ț
Acum, uite, oamenii care sunt invita i de DOMNUL să- i salveze via a i să nu se ț ș ț ș
a tepte la măre ie, a a cum se a tepta Baruc, ace ti oameni ezită, ace ti oameni îi pun ș ț ș ș ș ș
condi ii lui DUMNEZEU i DUMNEZEU î i va retrage oferta de protec ie fa ă de ei; vor ț ș ș ț ț
trebui să sufere ceva ce nu i-au imaginat niciodată.ș
Acesta a fost un test sigur i privi i, avem multe de învă at aici, dragi fra i.ș ț ț ț
Pentru to i cei care au ie it, care au suferit un început greu, există promisiuni în Biblie în ț ș
care se spune că DUMNEZEU nu dispre uie te începuturile grele, dificile, slabe, nu ț ș
stinge cărbunele care fumegă.

i atunci, cei care au ie it, când vor să aducă mai mul i oameni acolo, în locul de pe Ș ș ț
munte, trebuie să aplice acea "metodă infailibilă", acea metodă a lui Isus Cristos.
Metoda lui Isus Cristos este negarea confortului.
El i-a supus, sau a făcut un test al uceniciei, sau al devenirii unui ucenic, să renun e la ț
orice confort, să trăiască prin credin ă.ț
Imagina i-vă câ i ucenici ar fi avut DOMNUL Isus în lumea noastră de astăzi.ț ț
Câ i ar fi renun at la tot, la toate? i ar fi plecat doar cu hainele pe care le aveau.ț ț Ș

i fără să tie ce vor mânca mâine i unde vor dormi.Ș ș ș
Cine ar fi acceptat a a ceva? Aproape nimeni.ș

i totu i, El a găsit unsprezece.Ș ș
A găsit unsprezece, iar cel care era al doisprezecelea, Pavel, a declarat cu propria-i 
gură că a ajuns să tie cum să trăiască cu nimic sau din bel ug.ș ș
La fel, dând slavă lui DUMNEZEU, a tiut să trăiască fără să se plângă.ș
Căci în momentul în care ne plângem, păcătuim.
Dacă vrem să fim siguri că nu vin oameni egoi ti, în căutare de sine, îi putem testa ș



pentru a vedea dacă sunt sau nu în căutare de confort.
Este clar că există i fra i care sunt obi nui i cu via a grea i care pot avea o gândire ș ț ș ț ț ș
dublă, dar aici, în Madison, nu am văzut astfel de oameni.
Cei care au îndurat, au îndurat până la o limită, au ajuns la un punct în care s-au plâns.
Au îndurat o parte i apoi s-au plâns.ș
Al ii, aparent, au îndurat, dar apoi, după ce au plecat, au declarat tot ceea ce nu le ț
convenea sau ceea ce nu puteau îndura, de i există condi ii aici.ș ț
Nu au putut suporta un loc cu condi ii.ț
Este ca în acel verset: "Dacă cu cei pe jos sunte i obosi i, cum ve i face cu cei călare?".ț ț ț
Este ceva de acest gen.
A adar, acest test este un bun test pentru a începe să cau i oameni.ș ț

i aici avem un personaj, Baruc, care a fost acceptat de Ieremia.Ș
Probabil că Ieremia nu l-a pus la testul confortului sau al lipsei de confort.
Dar acum că a văzut că va veni distrugerea, a început să se plângă dinainte.
Este ca i cum mul i dintre noi vedem ce urmează să vină i ne pierdem curajul, curajul ș ț ș
de a face fa ă la toate, pentru că este prea mult i credin a dispare, ca i cum ț ș ț ș
DUMNEZEU nu- i poate păstra poporul Său care Îl onorează.ș
A a că părăsim acest capitol, dragi fra i, pentru că ne-a fost dat ca un avertisment ș ț
despre to i cei care vor să iasă, dar nu vor să trăiască fără mângâiere, fără anumite ț
lucruri.
Nu sunt dispu i să sufere până la capăt lipsa mâncării sau a căldurii sau a oricărui lucru ș
fără de care î i închipuie că nu pot trăi.ș

i sunt surori, chiar fra i, care nu pot trăi fără du uri zilnice.Ș ț ș
i vor veni zile, dragi fra i, când nu vom putea face du .Ș ț ș

Poate pentru o săptămână sau două, nu tim.ș
Vor veni zile foarte dificile.
De câte ori au făcut du uri în război, în armată, când trebuiau să lupte în fiecare zi ș
împotriva du manilor? Iar el spune: " i tu cau i lucruri mari pentru tine, nu le căuta. Căci ș Ș ț
iată, voi aduce răul peste toată făptura, zice EU SUNT. i- i voi da via a ta ca pradă în Ș ț ț
toate locurile unde vei merge". Singurul lucru pe care DUMNEZEU îl oferă, dragi fra i, în ț
ceea ce va urma.

i acum, de acum încolo, invitându-ne să ie im din ora , în mun i, singurul lucru pe care Ș ș ș ț
ni-l promite DOMNUL este că ne salvează via a.ț
Dar să nu-I punem condi ii, că trebuie să ne dea o casă, căldură, apă i toate cele ț ș
necesare pentru a putea pleca.

i bani.Ș
Să nu-i impunem nimic lui DUMNEZEU.
Să încercăm să ne gândim că, dacă nu ie im, nu vom primi via a noastră ca pe un dar, ș ț
ca pe o pradă.
Via a ne va fi luată, dragi fra i.ț ț
Dacă cineva este în elept astăzi, în acest popor, va gândi a a.ț ș
Se va gândi că via a lui atârnă de un fir de păr, cum se spune.ț
Via a lui este în mare pericol.ț
Iar via a lui depinde de decizia pe care o va lua.ț
Dacă nu- i asumă, chiar acum, greută ile, duritatea vie ii pe munte i nu luptă până la ș ț ț ș



sânge pentru a putea face ni te condi ii acolo i pentru a- i face un loc de refugiu - de ș ț ș ș
acum înainte, pentru că mai târziu va fi prea târziu.
În curând, puterea de a cumpăra i de a vinde va fi oprită, va fi blocată pentru poporul luiș
DUMNEZEU.
Acum este momentul în care pute i, încă, să cumpăra i materiale pentru arcă, să ț ț
construi i arca.ț

i vă asigur că dacă Noe ar fi întârziat cu confortul, vă asigur că... Din momentul în care Ș
DUMNEZEU i-a poruncit să construiască arca, pentru că peste 120 de ani urma să vină 
potopul, nu mai avea timp liber să se uite la televizor.
Nu a avut nici măcar o oră să se uite la o telenovelă.
Vă asigur că a muncit zi i noapte, poate împreună cu copiii săi, pentru a putea să o ș
termine i a terminat-o cu pu in timp înainte de potop, muncind a a, negându- i tot ș ț ș ș
confortul, mâncând acolo la muncă, pe antier.ș
A a trebuie să ac ionăm, dragi fra i.ș ț ț

i mul i î i pierd timpul.Ș ț ș
Mul i sunt acolo dormind prea mult sau petrecându- i timpul liber în lucruri groaznice ț ș
acolo, în ora e, fiind în ela i, vrăji i de păstorii care le promit pace i lini te i că "sta i ș ș ț ț ș ș ș ț
lini ti i, căci nu vom duce lipsă de pâine i de apă. Cine are credin ă va avea pâine i ș ț ș ț ș
apă asigurată".
Minciuni.
Minciuni.
Asta a fost promis pentru timpul de după încheierea harului, când nu vom mai putea 
semăna.
Dar în timpul trâmbi elor, trebuie să avem un loc, o arcă.ț
Trebuie să plutim pe mare, pe marea furtunoasă, altfel vom pieri.
To i cei care nu i-au pregătit o arcă pentru a pluti peste necazurile acestei lumi care va ț ș
veni se vor scufunda, vor pieri.
A a că nu căuta pentru tine măre ia, dragă frate, dragă soră.ș ț
Nu căuta i confortul.ț
Nu căuta i să pune i condi ii lui DUMNEZEU.ț ț ț
Merge i înainte.ț
Ie i i ca i cum ar veni al treilea război mondial i va veni starea de asediu i nu ve i mai ș ț ș ș ș ț
putea cumpăra, vinde i face nimic.ș
Ve i rămâne acolo unde sunte i, ve i fi închi i în casă, nu ve i avea nici măcar hârtie ț ț ț ș ț
igienică.
Va trebui să suferi i cele mai groaznice ru ini i să muri i de foame sau de frig, sau pe ț ș ș ț
stradă pentru că nu ve i putea plăti chiria.ț
Dacă nu î i pregăte ti un loc pentru tine, lucruri îngrozitoare, oribile, se vor abate asupra ț ș
ta.

i nu trebuie să te duci de frica tuturor acestor lucruri, ci din dragoste pentru Ș
DUMNEZEU.
Din iubire i din dorin a de a-L mul umi pe DUMNEZEU.ș ț ț
Iar cel care va pleca i va încerca să facă această lucrare din egoism, în mod egoist, nu ș
va primi protec ie, nu va primi via a ve nică, nu va fi ajutat de îngeri.ț ț ș
El va fi lăsat singur cu egoismul său.



Această lucrare este de a-i salva pe al ii.ț
A construit Noe o arcă atât de mare doar pentru el însu i? Să reflectăm, dragi fra i, la ș ț
toate acestea, în special la Ieremia 45.

i rugăciunea noastră să fie: "Doamne, izbăve te-ne de căutarea lucrurilor mari, a Ș ș
măre iei, a confortului, în aceste vremuri rele. Ajută-mă să am credin a de a îndura totul ț ț
până când voi vedea arca terminată".
Fie ca Cel Ve nic să vă binecuvânteze cu acest gând! i fie ca mul i să reu ească să- i ș Ș ț ș ș
termine arca înainte de venirea potopului de foc.
Fie ca EU SUNT să binecuvânteze Israelul cu în elepciune i credin ă.ț ș ț
Amin!

Institutul Madison
scoalamadison@protonmail.com
Telegram RO: https://t.me/institutul_madison_spania
Telegram ES: https://t.me/atalayas_adventistas
elultimoclamor.org
Mul umim Domnului Isus Cristos pentru binecuvântarea de a în elege Cuvântul Său! ț ț


