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Mântuitorul	  spune	  că	  „aşa	  cum	  s-‐a	  întâmplat	  în	  zilele	  lui	  Noe,	  tot	  aşa	  se	  va	  întâmpla	  
şi	  la	  venirea	  Fiului	  omului”	  (Matei	  24:37).	  El	  spune	  că	  generaţția	  noastră	  este	  la	  fel	  de	  surdă	  la	  
apelurile	  divine	  ca	  şi	  generaţția	  lui	  Noe.	  Interesul	  de	  a	  clădi	  o	  lume	  mai	  bună,	  mai	  durabilă	  şi	  
mai	  prosperă	  –	  „viaţță	  abundentă,”	  cum	  o	  numim	  noi,	  va	  produce	  acelaşi	  fel	  de	  nebunie	  
colectivă	  care	  a	  lovit	  civilizaţția	  lui	  Noe.	  

Avertizările	  pe	  care	  le-‐au	  avut	  ei	  le	  avem	  şi	  noi	  înzecit.	  Solii	  lui	  Dumnezeu	  au	  spus	  
răspicat	  că	  generaţția	  aceasta	  „prăpădeşte	  pământul,”	  că	  nu	  va	  exista	  nici	  un	  mileniu	  de	  aur,	  
ca	  rezultat	  al	  diplomaţției	  politice,	  religioase	  sau	  prin	  folosirea	  forţței.	  Într-‐o	  lume	  a	  fărădelegii	  
nu	  se	  poate	  trăi	  în	  pace.	  Ceea	  ce	  ţține	  încă	  o	  aparenţță	  de	  prosperitate	  şi	  linişte	  pe	  planeta	  
noastră	  este	  efortul	  susţținut	  al	  celor	  patru	  îngeri	  păzitori	  ai	  „vânturilor	  pământului.”	  Ei	  
împiedică	  efectele	  devastatoare	  ale	  stricăciunilor	  pe	  care	  le-‐am	  produs	  noi	  acestei	  planete	  să	  
se	  desfăşoare	  în	  toată	  furia	  lor.	  O	  ultimă	  lucrare	  a	  rămas	  de	  făcut:	  Oamenii	  zilelor	  noastre	  
trebuie	  să	  se	  pronunţțe	  în	  legătură	  cu	  opţțiunea	  lor	  faţță	  de	  ultimul	  conflict	  din	  marea	  
controversă.	  O	  linie	  de	  demarcaţție	  urmează	  să	  fie	  trasă	  clar	  între	  cele	  două	  clase	  de	  oameni.	  

Ca	  şi	  în	  vremea	  lui	  Noe,	  agenda	  lumii	  noastre	  nu	  se	  potriveşte	  cu	  realitatea.	  Noi	  
visăm	  la	  un	  secol	  21	  religios	  ca	  soluţție	  la	  problemele	  care	  nimicesc	  această	  civilizaţție.	  Vrem	  
să	  construim	  colosul	  de	  aur	  fără	  să	  ţținem	  seama	  de	  piatra	  care	  s-‐a	  desprins	  din	  munte	  şi	  a	  
lovit	  exact	  când	  degetele	  de	  la	  picioare	  tocmai	  se	  pregăteau	  să	  se	  unească.	  

Ca	  şi	  în	  vremea	  lui	  Noe,	  astăzi	  un	  grup	  restrâns	  de	  propovăduitori	  ai	  neprihănirii	  (2	  
Petru	  2:5)	  invită	  biserica	  să-‐şi	  onoreze	  chemarea	  de	  a	  oferi	  lumii	  solia	  îngerului	  al	  treilea.	  
Acest	  popor	  a	  fost	  ridicat	  cu	  o	  singură	  misiune,	  aceea	  de	  a	  comunica	  lumii	  neprihănirea	  lui	  
Hristos,	  adevărul	  despre	  Tatăl.	  Solia	  este	  despre	  neprihănirea	  lui	  Hristos,	  şi	  este	  numită	  
ultima	  solie	  de	  avertizare.	  Este	  o	  avertizare	  că	  planeta	  aceasta	  a	  depăşit	  termenul	  de	  
garanţție	  şi	  nu	  mai	  poate	  fi	  reparată	  de	  utilizatorii	  ei.	  Pe	  ea	  nu	  se	  mai	  poate	  clădi	  o	  societate	  
viabilă.	  Singura	  soluţție	  este	  părăsirea	  ei.	  Dumnezeu	  Se	  oferă	  să	  pună	  la	  dispoziţție	  un	  chivot	  
(Evrei	  11:7)	  suficient	  de	  mare	  pentru	  toţți	  locuitorii	  planetei.	  Tot	  ce	  se	  aşteaptă	  de	  la	  ei	  este	  
să	  aibă	  încredere	  în	  capacitatea,	  dispoziţția	  şi	  plăcerea	  Sa	  de	  a-‐i	  salva.	  

Înştiinţțaţți	  de	  Dumnezeu	  „despre	  lucruri	  care	  încă	  nu	  se	  văd,”	  aceşti	  propovăduitori	  ai	  
neprihănirii	  lui	  Hristos	  construiesc	  azi	  un	  chivot	  la	  fel	  de	  real	  ca	  şi	  cel	  ridicat	  de	  Noe.	  În	  
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mijlocul	  batjocurii	  şi	  confuziei	  teologice	  fără	  precedent,	  ei	  formulează	  o	  ecuaţție	  simplă,	  dar	  
capabilă	  să	  mute	  din	  loc	  munţții	  fărădelegii	  şi	  nepăsării:	  Dumnezeu	  doreşte	  şi	  este	  capabil	  să	  
salveze	  pe	  toţți	  cei	  care	  au	  încredere	  în	  El.	  

Misiunea	  bisericii	  rămăşiţței	  este	  să	  demonstreze	  lumii	  că	  se	  poate	  avea	  încredere	  în	  
Dumnezeu.	  Pentru	  aceasta,	  Dumnezeu	  S-‐a	  oferit	  să	  apară	  în	  instanţță,	  într-‐un	  caz	  public	  de	  
analiză	  a	  caracterului	  Său.	  Dacă	  ratăm	  această	  misiune,	  miliardele	  acestei	  planete	  nu	  vor	  
putea	  fi	  ajutate.	  Iar	  atât	  timp	  cât	  noi	  înşine	  declarăm	  că	  Dumnezeu	  este	  deasupra	  legii,	  
procesul	  nu	  poate	  fi	  încheiat.	  


