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A Sosit Momentul Adevarului

David WilkersonDecember 8, 1986
"Si astfel izbavirea s-a întors îndarat, si mântuirea a stat deoparte; caci adevarul s-a poticnit în piata de obste si
neprihanirea nu poate sa se aproprie. Adevarul s-a facut nevazut, si cel ce se îndeparteaza de rau este jefuit.
Domnul vede, cu privirea mânioasa, ca nu mai este nici o neprihanire" (Isaia 59: 14-15).
(Da, adevarul a cazut în strada, si neprihanirea nu poate intra...Da, adevarul a esuat: si cel ce se îndeparteaza de
rau se face singur prada....si Domnul a vazut si nu i-a placut ca nu mai este nici o judecata) Versiunea engleza
Profetul Isaia a spus, Adevarul a cazut în strada - usa este închisa fata de neprihanire si cei ce vor sa urmeze pe
Domnul cu toata fiinta devin victime datorita predicilor slabe.
Profetul atentioneaza spunând ca tinerii credinciosi sinceri sunt raniti datorita faptului ca liderii lor nu predica
adevarul sfinteniei. El a spus, "Cei ce se departeaza de rau devin victime..." si asta se întâmpla pentru ca
"Niciunuia nu-i place dreptatea, niciunul nu se judeca cu dreptate" (Isaia 59: 4).
Ezechiel este chiar mai emfatic despre felul cum slujitorii lui Dumnezeu calca adevarul si distrug vieti prin însasi
interesele lor egoiste: "Mai marii lui uneltesc în mijlocul lui, ca sa înghita sufletele, ca un leu care racneste si îsi
sfâsie prada; pun mâna pe bogatii si pe lucruri scumpe, si maresc numarul vaduvelor în mijlocul lui. Preotii lui calca
Leea Mea si Îmi pângaresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nici o deosebire între ce este sfânt si ce nu este sfânt, nici
nu învata pe oameni sa faca deosebire între ce este necurat si ce este curat, îsi întorc ochii de la Sabatele Mele, si
sunt pângarit în mijlocul lor. Capeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niste lupi care îsi sfâsie prada; varsa sânge, pierd
sufletele, numai ca sa-si potoleasca lacomia de bani. Proorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii
înselatoare, proorocii mincinoase. Ei zic; "Asa vorbeste Domnul, Dumnezeu!" Si Domnul nu le-a vorbit! (Ezechiel
22: 25-28)
Domnul a cautat printre ei un om care sa fi luptat pentru adevar. Înselaciunea si compromisul au darâmat zidurile
de protectie. "Caut printre ei un om care sa înalte un zid, si sa stea în mijlocul sparturii înaintea Mea pentru tara, ca
sa n-o nimicesc; dar nu gasesc niciunul! (Ezechiel 22: 30)
Ieremia a spus ca ochii sai erau o fântâna de lacrimi, pentruca poporul lui Dumnezeu era dedat lacomiei - au
devenit curvari, o adunare de oameni înselatori. Durerea lui a fost cauzata de toate minciunile care erau predicate
oamenilor de prooroci falsi si preoti egocentristi. El spunea despre ei: "Nu sunt viteji pentru adevar - nu vor predica
adevarul!" (Ieremia 9: 2,3,5).
Osea a atentionat ca Dumnezeu are o judecata cu poporul Sau pentru calcarea adevarului în picioare: "Domnul are
o judecta cu locuitorii tarii, pentru ca nu este adevar, nu este îndurare, nu este cunostinta de Dumnezeu în tara.
Fiecare jura strâmb si minte, ucide, fura, si prea curveste; napastuieste si face omoruri dupa omoruri".(Osea 4: 1-2)
Cu cât Domnul îsi binecuvânta mai mult poporul, cu atât ei deveneau mai pacatosi si corupti. Pacatul crestea în
mijlocul lor si cei de la amvon le hraneau poftele pacatoase. Amvoanele si bancile erau corupte în aceeasi masura.
"Cu cât s-au înmultit, cu atât au pacatuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocara. Ei se hranesc din
jertfele pentru pacatele poporului Meu, si sunt lacomi de nelegiurile lui. Dar si preotului i se va întâmpla ca si
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poporului; îl voi pedepsi dupa umbletele lui, si-i voi rasplati dupa faptele lui" (Osea 4: 7-9).
Copii Din Curvie
Amvoanele erau atât de slabe si compromitatoare în ce priveste pacatul, ca au dat nastere unor copii din curvie!
Osea a proorocit, "Vor merge cu oile si boii lor sa caute pe Domnul, dar nu-L vor gasi nicidecum: caci S-a departat
din mijlocul lor. Au fost necredinciosi Domnului, caci au nascut copii din curvie..." (Osea 5: 6-7).
În ebraica cuvântul "curvie" asa cum este folosit aici înseamna: a se îndeparta, a comite adulter, a-si întoarce
privirea! Iubesc aceasta generatie tânara si Dumnezeu are o ramasita sfânta printre ei - dar nu pot sa ma gândesc
la o mai buna descriere a lor decât cea din Osea: "au devenit copii din curvie". Prin aceasta vreau sa spun
curvari(straini) fata de neprihanirea Domnului. Predicile slabe în ce priveste pacatul atât de predominante astazi au
dat nastere unei generatii de tineri care sunt atât de amestecati cu aluatul acestei lumi, ca au devenit straini
adevarului si sfinteniei. Pot sa poarte cu ei Biblii la concerte de rock pline de imoralitate. Formatia de rock
(crestina?) Stryper îsi mângâie soldurile cu miscari senzuale si sugestive fata de fete si apoi arunca cu Biblii în ele.
De ce este generatia aceasta atât de oarba fata de adevarul separarii de lume? De ce atât de multe tinere crestine
au copii în afara legamântului de casatorie? De ce mii dintre copiii nostri crestini sunt atât de confuzi si folosesc
droguri? De ce mii dintre ei folosesc acum alcool? De ce formatiilor de heavy metal si punk rock le este atât de
usor sa vrajeasca inimile copiilor nostri?
Osea a spus-o clar - este înselaciune la amvoane! Atât de putini se lupta pentru adevar! Atât de putini sunt fara
"spiritul curviei" peste ei! Atât de putini barbati si femei ai lui Dumnezeu care sa umble în adevar, care sa arate
poporului lui Dumnezeu ce este sfânt si ce este profan.
Osea spunea ca proorocii au devenit capcane, laturi - pentru ca sunt corupti ei însasi... El s-a rugat Domnului sa le
dea un pântece care sa nasca înainte de vreme si sa-i faca sa nu aduca nici o roada. "Da-le un pântece, care sa
nasca înainte de vreme si tâte seci...."(Osea 9: 14).
Ceea ce ma îngrijoreaza cel mai mult este ca aceasta generatie a copiilor din curvie refuza orice fel de corectie! Nu
tremura la Cuvântul lui Dumnezeu. Ei musamalizeaza numele Domnului Isus peste toate pacatele lor. Mustrarea
este respinsa în totalitate - devin împietriti în caile lor si sunt atrasi de pastori sau învatatori care le camufleaza
compromisul. "Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în tara. Proorocii proorocesc neadevaruri, preotii stapânesc
cu ajutorul lor, si poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce veti face la urma?" (Ieremia 5: 30-31)
Ieremia a adaugat, "Acesta este poporul care n-asculta glasul Domnului, Dumnezeul sau, si care nu vrea sa ia
învatatura, s-a dus adevarul, a fugit din gura lor" (Ieremia 7: 28)
Proorocii au spus mai dinainte ca Hristos va veni sa reconstruiasca un cort sfânt fondat pe adevar!
"Asa vorbeste Domnul: Ma întorc iaras în Sion, si vreau sa locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va
chema: Cetatea cea credincioasa si muntele Domnului ostirilor se va chema: Muntele cel sfânt" (Zaharia 8: 3).
Hristos a venit sa ridice un popor pentru El care sa iubeasca adevarul, sa mearga în lumina lui si sa-l predice în
toata plinatatea. Muntele Sau sfânt, pe care este construit Noul Ierusalim, va apartine doar acelora care vor
executa idolatria si toate pacatele ascunse. Zaharia a proorocit, "Iata ce trebuie sa faceti: Fiecare sa spuna
aproapelui sau adevarul; judecati în portile voastre dupa adevar si în vederea pacii"(Zaharia 8: 16).
În aceste zile de pe urma Domnul nostru va ridica un popor sfânt eliberat de înselaciune si necinste! Ei sunt cei ce
doresc sa umble în frica sfânta a Domnului! Cei ce refuza sa umble cu ipocritii, impostorii si sarlatanii. Cei ce
iubesc mustrarea sfânta si sunt doritori sa vina sub lumina dezvaluitoare a Duhului Sfânt. Isaia a proorocit, "Si
atunci un scaun de domnie se va întari prin îndurare; si se va vedea sezând cu credinciosie, în casa lui David un
judecator, prieten al dreptului si plin de râvna pentru dreptate" (Isaia 16: 5).
O Inima Ca A Lui David!
"În ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, asa ca cel mai slab dintre ei va fi în ziua aceea ca
David; si casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Îngerul Domnului înaintea lor" (Zaharia 12: 8)
Proorocii au spus ca Hristos va reconstrui cortul Sau ca în zilele lui David. Ce înseamna aceasta este ca
Dumnezeu va avea în aceste zile de pe urma un popor cu aceeasi inima ca a lui David - a inima a adevarului Page 2 of 6
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pentru Dumnezeu! O inima fara parti întunecate - fara pacat ascuns - fara pofta ascunsa. Si cu o asemenea lumina
în omul launtric ca, atunci când pacatul este descoperit este imediat marturisit si lepadat.
David a spus, "Dar Tu ceri ca adevarul sa fie în adâncul inimii. Zideste în mine o inima curata Dumnezeule, pune în
mine un duh nou si statornic.." (Psalmul 51: 6, 10). Deasemenea, "Domnul este lânga toti cei ce-L cheama, lânga
toti cei ce-L cheama cu toata inima" (Psalmul 145: 18).
Pe patul sau de moarte, David l-a sfatuit pe fiul sau Solomon sa îi calce pe urme umblând cu Domnul în adevar din
toata inima sa! "Daca fiii tai vor lua seama la calea lor, umblând cu credinciosie înaintea Mea, din toata inima lor si
din tot sufletul lor, nu vei fi lipsit niciodata de un urmas pe scaunul de domnie a lui Israel" (1 Regi 2: 4).
Nu toate fortele demonice ale iadului - nu toate capeteniile si puterile din locurile ceresti - pot împiedica planul lui
Dumnezeu de a avea pentru El un popor sfânt care sa mearga înaintea Lui în adevar din toata inima lor.
Mânia Domnului Este Rezervata Pentru Cei Ce Corup Adevarul Tinându-Se De Pacat
"Mânia lui Dumnezeu se descopera din cer împotriva oricarei necinstiri a lui Dumnezeu si împotriva oricarei
nelegiuri a oamenilor, cari înaduse adevarul în nelegiurea lor. Fiindca ce se poate cunoaste despre Dumnezeu, le
este descoperit în ei, caci le-a fost aratat de Dumnezeu" (Romani 1: 18-19).
Ce tragedie ca în timp ce Hristos îsi construieste un oras sfânt pe temelia adevarului - multitudini, incluzând slujitori
ai Evangheliei lui Hristos, schimba adevarul pentru o minciuna! "caci au schimbat în minciuna adevarul lui
Dumnezeu, si au slujit si s-au închinat fapturii în locul Facatorului, care este binecuvântat în veci" (Romani 1: 25).
Când Duhul Sfânt expune pacatul într-o viata - acesta este ADEVARUL sfinteniei lui Dumnezeu care pune o
chemare în acea inima. De fiecare data Duhul Sfânt va cere o predare totala si parasirea poftelor si pacatelor ce
hartuiesc. El niciodata nu va înceta sa ceara adevar si neprihanire în omul dinlauntru!
Când convingerea ce vine de la Duhul Sfânt este ignorata si inima continua cu încapatânare sa tina de pofte si de
pacate, este posibil sa devina atât de împietrita încât Dumnezeu va da aceea inima prada unei minciuni! Pavel a
atentionat, "si cu toate amagirile nelegiuirii pentru ceice sunt pe calea pierzarii, pentruca n-au primit dragostea
adevarului ca sa fie mântuiti. Din aceasta pricina, Dumnezeu le trimete o lucrare de ratacire, ca sa creada o
minciuna pentruca toti cei ce n-au crezut adevarul, ci au gasit placere în nelegiuire, sa fie osânditi" (2Tesaloniceni
2: 10-12).
Ei au respins convingerea fata de pacat, dispretuind adevarul -iubind placerile si fiind lasatori cu pasiunile lor. " De
aceea D-zeu I-a lasat prada necuratiei., sa urmeze poftele inimilor lor."(Romani 1:24).
Care este aceasta minciuna pe care o trimete Dumnezeu? Este o minte depravata si desfrânata care este oarba la
orice judecata. Este o inima atât de împietrita de pacat, ca a devenit imuna fata de frica de Domnul! Este pierderea
totala a discernamântului spiritual. "Si, macar ca stiu hotarârea lui Dumnezeu, ca cei ce fac asemenea lucruri, sunt
vrednici de moarte, totus ei nu numai ca le fac, dar si gasesc de buni pe cei ce le fac" (Romani 1: 32).
În Calatoria Pelerinului, când Crestinul era pe cale sa paraseasca casa Interpretului, i s-a spus "Stai....pâna îti voi
arata ceva mai mult, si dupa aceea poti sa îti continui calatoria". Ce trebuia sa vada Crestinul înainte sa i se
permita continuarea calatoriei? Era Omul Disperarii asezat într-o cusca de fier. Crestinul a întrebat, "Cum ai ajuns
într-o astfel de conditie?" Omul Disperarii a raspuns, "Nu am mai vegheat si am lasat ca poftele sa ma
stapâneasca; am pacatuit împotriva Luminii Cuvântului si bunatatii lui Dumnezeu; am întristat pe Duhul Sfânt, si El
a plecat; l-am facut ispitit pe diavolul sa vina la mine si mi-am împietrit atât de tare inima ca nu ma mai pot pocai".
Cine este acest om al disperarii inchis în cusca de fier? Este barbatul sau femeia lui Dumnezeu care încearca sa
continue sa faca voia lui Dumnezeu în timp ce mentine în inima un fel de coruptie secreta. Cusca de fier este un
blestem al împietririi omului dinlauntru peste slujitorii lui Dumnezeu care au înabusit vocea suava a constiintei si
care acum merg sa lucreze în starea de ipocriti si curvari - fara cea mai mica rusine. Nici nu mai stiu cum sa se
înroseasca. Cusca de fier simbolizeaza conditia de a "trece peste simturi" - o judecata a unui Dumnezeu sfânt
împotriva tuturor celor ce s-au dedat poftelor firii si carnii lor.
Exista O Putere Razbunatoare A Sfinteniei
Exista un fel de razbunare sfânta si terifianta care asteapta pe orice slujitor a lui Dumnezeu ce îsi bate joc de
adevar facând pe plac poftelor stricate. Orice slujitor a lui Dumnezeu ce perverteste sfintenia Domnului înaintea
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ochilor oamenilor va fi pedepsit.
Puteti vedea puterea razbunatoare a sfinteniei pe Muntele Nebo, unde Domnul i-a spus lui Moise: "Suie-te pe
muntele acesta Abarim, pe muntele Nebo în tara Moabului, în fata Ierihonului si priveste tara Canaanului pe care o
dau în stapânire copiilor lui Israel. Tu vei muri pe muntele pe care te vei sui, si vei fi adaugat la poporul tau, dupa
cum Aaron, fratele tau, a murit pe muntele Hor si a fost adaugat la poporl lui, pentrruca ati pacatuit împotriva Mea
în mijlocul copiilor lui Israel, lânga apele Meriba, la Cades, în pustia Tin, si nu M-ati sfintit în mijlocul copiilor lui
Israel. Tu vei vedea doar de departe tara dinaintea ta, dar nu vei intrra în tara pe care o dau copiilor lui Israel"
(Deuteronom 32: 49-52).
Moise a actionat înaintea poporului în asa fel încât adevarul sfinteniei supreme a lui Dumnezeu a avut de suferit. El
l-a facut pe Dumnezeu sa apara înaintea poporului mai putin sfânt decât El este. Este datorita faptului ca el era
cunoscut si respectat pentru blândetea si sfintenia lui ca pedeapsa a fost atât de severa. Multi tineri israeliti care au
pacatuit mult mai mult decât Moise au mers în tara promisa. Dar Domnul pedepseste cel mai sever pe cei ce sunt
chemati sa înalte sfintenia Lui. Celui ce i se da mult, mult i se cere. "Mustele moarte strica si acresc untdelemnul
negustorului de unsori, tot asa, putina nebunie biruie întelepciunea si slava...." (Eclesiastul 10: 1).
Puterea razbunatoare a sfinteniei este foarte clar aratata în tragedia celor doi preoti tineri ai Domnului, Nadab si
Abihu. Ei au fost pe munte cu Moise, Aaron si cei saptezeci de batrâni. "Ei au vazut pe Dumnezeul lui Israel, subt
picioarele Lui era un fel de lucrare de safir straveziu, întocmai ca cerul în curatia lui.....ei au vazut pe Dumnezeu, si
totus au mâncat si au baut..." (Exod 24: 10-11).
Aceiasi preoti care au fost martori la manifestarea de nedescris a slavei si prezentei lui Dumnezeu au adus un foc
strain înaintea Domnului. Cu ochii întregului Israel asupra lor, ei s-au batut joc de adevarul si sfintenia lui
Dumnezeu - au luat usor judecatile si atentionarile Domnului Cel Sfânt - si "Atunci a iesit foc dinaintea Domnului, ia mistuit si au murit înaintea Domnului" (Levitic 10: 2).
Moise a adus aminte tatalui lor Aaron ca Dumnezeu i-a atentionat despre puterea razbunatoare a sfinteniei Sale.
"Moise a zis lui Aaron: Aceasta este ce a spus Domnul când a zis: Voi fi sfintit de cei ce se apropie de Mine, si voi
fi proslavit în fata întregului popor" (Levitic 10: 2).
Moise le-a amintit tatalui lor Aaron ca D-zeu I-a avertizat in legatura cu puterea de razbunare a sfinteniei Lui. "
Moise a zis lui Aaron: "Aceasta este ceea ce a spus Domnul , cand a zis: Voi fi sfintit de cei ce se apropie de Mine,
si voi fi proslavit in fata intregului popor".(Leveticul 10:3)
Iubitilor, Dumnezeu nu S-a schimbat! Noi suntem preotii Sai - trebuie sa-L aratam ca este sfant înaintea poporului
sau vom experimenta si noi puterea razbunarii sfinteniei Lui! Traim în zile de har dar prea multi cred ca era Nou
Testamentala abunda cu acest har binevoitor încât Dumnezeu va trece cu vederea pacatele tinute în ascuns. Nu,
El nu o va face!
Anania si Safira au trait sub baldachinul harului. Dar sub har, Dumnezeu se uita la inima si razbuna înselaciunea
ce s-a cuibarit în acel loc. Ei au ispitit pe Duhul Sfânt crezând ca pot strecura o minciuna sub ochii atotvazatori ai
lui Dumnezeu. Au adus moartea într-o biserica Penticostala Nou Testamentara unde harul si mila erau predicate.
Dumnezeu razbuna sfintenia Sa. Acest cuplu era pe cale sa introduca în biserica un aluat care ar fi putut sa
creasca toata plamadeala. Dumnezeu nu a permis niciunui cuplu din acea biserica sa traiasca o minciuna, sa se
închine si sa slujeasca pe Dumnezeu cu un secret demonic ascuns în inima. Duhul nu le-a permis sa vorbeasca în
limbi, sa marturiseasca, sa mearga în lume tinând Evanghelia lui Hristos si purtând standardul sfinteniei în timp ce
ramâneau într-un pacat ascuns!
Pavel este foarte clar în privinta puterii de razbunare a sfinteniei lui Dumnezeu. El a spus, "Voia lui Dumnezeu este
sfintirea voastra: sa va feriti de curvie; fiecare din voi sa stie sa-si stapâneasca vasul în sfintenie si cinste, nu în
aprinderea poftei, ca Neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni sa nu fie cu viclesug si cu nedreptate în
treburi fata de fratele sau; pentruca Domnul pedepseste toate aceste lucruri, dupa cum v-am spus si v-am adeverit"
(1Tesaloniceni 4: 3-6).
Când Adevarul Este Respins - Înselatoria Se Instaleaza
Cred ca ar fi mai bine sa nu luam aceasta avertizare solemna a razbunarii sfinteniei cu usuratate. Este adresata
fratilor; si Pavel adauga, "cine nesocoteste aceste învataturi, nesocoteste nu pe un om, ci pe Dumnezeu care v-a
dat si Duhul Sau cel Sfânt" (versetul 8).
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Pavel nu a slabit puterea cuvintelor! Slujitorul lui Dumnezeu care este sclav al poftelor, care este atras de pasiuni
rele, care este implicat în orice fel de imoralitate sexuala - este un calcator de lege si un sarlatan! Un înselator! Un
sarlatan este o persoana care înseala printr-o falsa forma de evlavie! Un impostor care încearca sa fure ceea ce
pofteste!
Un slujitor din Adunarile lui Dumnezeu si-a parasit slujba de pastor dupa 20 de ani si sotia dupa 25 de ani pentru a
trai cu femeie din biserica sa. Sotia parasita are doi copii adolescenti care nu pot sa înteleaga cum se face ca
predicatorul despre care ei credeau ca este atât de sfânt a putut sa le paraseasa mama - în timp ce nu este nici
macar divortat! El i-a înselat pe acesti copii! El a defaimat sfintenia lui Dumnezeu în fata tuturor oamenilor! El are
de stat fata în fata cu puterea razbunatoare a sfinteniei Domnului pentru calcarea adevarului în picioare.
Este un sarlatan care sta la amvon predicând despre har si mila, în timp ce se strecoara în camaruta lui pentru a-si
hrani sufletul cu pornografie!
Este un sarlatan care sta la amvon duminica dimineata - chiar plângând - lasând biserica sa creada ca este un om
sfânt - în timp ce întreaga sa inima este perfida. Este perfid fata de sotia sa! Fura dela barbatul femeii cu care
traieste! Înseala pe proprii sai copii si deasemenea si pe copiii iubitei sale secrete. Înseala biserica, orasul, întreaga
familie a credintei. El ia cu usuratate atentionarile Domnului despre razbunarea sfânta.
Acea femeie care apare înaintea oamenilor ca si o femeie pura, credincioasa lui Dumnezeu dar totusi în inima ei
exista o fântâna de pofte este o înselatoare. Închiriaza filme murdare pentru a-si hrani poftele. Sau merge înainte
cu scuza ca are o "relatie nevinovata".
Multimi de oameni ai lui Dumnezeu devin sarlatani înaintea oamenilor pentruca poftele si pasiunile dracesti ale
acestei lumi au intrat în ei ca sa le polueze si sa le corupa mintile si inimile. Se îngramadesc în cinematografe sa
vada cele mai stricate si rele filme si îsi umplu ochii cu scene demonice care corup inima cu tot felul de pervesiuni.
Aceste pervesiuni sunt deseori introduse în casele crestinilor si acum multi dintre ei experimenteaza practici
periculoase interzise. Apoi vin la Casa Domnului sa se închine si sa laude pe Domnul cu mâinile ridicate. Ceva
dans! Este înselatorie curata! Pavel îi numeste "frati mincinosi!"
Cea mai mare înselatorie dintre toate este slujitorul care trateaza usor pacatul dela amvon, pentruca pofta
domneste chiar în inima sa! Un astfel de om va distruge pe predicatorii care striga împotriva pacatului spunând
despre ei ca sunt fanatici sau extremisti. Va folosi numai predici si carti care nu trateaza decât despre mila si har.
Va va spune despre toate pacatele si esecurile marilor oameni ai lui Dumnezeu - acestea fiind pentru el un comfort.
Respingerea Adevarului Este Urmata De O Transformare În Rau!
Pavel spunea ca Satan a fost transformat in chip de înger de lumina. Tot la fel este posibil si pentru slujitorii
Domnului care dispretuiesc adevarul si sunt dedati raului din inimile lor sa fie transformati în prooroci mincinosi si
îngeri de lumina satanici. "Oamenii acestia sunt niste apostoli mincinosi, niste lucratori înselatori, care se prefac în
apostoli ai lui Hristos. Si nu este de mirare, caci chiar Satana se preface într-un înger de lumina. Nu este mare
lucru dar, daca si slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihanirii. Sfârsitul lor va fi dupa faptele lor" (2Corinteni 11:
13-15). Acesti slujitori transformati sunt cei ce introduc o alta evanghelie, un alt Isus. Cred ca astfel de îngeri de
lumina au venit sa însele. Ei au devenit facatori de minuni care striga Doamne, Doamne, dar care sunt lucratorii
nelegiuirii. Pavel a atentionat despre acest fel de înselaciune. El a scris Corintenilor, "...Dar ma tem ca, dupa cum
sarpele a amagit pe Eva cu siretlicul lui, tot asa si gândurile voastre sa nu se strice dela curatia si credinciosia care
este fata de Hristos. În adevar, daca vine cineva sa va propovaduiasca un alt Isus pe care noi nu l-am propovaduit,
sau daca este vorba sa primiti un alt duh pe care nu l-ati primit, sau o alta Evanghelie, pe care nu ati primit-o, oh,
cum îl îngaduiti de bine" (2Corinteni 11: 3-4).
Adevarul, când este cautat si îmbratisat, elibereaza. Elibereaza total! Dar când cerintele adevarului sunt ignorate,
inima devine în final împietrita si Dumnezeu trebuie sa îi dea prada poftelor lor. Nimic nu mai poate opri atunci
transformarea într-un copil al diavolului. Nu exista judecata mai mare pe pamânt!
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