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Pacea lui Cristos, iubi i fra i, mica turmă a Domnului Isus Cristos. Vă salutăm în ziua ț ț
sfântă a Domnului, ziua a aptea. Vă salutăm în această zi încă de război pe acest ș
pământ, a trei sute optzeci i una zi de război între est i vest, între Rusia sau Putin i ș ș ș
Ucraina. Trei sute optzeci de zile numărate una câte una de la începutul războiului, 
trei sute optzeci de zile de moarte, de distrugere de vie i, de o groază pe pământ care ț
nu s-a mai văzut de la cele două războaie mondiale încoace. Acest lucru ar trebui să 
ne facă să medităm profund asupra sfâr itului lumii i asupra faptului că dacă ș ș
Dumnezeu permite acest lucru pe pământ, este pentru a ne avertiza i pentru că ceva ș
mai rău se apropie. Să ne amintim că am avut în urmă cu câ iva ani lunile de sânge, ț
care anun au sânge, luni de sânge primăvara, luni de sânge toamna. Acest război nu ț
va fi ultimul. În Matei douăzeci i patru, Domnul anun ă clar că vom auzi de războaie ș ț
i de zvonuri de războaie. Dacă războaiele, prima parte a versetului se referă la acest ș

război care a început, cea de-a doua parte s-a împlinit i ea, pentru că auzim zvonuri ș
de războaie, de încă alte războaie. Lumea tremură în a teptarea unei confruntări între ș
Statele Unite, împreună cu Europa, evident, împotriva Chinei. Trăim într-o perioadă în 
care, în ciuda numeroaselor alian e de pace care au fost încheiate, nu va fi pace pe ț
pământ. Domnul a anun at că sfâr itul lumii va fi un timp de război, un timp al sabiei, ț ș
un timp de sânge, un timp teribil, i nu cred că ne putem imagina ce va urma. Să ș
începem cu ceea ce a dat Domnul de când s-a împlinit un an de război în Ucraina. 
Domnul a început să dea atât de mult în fiecare zi, aproape, Daniel, iar Daniel este în 
acela i timp i Apocalipsa, sunt una i aceea i carte. A a că am înregistrat ultimele ș ș ș ș ș
două teme, tema 93 i tema 94, care sunt teme profetice, în care am explicat unele ș
lucruri care vor fi greu de în eles pentru Laodiceea. Lucruri atât de dificile. A a cum a ț ș
vorbit Domnul, i El a spus că a vorbit în multe feluri, dar cei care sunt surzi, orbi, nu ș
pot în elege. Domnul vorbe te a a cum a vorbit odinioară. Domnul eliberează prin ț ș ș
adevăr. "Ve i cunoa te adevărul i adevărul vă va face liberi". Liberi de întuneric, liberi ț ș ș
de minciună, liberi pentru că cei care vor merge pe calea îngustă trebuie să meargă 
liberi. Să ne amintim că Domnul a eliberat un popor. Cândva un popor de sclavi în 
Egipt, iar El l-a eliberat. I-a făcut să umble liberi, dar au pierdut repede acest lucru din 
cauza infidelită ii lor. Acela i lucru se va întâmpla i la sfâr itul lumii. Domnul are o ț ș ș ș
biserică, o mo tenire, a a cum s-a rugat Daniel. O mo tenire care trebuie să eliberezeș ș ș
cele cinci fecioare în elepte. i ele nu se numesc în elepte pentru că sunt în elepte, ci ț Ș ț ț
se referă la prima lor dragoste. Se referă la faptul că, la începutul experien ei lor ț
spirituale, au lucrat cu dragoste. i au adunat ceva ulei în via a lor. Apoi au adormit în Ș ț
egoism, în întunericul Laodiceei, în tradi iile Laodiceei, la fel ca tradi iile iudaismului ț ț
antic, în Talmudul din Laodiceea, la fel ca Talmudul care a înlocuit Biblia, cuvântul lui 
Dumnezeu, în Israel. La fel s-a întâmplat i cu acest popor Laodicean, care, conform ș
Apocalipsei, nu are niciun adevăr. Crede că este doar bogată Laodiceea, bogată în 
adevăr, dar nu are niciun adevăr. Are un pic de adevăr, dar i-a făcut o tradi ie din ș ț
ceea ce nu este adevăr. i totu i, Domnul a promis că Duhul Sfânt, când va veni, ne Ș ș
va conduce în tot adevărul. Acest lucru nu se va împlini, iubi i fra i, în Laodiceea. A a ț ț ș



cum Duhul Sfânt nu a căzut peste templul abandonat de Domnul Isus cu două mii de 
ani în urmă, Duhul Sfânt a căzut peste o casă umilă, acolo separată de templu, o casă
în care erau împreună 120 de oameni, nu teologi, nu doctori ai legii, nu pastori, 
oameni umili, care fuseseră elibera i de Domnul Isus cu adevărul. Ei fuseseră elibera iț ț
de tradi iile iudaice. i pentru că i-au deschis mintea, au primit Duhul Sfânt. ț Ș ș
Dumnezeu este acela i ieri, astăzi i în veci i cred că El va lucra în acela i mod. În ș ș ș ș
ciuda a tot ceea ce poate spune Laodicea, să ne amintim că Domnul a avertizat că cel
care urmează pe orbi, un orb care urmează pe orb va cădea în aceea i groapă. ș
Soarta orbului este să cadă în groapă. Să ne amintim de soarta lui Iuda. El era un orb 
care nu putea vedea cu ochii spirituali din cauza eului său neînvins i astfel a căzut în ș
groapa pierzării. Aceea i amenin are este rostită de Laodicea. În Apocalipsa se spuneș ț
că Laodicea va fi vomitată i că numai acei pu ini, dacă cineva va auzi glasul meu i ș ț ș
va deschide u a, voi intra la el i voi cina cu el. Isus a luat masa cu cei salva i ș ș ț
întotdeauna. Isus a cinat i a intrat în casele unde erau oameni care trebuiau să fie ș
salva i.ț
Chiar dacă a luat masa cu Zacheu, cu Simon sau cu al ii, El a venit întotdeauna i a ț ș
luat masa cu cei care urmau să se pocăiască. i în fiecare zi a luat masa cu ucenicii Ș
Săi. A adar, în această expresie: "Voi intra la el, voi cina cu el i el cu mine", se ș ș
reflectă salvarea acelor pu ini care î i vor deschide u a pentru ca Domnul să intre. Iar ț ș ș
Domnul este lumina lumii. Sunt atât de multe de spus care nu s-ar putea spune în vie iț
întregi, vorbind despre ceea ce a făcut Domnul,  ce a spus, despre tot ceea ce 
dezvăluie Cuvântul inspirat. Dar în acest subiect vom prezenta ceva ce va fi foarte 
greu de în eles pentru Laodicea. i va fi foarte dificil. i va fi o deziluzie foarte mare. ț Ș Ș
Va fi un test la fel de mare ca cel din capitolul 6 din Ioan, când Domnul a rostit cuvinte 
care au făcut ca o mare mul ime de oameni să se depărteze de Domnul Isus. i că ț Ș
Domnul Isus a pus întrebarea chiar ucenicilor Săi: " Voi nu pleca i?" Observa i cât de ț ț
diferit este Domnul Isus de noi i de Laodiceea într-un mod special. Laodiceea se ș
străduie te să-i aducă în Împără ia lui Dumnezeu pe to i păcăto ii, pe to i cei ș ț ț ș ț
neconverti i, pe to i batjocoritorii, mincino ii, cei care urăsc pe părin i i tot ce spune ț ț ș ț ș
Biblia, deci, nepocăi i. Atâtea urâciuni se fac în Laodicea. Ele sunt descrise în ț
Ezechiel capitolul 8, acele capitole dinaintea capitolului 9. Dar, revenind la aceste 
probleme pe care Domnul le-a dat după război, să ne amintim, pentru to i cei care ț
ascultă, i dacă cineva nu ascultă, nu are cum să fie trezit, iubi i fra i, eliberarea din ș ț ț
lan urile Satanei vine numai prin ascultare. Credin a vine prin auzire, iar auzirea vine ț ț
prin cuvântul pe care îl dă Dumnezeu. Aceea i lucrare a făcut-o i Domnul Isus la ș ș
vremea respectivă, când a încercat să-i elibereze pe ace ti prizonieri ai Satanei. i cu ș Ș
cei mai mul i dintre ei nu a fost posibil. Au fost elibera i ni te copii. Să ne amintim că laț ț ș
împlinirea unui an de la război, am înregistrat aceste două teme, una despre capitolul 
13 din Apocalipsa, în care am prezentat o aplica ie a Apocalipsei 13 la aceste vremuri ț
finale, pentru că noi în elegem că profe iile au o dublă aplicare. tiu foarte bine că în ț ț Ș
Laodicea se predică ceva fals, ei spun că aceste interpretări i aplica ii ale profe iilor ș ț ț
în timpul sfâr itului se numesc futurism i au anulat tot cuvântul lui Dumnezeu. A a ș ș ș
cum le-a spus Domnul: "Voi spune i aceasta i a i desfiin at Legea lui Dumnezeu." ț ș ț ț
Laodiceea s-a prins în lan uri fără bază biblică, din care cu greu pot ie i. Să ne ț ș
amintim că Domnul a spus că, înainte ca un bogat să intre în împără ia lui Dumnezeu, ț



o cămilă va trece prin urechile acului. Cine sunt boga ii? Am spus de atâtea ori: ț
Laodicea. Cei care se cred boga i, cei care sunt plini de mândrie, a a cum evreii erau ț ș
plini de mândrie evreiască, ace ti laodiceeni sunt plini de mândrie laodiceană. i ș Ș
Satana a fost pierdut prin mândrie, i evreii au fost pierdu i prin mândria a cărei ș ț
aplica ie este prejudecata. În acela i mod, Laodiceea va fi pierdută din cauza ț ș
prejudecă ilor care vin din mândrie, pentru că nu- i recunosc starea lor înaintea ț ș
Domnului. Ei nu recunosc că sunt săraci, goi, orbi i au nevoie de adevăr. Iar adevărulș
nu vine de la amvoanele unse cu ungere omenească. Iisus Cristos le-a spus evreilor: 
"Voi vă da i slavă unii altora". i de aceea Domnul nu folose te o astfel de conducere. ț Ș ș

i în aceste zile din urmă to i vor fi spulbera i, pentru că Domnul va face ca adevăratulȘ ț ț
Său popor să cunoască întregul adevăr, dar nu prin canalele obi nuite, a a cum sunt ș ș
ele numite, despre care Ellen White a declarat încă de pe vremea ei că au e uat. ș
Domnul va lucra prin canalele neregulare, prin pescari, prin fermieri, prin culegătorii de
fructe de vară, aminti i-vă de Amos, i prin fiecare om umil pe care Domnul îl va unge ț ș
i va pune Duhul Său peste el. Revenind la problemele pe care am început să le ș

prezentăm ca fiind foarte greu de acceptat, am vorbit despre capitolul 13 din 
Apocalipsa într-o nouă lumină, într-o nouă interpretare sau aplicare care nu înseamnă 
că anulează aplicarea de-a lungul istoriei. Domnul este infinit. Domnul este o fiin ă cu ț
o minte infinită. Cuvântul Său este adânc ca un ocean. Nu putem limita cuvântul 
Domnului la o singură interpretare. Cuvântul Domnului poate însemna întotdeauna 
ceva ce noi nici măcar nu am bănuit. i cred că în ceruri vom ti totul. Dar cel pu in Ș ș ț
tim din Matei 24 că cuvintele Domnului au cel pu in o dublă aplicare. Deci nu putem ș ț

să ne închidem într-o tradi ie laodiceană despre futurism i să nu putem aplica, să nu ț ș
putem interpreta i aplica profe iile evidente, sus inute de atâtea argumente, la ș ț ț
vremea sfâr itului.ș
Deci aceasta a fost tema 93 despre Apocalipsa 13. Iar tema 94 a fost ultima temă, cea
de sabatul trecut, în care am vorbit despre trâmbi e. Unde am vorbit despre ț
Apocalipsa 14, făcând o paralelă între Apocalipsa 14 i Apocalipsa 8 i, de asemenea,ș ș
Apocalipsa 18. Aceasta a fost ultima temă i am văzut câteva lucruri pe care Laodiceaș
nu le va accepta în niciun caz. În niciun caz conducerea Laodiceei nu va accepta 
vreodată această interpretare. De unde tim acest lucru? tim din cele patru ș Ș
evanghelii i din modul în care Domnul Isus s-a străduit să îi scoată din tradi ii i să le ș ț ș
arate adevărul. Ei nu au vrut. Va fi la fel, din păcate, i numai cei care ies din ș
Laodiceea, cei care ies din acea conducere, cei care încep să bea din izvoarele 
adevărului, ace tia pot fi salva i. A a că Domnul a dat aproape zilnic, timp de două ș ț ș
săptămâni, aproape zilnic, iar săptămâna aceasta, zilnic, a dat Daniel. A dat câte un 
capitol din Daniel, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 11 i Daniel 12. ș
Toate aceste capitole care au legătură cu Apocalipsa. Iar noi vom prezenta cu 
această ocazie ceva ce Domnul ne-a revelat în această săptămână. Când au fost sau 
au existat trei luni pline. În cuvântul Domnului se spune că aceste ocazii de lună plină 
i sărbătorile de Sabat, sunt ocazii în care Domnul revarsă lumină, exact când luna ș

este la plinătatea ei. Domnul revarsă lumină. Fără să vrem, am văzut că au fost trei 
zile la rând de lună plină. La fel ca la sărbători, de exemplu la Pa te, erau mai multe ș
zile de lună plină. i exact în acea lună plină Dumnezeu a pus sărbătoarea Sa. La fel Ș
i toamna, în acela i mod. Erau ocazii în care poporul era încărcat de lumină, ș ș



încărcat, regenerat ca să spunem a a. i în acele ocazii citeau Legea lui Dumnezeu, ș Ș
statutele, profe iile despre Mesia i tot ce aveau nevoie pentru a- i hrăni credin a. ț ș ș ț
Domnul a dat în această ultimă lună biblică a anului, pentru că în câteva săptămâni, în
mai pu in de două săptămâni, va începe noul an, noul an conform Bibliei. În mai pu in ț ț
de o lună va fi, din nou, prilejul Pa telui. Dar înainte de asta, în această lună a ș
douăsprezecea biblică, ca să spunem a a, când Domnul, în vechime, a eliberat ș
poporul condamnat la moarte în vremea Esterei, prin acea eliberare minunată, a fost 
în luna a douăsprezecea, la Purim. A fost în acea a douăsprezecea lună când Domnul
a făcut o eliberare uimitoare. Este minunat ceea ce a făcut Domnul. A adar, nu ne ș
miră faptul că în această lună a douăsprezecea Domnul a dezvăluit atât de multe 
adevăruri care îi vor lăsa pur i simplu cu gura căscată pe to i cei care vor avea o ș ț
inimă sinceră. i îi va mătura pe to i cei care încă zac în păcatele lor laodiceene. Ș ț
Pentru cei care au studiat cu Duhul Domnului în ultimele două teme i au reu it să ș ș
vadă adevărul Cuvântului lui Dumnezeu, permite i-ne să vă invităm să vă deschide i ț ț
mintea i mai mult. Să începem acest studiu cu acea rugăciune despre care Ellen ș
White spunea că este imperativă înainte de a primi orice lumină nouă. Orice adevăr 
nou. i ea a spus că trebuie să ne golim de prejudecă i. Că trebuie să te rogi cu Ș ț
sinceritate Domnului. i cu insisten ă: "Doamne, scapă-mă de mine însumi". Ș ț
Eliberează-mă de prejudecă ile mele. Scapă-mă de orice tradi ie pe care o am în ț ț
minte. Scapă-mă de tot ceea ce am acceptat ca adevăr până acum, dacă nu este 
adevărat în ochii tăi. Doamne, te rog, eliberează-mă. Deschide-mi mintea. Dă-mi 
sinceritate în fa a Cuvântului Tău. Dă-mi Duhul Tău. Iartă-mă de orice întuneric pe ț
care l-am adăpostit în casa mea, în mintea mea. Aceasta trebuie să fie rugăciunea, 
iubi i fra i, cu toată sinceritatea. Trebuie să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu ca ț ț
ni te copii. Căci Domnul a mul umit Tatălui. El a spus: "Î i mul umesc, Tată, că ai ș ț ț ț
descoperit aceste adevăruri copiilor i că le-ai ascuns de cei în elep i". Referindu-se laș ț ț
cei titulariza i din Laodiceea, din iudaism i din Laodiceea. A adar, numai cu o ț ș ș
atitudine de copil, o atitudine inocentă, putem avea posibilitatea de a crede aceste 
cuvinte. Mi se pare că cuvintele Domnului Isus sunt un avertisment teribil. Iar acei trei 
ani i jumătate sunt un avertisment teribil pentru to i cei care se vor închide în tradi iile ș ț ț
lor. A adar, să începem acest cel mai uimitor studiu al Cuvântului Domnului. Să ne ș
deschidem Bibliile la Apocalipsa capitolele 4 i 5. Să ne uităm la Apocalipsa 4 i 5 ș ș
astăzi.
Înainte de asta, vrem să spunem că Domnul a dat în această săptămână, pe lângă 
Daniel aproape în fiecare zi, a dat Mica 7, ceea ce a dat săptămâna trecută. Mica 7 se
referă la Laodiceea, pentru că în Mica 7 avem povestea convertirii celor cinci fecioare 
în elepte. Am vorbit, am comentat de atâtea ori despre acest lucru i am spus că în ț ș
Laodiceea, în acest timp, când Domnul va chema, ca în Ezechiel 37, "profe e te, fiu alț ș
omului, profe e te asupra acestor oase uscate", când Domnul va predica adevărul ț ș
astfel încât oasele uscate să învie, în acest timp va fi un mare necaz, o mare 
persecu ie, să spunem a a, între cele cinci fecioare în elepte i cele cinci fecioare ț ș ț ș
neîn elepte. Am arătat cum, de exemplu, versetele 5 i 6 arată un amestec, prin rela ii ț ș ț
umane, rela ii de rudenie sau de prietenie, între cele cinci fecioare în elepte i cele ț ț ș
cinci fecioare neîn elepte. i atunci, de aceea se spune: "nu te încrede într-un prieten ț Ș
sau într-un prin , nici în cea care doarme lângă tine, nu te încrede, căci vrăjma ii ț ș



omului sunt cei din casa lui", în Mica 7:5,6. Acesta este momentul în care Domnul va 
trezi min ile, duhurile celor cinci fecioare în elepte i, pe măsură ce se vor trezi, vor fi ț ț ș
mai în contradic ie i mai în du mănie cu cele cinci fecioare neîn elepte, chiar dacă ț ș ș ț
acestea ar fi propriul so , sau propria so ie, sau proprii copii, sau proprii socri, sau ț ț
propriul prieten, a a cum spune aici. Va exista în Laodiceea o astfel de situa ie pe ș ț
care Domnul nu o va u ura în niciun fel. Acest lucru se datorează faptului că cele cinciș
fecioare în elepte s-au lăsat adormite i min ite, s-au lăsat contaminate cu duhul ț ș ț
egoist de asemenea, i de aceea trebuie să sufere, a a cum spune aici versetul 9: ș ș
"Mânia lui Eu sunt eu o voi îndura, pentru că am păcătuit împotriva Lui; până ce va 
judeca cauza mea i va face judecata mea, mă va scoate la lumină, voi vedea ș
dreptatea Lui". i aici se vorbe te despre zidirea zidurilor, care se referă la construireaȘ ș
templului în vremea lui Neemia i Ezra, i a zidului. Acest lucru este simbolic pentru ș ș
ultima regenerare a poporului lui Dumnezeu, când Domnul va face o armată mare i oș
va numi cei 144.000, din orice limbă, semin ie i na iune. Atunci, spune, "le voi arăta ț ș ț
minuni". i apoi spune: "Ce Dumnezeu ca tine, care iartă nelegiuirea i uită păcatul Ș ș
rămă i ei mo tenirii Sale". Să observăm că Domnul are o mânie, dar o mânie care nu ș ț ș
va fi mistuitoare. Cele cinci fecioare în elepte vor trebui să sufere o vreme din cauza ț
păcatelor lor, iar cei care vor recunoa te că din cauza păcatelor lor acest rău a venit ș
asupra lor, a a cum a venit asupra lui Iona, de exemplu, sau asupra lui Iacob însu i, ș ș
cei care vor recunoa te acest lucru i se vor umili vor fi salva i. i vor putea fi ș ș ț Ș
transforma i i primi i înapoi în biserica din Filadelfia. Acest lucru a fost în Mica. Ne-a ț ș ț
dat Mica de două ori în aceea i zi. La fel ne-a dat Habacuc capitolele unu i doi, i ș ș ș
Naum capitolul trei. Acestea sunt cuvinte în care Domnul roste te cuvinte care, de ș
exemplu, în Naum, aparent această carte, Naum, este pentru Ninive. i aici va fi Ș
foarte greu pentru unii să în eleagă că aceste cuvinte nu sunt pentru Ninive. Haide i săț ț
deschidem pu in în Naum. Acest lucru îl vom studia altă dată, dar doar pentru a fi ț
capabili să în elegem. A a cum Domnul a spus că Israel sau Ierusalimul a devenit ca ț ș
Sodoma, tot a a trebuie să în elegem, iubi i fra i, că Domnul aplică nume vechi care ș ț ț ț
au anumite caracteristici pentru Israel însu i, pentru Laodiceea însă i. Ninive aici este ș ș
Laodiceea, este conducerea Laodiceei. i sunt multe dovezi aici despre asta. De Ș
exemplu, versetele cinci i ase. În versetul ase avem ceea ce spune Isaia 33:14. ș ș ș
Foarte asemănător acest lucru. "Cine va sta în picioare înaintea mâniei Lui, cine va 
sta în fa a înver unării mâniei Lui?" Acestea sunt întrebări care sunt puse în Isaia ț ș
treizeci i trei i care sunt pentru cele cinci fecioare în elepte. Este un moment în care ș ș ț
Domnul întreabă, trimite lumină, trimite adevăruri, adevăruri minunate, greu de în eles.ț
Dar El trimite lumină i întreabă: "Cine va accepta aceste adevăruri? Cine va putea ș
sta în picioare? Cine va putea sta în fa a focului mistuitor? Cine va putea trăi cu flăcăriț
ve nice?" El spune în Isaia, aici spune "Cine va sta în fa a mâniei Lui?" Iar în Mica ș ț
apte am arătat că cei care vor fi salva i dintre cele zece fecioare vor spune: "Voi ș ț

suporta mânia Domnului". Nu se referă la mânia finală, la mânia care este pentru cei 
care vor fi pierdu i. Nu se referă la plăgi, aici se referă la o mânie. În original, cuvântul ț
este mânie sau indignare.
Este o indignare care trebuie îndurată. i spune în versetul apte: "Bun este Eu Sunt Ș ș
să întăresc în ziua necazului i El cunoa te pe cei ce se încred în El". Aici este, aici ș ș
este cernerea i aici Domnul va ti cine într-adevăr, cine va accepta duhul Său în ei i ș ș ș



cine nu. Se spune "Acest necaz nu se va ridica de două ori" se referă la apostazia 
omega. i este acela i lucru ca i în Habacuc 1:4, în Habacuc 1:4 se spune "De Ș ș ș
aceea legea este slăbită i judecata nu este adevărată. Căci cei răi asediază pe cei ș
drep i". Cei drep i aici nu sunt drep ii perfec i. Se referă la cei în elep i, la cele cinci ț ț ț ț ț ț
fecioare în elepte care sunt mai drepte decât celelalte. i care cândva, la începutul ț Ș
experien ei lor, au fost drepte. "Cei răi îi asediază pe cei drep i, de aceea judecata ț ț
este strâmbă, de aceea ei strâmbă judecata." Aceste cinci fecioare neîn elepte fac răuț
acestora care se trezesc, le condamnă. Ei răstălmăcesc cuvântul lui Dumnezeu 
pentru a le arăta că sunt pe o cale gre ită. Prin asta au trecut o mul ime de oameni ș ț
până acum. A a că acest capitol, această carte a lui Naum împreună cu Habacuc ș
capitolul 1, care sunt practic un singur moment în istorie, este timpul chemării i al ș
trezirii, este timpul strigătului de la miezul nop ii din Matei capitolul 25. Acestea sunt ț
vremuri, sunt câ iva ani în care Domnul va face această lucrare teribilă în Laodicea, ț
iubi i fra i. Este un timp de cernere, de dezamăgire teribilă, a a cum a fost ț ț ș
dezamăgirea adventi tilor înainte de 1844. Erau mul i, sute de mii în Statele Unite ș ț
care a teptau venirea Domnului, la fel ca adventi tii, ceea ce înseamnă spectatori sauș ș
cei care a teaptă venirea Domnului. Acela i lucru, ne aflăm în acela i timp. O ș ș ș
dezamăgire teribilă a teaptă Laodicea. Domnul în acea zi a dezamăgirii a făcut o ș
cernere teribilă, sfin ii care a teptau i mărturiseau că a teaptă, aveau Bibliile în ț ș ș ș
mână, apoi au devenit batjocoritori. La fel se va întâmpla i în aceste vremuri, iubi i ș ț
fra i. Dar în Naum capitolul 1, ultimul verset 15, spune: "Vede i aici, pe mun i, ț ț ț
picioarele celui care aduce ve ti bune, care veste te pacea". Aici nu este "veste te", ș ș ș
aici este "publică", cuvântul din original. "Sărbătore te, Iuda, sărbătorile tale, ine- i ș ț ț
jurămintele, căci nu va mai trece cel rău prin tine, el a pierit cu totul". Aceasta este 
teribila zguduire pe care Domnul a făcut-o în trecut, ca pregătire pentru ziua ispă irii. ș

i o va face i acum, de asemenea, ca pregătire pentru sfâr itul zilei ispă irii. Pentru Ș ș ș ș
că scopul zilei ispă irii este de a produce oameni perfec i, victorio i. Acesta este ș ț ș
scopul. Acesta este motivul pentru care Domnul în trecut nu a putut admite în ziua 
ispă irii antitipice pe ace ti foarte mul i oameni adventi ti înainte de 1844. i El nu-i vaș ș ț ș Ș
accepta nici acum. Pe cei neevlavio i care se numesc adventi ti, se spune aici, El îi ș ș
va scutura. El va face o zguduire, o separare. i Domnul indică faptul că adevărul va Ș
veni din mun i, de pe vreun munte, de unde este publicat adevărul. i to i cei care vor ț Ș ț
accepta adevărul, vor accepta i să respecte calendarul sacru, calendarul ș
solemnită ilor sau al sărbătorilor Domnului. Există mai multe semne pentru cei care ț
vor fi trezi i i ierta i de Domnul. i aici sunt mai multe, sunt încă mai multe semne. Deț ș ț Ș
exemplu, în capitolul 3 se spune: "Vai de cetatea sângelui, a minciunii, a jafului". 
Domnul a spus Ierusalimului. Este un mesaj către prin i, se spune în versetul 17 din ț
Naum 3. În 15 se spune: "S-au înmul it ca lăcustele i a a te va mistui focul". Poporul ț ș ș
tău va fi ca ni te femei, se spune în versetul 13. "Nu există leac pentru stricăciunea ta.ș
Peste cine nu a trecut neîncetat răutatea ta?", ultimul verset 19. Iar în 18 spune: 
"Păstorii tăi au dormit". Aici îl nume te rege al Asiriei, dar se referă la conducerea lui ș
Israel sau a Laodiceei. A adar, Domnul ne-a dat toate acestea pentru a în elege ș ț
Naum, pentru a în elege Habacuc. i ne-a dat porunca, acel Habacuc capitolul 2, de aț Ș
scrie viziunea, de a o declara pe table. Ca să alerge cel care cite te în ea, ca să fugă ș
de apostazie, ca să iasă din întuneric. Acesta este contextul despre care vom vorbi. 



Iar efania este timpul în care trăim, care urmează. "Voi nimici cu desăvâr ire toate Ț ș
lucrurile de pe fa a pământului, zice Eu Sunt. Voi nimici omul i animalele, voi nimici ț ș
păsările cerului, pe tii mării, pietrele de poticnire cu cei răi." Aici se referă în special la ș
Laodiceea. " i voi stârpi pe oameni de pe fa a pământului", spune EU SUNT. i Îmi Ș ț Ș
voi întinde mâna peste Iuda i peste to i locuitorii Ierusalimului i voi extermina din ș ț ș
acest loc rămă i a lui Baal cu preo ii." Asemenea avertismente cumplite trebuie să-i ș ț ț
facă să tremure cel pu in pe prin ii din Laodiceea.ț ț
Astfel, Domnul anun ă că sfâr itul vine i a început deja. Sunt multe de spus despre ț ș ș
aceste profe ii din Vechiul Testament. Domnul ni le dăruie te împreună cu Daniel, ni ț ș
le-a dat în fiecare zi, i într-un mod special în Mica 7, pentru a în elege cum va fi acestș ț
timp. Pentru că, din păcate, Laodiceea încă predică să nu ne separăm, să nu facem 
nici o cernere, să nu ac ionăm în felul acesta, să nu fim atomi independen i. Dar, cu ț ț
toate acestea, modelul Domnului este modelul corect. Ceea ce vom studia în acest 
Sabat îi va oca pe mul i. Domnul ne-a dat două iluminări, ca să spunem a a. El a ș ț ș
luminat două por iuni din cartea Apocalipsa. El a revărsat mai multă lumină. i, în ț Ș
paralel, vom arăta i în cartea lui Daniel ceea ce nu a fost în eles cum trebuie. Dacă ș ț
vom avea timp, o vom dezvălui în această zi. Dacă nu, vom vorbi doar despre una 
singură. Să începem, iubi i fra i, cu Apocalipsa, capitolul 4. Apocalipsa, capitolul 4. De ț ț
la versetul 1. "După aceste lucruri, m-am uitat i iată că s-a deschis o u ă în cer; i ș ș ș
prima voce pe care am auzit-o a fost ca de trâmbi ă care vorbea cu mine i care ț ș
spunea: Urcă-te aici i î i voi arăta lucrurile care trebuie să fie în viitor." A  vrea să vă ș ț ș
spun că, pentru a avea o apărare în mintea noastră împotriva du manului, tatăl ș
minciunii, care va fi prezent în auzul nostru pentru a ne astupa urechile i pentru a ne ș
face să respingem lumina Domnului i să numim lumina întuneric, trebuie să uităm ș
pentru o clipă, să lăsăm deoparte pentru o clipă interpretarea pe care pionierii au dat-
o acestor cuvinte. Sau că numero ii predicatori pe care i-am arătat ca fiind fal ii un i ș ș ș
din Matei 24, se vor ridica mul i fal i Cristo i, adică fal i un i, fal i predicatori care vor ț ș ș ș ș ș
predica crezând că sunt un i de Domnul pentru a predica aceste lucruri. Au fost atât ș
de multe interpretări ale căr ii Apocalipsa i Daniel, atât de multe stele mari care vor ț ș
cădea, din păcate, iubi i fra i. Aceste interpretări vor cădea pentru că se va dovedi că ț ț
nu sunt adevărate. Iar sora White, slavă lui Dumnezeu, pentru că a lăsat un citat în 
care ne spune că, de i am crezut mult timp în doctrine, în adevăruri, am crezut că ș
unele doctrine erau adevăruri, dar dacă viitorul va dovedi că nu sunt, trebuie să 
acceptăm acest lucru i trebuie să renun ăm la aceste interpretări. Aceste cuvinte suntș ț
rostite de Ellen White. Binecuvântat este cel care le crede. Să studiem fără 
prejudecă i aceste cuvinte din cartea Apocalipsa, deoarece Domnul a spus că aceste ț
căr i sunt pentru timpul sfâr itului. i pentru a ti că sunt pentru timpul sfâr itului ț ș Ș ș ș
mergem la Apocalipsa, capitolul 1, versetul 1. Spune: "Revela ia lui Isus Cristos, pe ț
care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care trebuie să se întâmple 
în curând, trimi ând-o prin îngerul Său lui Ioan, robul Său. Binecuvântat este cel care ț
cite te." De ce spune că este binecuvântat cel care cite te? Pentru că Laodicea, din ș ș
păcate, a abandonat obiceiul de a citi Biblia, nu de a citi cuvintele pastorilor, ale 
interpre ilor. Binecuvânta i sunt cei care citesc i cei care aud. Adică, cel care cite te ț ț ș ș
nu este orb, ci are vedere. Cel care aude nu este surd, are auz. Acestea sunt cele 
cinci fecioare în elepte.ț



Ferice de fecioarele în elepte, care vor ie i din orbirea lor, din surzenia lor, i vor auzi ț ș ș
cuvintele acestei profe ii i vor păzi cele scrise în ea, căci vremea este aproape. Aici ț ș
se vorbe te despre un timp în care, conform versetului ase, Domnul va face împăra i ș ș ț
i preo i pentru Dumnezeu i Tatăl Său. Este un timp, nu unul oarecare, este un timp ș ț ș

al sfâr itului. De mul i, mul i ani în urmă, de când eram încă la Madrid, o voce îmi ș ț ț
spunea mereu în minte că aceste cuvinte sunt pentru cei o sută patruzeci i patru de ș
mii. Că această carte a Apocalipsei este pentru cei o sută patruzeci i patru de mii. ș
Haide i să trecem la capitolul patru i să vedem dacă această interpretare se ț ș
potrive te în mintea noastră. În primul rând, aici se pare că spune "după aceste ș
lucruri" i o repetă. Sunt acelea i două cuvinte ca la sfâr itul primului verset. "După ș ș ș
aceste lucruri" sunt acelea i două cuvinte de la început i acelea i două cuvinte de la ș ș ș
sfâr it. i îl repetă de două ori. i oricine cite te asta ar fi trebuit să interpreteze, cel ș Ș Ș ș
pu in în Laodiceea, că ceea ce a revelat Domnul în capitolul doi i trei al Apocalipsei, ț ș
adică mesajul către cele apte biserici, este înaintea a ceea ce se întâmplă aici, în ș
capitolele patru i cinci. Cel pu in pentru a fi fideli traducerii, ar fi trebuit să interpretezeș ț
că acestea sunt după. Dar în original, aceste cuvinte "după aceste lucruri", în original 
înseamnă "în acela i timp cu aceste lucruri", ceva de genul acesta. Sau în mijlocul ș
acestor lucruri, în acela i timp cu aceste lucruri din capitolul doi i trei. În acela i timp, ș ș ș
cu aceste mesaje pe care Domnul Isus le dă celor apte biserici, care sunt cele apte ș ș
sfe nice, se spune în capitolul unu, versetul douăzeci. "Cele apte sfe nice sunt cele ș ș ș
apte biserici". Cele apte biserici este un nume simbolic. apte înseamnă totalitate, ș ș Ș

lucrare completă. apte biserici se referă la întreaga biserică. Domnul are apte Ș ș
mesaje pe care trebuie să le dea bisericii Sale adormite, care se află în stare de 
moarte spirituală. Este vorba de moarte spirituală. El are apte mesaje pe care trebuieș
să le dea oaselor uscate. Profetului Ezechiel, în capitolul treizeci i apte, i se spune: ș ș
"Profetizează, fiu al omului, profe e te asupra acestor oase uscate". Aceste oase ț ș
uscate reprezintă întreaga casă a lui Israel. i el a profe it. Ce a profe it? Aceste apteȘ ț ț ș
mesaje care sunt aici, care sunt pentru întreaga biserică. Unii sunt într-o stare, al ii ț
sunt în altă stare, al ii sunt în alta. Unii sunt în întreaga stare Laodiceană. i sunt ț Ș
mesaje pentru fiecare stare. i spune "în acela i timp cu aceste lucruri", vă rog să Ș ș
corecta i în Bibliile voastre. "După acestea" este "în acela i timp" în original.ț ș
În acela i timp cu aceste lucruri, el a văzut o u ă deschisă. Este invitat, Ioan, să urce ș ș
pentru a primi viziuni. A adar, versetul doi. " i îndată m-am dus în duh." Ce înseamnăș Ș
"m-am dus în duh"? Că nu a mers fizic. Pavel, când a avut viziuni care nu pot fi 
povestite, a spus el, a văzut lucruri care nu pot fi povestite, a mers în al treilea cer, a 
auzit lucruri pe care nu le putea spune, a mers în duh, nu în trup. Profe ii în duh, adicăț
cu mintea, sunt lua i de Domnul să vadă. i haide i să vedem ce a văzut Ioan din ț Ș ț
insula Patmos, care se întâmpla în acela i timp cu aceste mesaje. Spune aici: " i iată ș Ș
un tron, era pus în cer, i pe tron era cineva a ezat". Aici găsim un tron a ezat. Dacă ș ș ș
spune că era pus, poate că i-a fost dat să vadă când a fost pus tronul. Acolo, "unul 
edea", i este descris în versetul trei, ca având aspectul unei pietre de jasp i ș ș ș

sardonix, iar curcubeul era în jurul tronului, semănând ca aspect cu smaraldul. Aici, 
trebuie să ne punem întrebarea: când s-a întâmplat acest lucru? Când a fost pus 
tronul? Ce tron este acesta? Cine stă pe tron? i pentru a răspunde la această Ș
întrebare, intrăm în cartea Daniel, capitolul apte. Daniel, capitolul apte, de la ș ș



versetul nouă, se spune: "Am privit până când au fost puse tronurile". Suntem pu in ț
surprin i că în Apocalipsa se spune "tron" la singular, iar aici se spune "tronuri" la ș
plural. Dar să trecem deocamdată peste această piatră de poticnire, să mergem mai 
departe, pentru a vedea că este vorba într-adevăr de aceea i scenă. i spune: " i a ș Ș Ș
ezut Bătrânul de zile, a cărui haină era albă ca zăpada i părul capului său ca lâna ș ș

curată, tronul său era o flacără de foc, iar ro ile sale erau de foc aprins". Apoi, mai ț
departe, în versetul zece, spune: " i judecata s-a inut". Aici, dacă ave i cuvântul Ș ț ț
"judecătorul", trebuie să tăia i, aici este "judecata". "Judecata s-a inut i căr ile au fost ț ț ș ț
deschise". Despre ce căr i este vorba? i despre ce judecată este vorba? Mai avem, ț Ș
dacă ne uităm pu in mai departe, acela i capitol, versetul douăzeci i doi, unde se ț ș ș
spune: "Am văzut cornul acesta făcând război cu sfin ii i biruindu-i, până când a venitț ș
Bătrânul de zile i judecata a fost dată sfin ilor Celui Preaînalt, i a venit vremea i ș ț ș ș
sfin ii au stăpânit împără ia". Aici se mai spune ceva, că sfin ii au stăpânit împără ia. ț ț ț ț
Când pot sfin ii din biserică să stăpânească împără ia? Când pot fi împăra i? Când ț ț ț
poate un rege să fie rege? Când poate o persoană să fie rege? Când poate fiul unui 
rege să devină rege? Când prime te coroana? Când este încoronat? În Apocalipsa ș
am văzut că Domnul încearcă să facă împăra i i preo i. A adar, aici este vorba ț ș ț ș
despre un moment în care Bătrânul de zile vine, exact a a cum se spune în versetul ș
nouă, iar în versetul nouă se spune că Bătrânul de zile s-a a ezat. i aici se spune că ș Ș
judecata a fost dată sfin ilor Celui Preaînalt. Să citim versetele douăzeci i ase i ț ș ș ș
douăzeci i apte. "Dar judecata se va a eza i ei îi vor lua domnia" se referă la fiară, ș ș ș ș
"pentru a o mistui i a o distruge până la sfâr it i împără ia i domnia i măre ia ș ș ș ț ș ș ț
împără iei sub întregul cer vor fi date poporului sfin ilor celui Preaînalt, a cărui ț ț
împără ie este o împără ie ve nică i toate domniile îl vor servi i vor asculta de el." ț ț ș ș ș
Să remarcăm, iubi i fra i, aceste cuvinte. Să citim, de asemenea, versetele ț ț
treisprezece i paisprezece. "Am văzut în viziunile nop ii i, iată, unul ca Fiul omului a ș ț ș
venit cu norii cerului i a venit la Bătrânul de zile i l-au adus aproape, înaintea lui". ș ș
Este evident că Bătrânul de zile nu este Isus, a a cum am auzit cu triste e de la ș ț
teologi laodiceeni. Cel Bătrân de zile este Tatăl, Fiul Omului a venit cu norii cerului, a 
venit la Cel Bătrân de zile i i s-a dat stăpânire, slavă i împără ie, ca toate popoarele,ș ș ț
na iunile i limbile să-I slujească. Stăpânirea Lui este o stăpânire ve nică, care nu va ț ș ș
trece, i împără ia Lui, care nu va fi nimicită. Observăm similitudinea teribilă dintre ș ț
versetul paisprezece i versetul douăzeci i apte. Dar, în mod surprinzător, într-unul ș ș ș
se vorbe te despre ceea ce va fi dat lui Isus, iar în celălalt despre ceea ce va fi dat ș
sfin ilor Domnului. În acest fel în elegem, raportându-ne i la Apocalipsa ase, că ceeaț ț ș ș
ce prime te Domnul, El dă sfin ilor Săi.ș ț
"Toate lucrurile au fost date în mâinile mele de Tatăl meu i eu le dau a a cum mi-au ș ș
fost date. Tot ce mi-a dat El, cuvintele pe care mi le-a dat, eu le-am dat." Domnul 
Însu i va domni prin sfin ii Săi, prin cei o sută patruzeci i patru de mii. i aici avem ș ț ș Ș
momentul în care, după cele patru fiare, judecata a fost inută, Bătrânul zilei a ezut, ț ș
tronul a fost pus i aici avem practic ceea ce a fost interpretat corect, începutul zilei ș
ispă irii. tim de la Ellen White că Tatăl s-a mutat din Locul Sfânt în Locul Preasfânt iș Ș ș
a ezut acolo. tim de Domnul Isus Hristos, pentru că aici Îl găsim pe Domnul Isus ș Ș
Hristos în picioare. tim că El a spus, i îl putem citi pentru că este aici în Apocalipsa, Ș ș
întotdeauna trebuie să avem un deget în Apocalipsa i un deget în Daniel. În ș



Apocalipsa, capitolul trei, versetul douăzeci i unu, spune: "Celui ce va birui îi voi da ș
să adă cu Mine pe tronul Meu, după cum i Eu am biruit i m-am a ezat cu Tatăl ș ș ș ș
Meu pe tronul Lui. Cine are urechi..." Deci la cine se referă? La cei care sunt trezi i dinț
orbirea lor. "Cine are urechi, să asculte ce spune Duhul Bisericilor". Aici, toate 
mesajele celor apte biserici se încheie cu cuvintele "Celui care învinge". Prin aceastaș
tim că acest mesaj este pentru cei o sută patruzeci i patru de mii. Aceste mesaje ș ș

sunt pentru cei o sută patruzeci i patru de mii. i aici se spune: "Că aceia care vor ș Ș
birui vor edea împreună cu Domnul Isus Hristos pe tronul Său, a a cum El a ezut peș ș ș
tronul Tatălui". Dacă El a ezut pe tronul Tatălui, există doar o perioadă de timp în ș
care a stat a ezat, pentru că aici Îl găsim în picioare. El a fost a ezat în timpul lucrării ș ș
din Locul Sfânt. De la înăl area Sa la cer, din momentul în care a început lucrarea din ț
Locul Sfânt în ziua Cincizecimii, acum două mii de ani, până în 1844, când a început 
ziua ispă irii. Acesta este momentul în care Domnul a fost a ezat. Ellen White ș ș
comentează că, atunci când a venit acest timp pentru a intra în Locul Preasfânt, Tatăl 
s-a ridicat. Mai întâi Tatăl a plecat, a lăsat tronul acolo. Tronul gol a rămas acolo. i ElȘ
a ezut în Locul Preasfânt. Apoi, Fiul Omului a fost adus înaintea Lui. Deci în elegem ș ț
că aceste scene sunt descrise aici. i că Domnului Isus i-a fost dată stăpânirea, gloriaȘ
i împără ia. Acestea sunt trei lucruri pentru ca El să poată domni din nou ca Rege. ș ț

Domnul Isus Hristos are nevoie peste cine să domnească. El are nevoie de un popor 
răscumpărat. i El are nevoie de o mireasă, ca să spunem a a, de o regină. Iar celor Ș ș
o sută patruzeci i patru de mii li s-a spus că vor fi regi. Mai degrabă regină. Nu regi, ș
ci regină. Pentru că vor fi regina Regelui. Să ne întoarcem la cartea Apocalipsa. O să 
citesc mai departe pentru a vedea că tronurile din capitolul apte din Daniel, unde se ș
vorbe te la plural, le vom găsi aici imediat. După ce este descris tronul lui Dumnezeu ș
Tatăl, se spune începând cu versetul patru. " i de jur împrejurul tronului erau Ș
douăzeci i patru de tronuri". Deci se pare că în Locul Preasfânt, în adevăratul templu ș
ridicat de Dumnezeu, a a cum se spune în cartea Evrei, nu există un singur tron. ș
Există douăzeci i cinci de tronuri. Sunt douăzeci i patru de tronuri, plus tronul ș ș
Tatălui. A a că am făcut legătura cu Daniel capitolul apte. Este acela i moment în ș ș ș
timp. Aici este începutul judecă ii. Începutul zilei ispă irii. i tot ceea ce se întâmplă în ț ș Ș
acest timp din Apocalipsa capitolele doi i trei, mesajele, reflectă lucrarea care a fost ș
făcută în timpul acestei zile a ispă irii, când Domnul a căutat cu lampa un popor pe ș
care să-l pecetluiască. El a căutat un popor. El le-a dat promisiuni. El le-a spus că vor 
primi dacă vor birui. i prima, prima încercare de a aduce poporul în Canaanul ceresc Ș
a e uat. Suntem acum la a doua încercare, încercarea lui Iosua, încercarea de ș
cucerire. i suntem acum ca i cum prima încercare nu ar fi existat. Pentru că Ș ș
Domnul, când face din nou o lucrare, este ca i cum nu ar fi făcut-o niciodată înainte. ș
Este la fel ca i în cazul căsătoriei. Când Domnul căsătore te din nou o persoană careș ș
a fost trădată, este ca i cum ar căsători-o pentru prima dată. Totul dispare de la el. ș
A adar, haide i să ne punem în minte imaginea că toată această zi de ispă ire tocmai ș ț ș
a început.
Judecata a fost inută abia recent. Ceea ce se întâmplă aici i aceste mesaje din ț ș
partea bisericilor sunt mesaje de care au nevoie oamenii care trăiesc în prezent. Sunt 
mesaje pentru cele cinci fecioare în elepte i pentru cel de-al treilea Ilie. i pentru cei ț ș Ș
trezi i, care se reflectă în biserica din Filadelfia. Să mergem mai departe. A adar, în ț ș



jurul tronului Tatălui, erau douăzeci i patru de tronuri. Dacă ave i cuvântul "scaune" ș ț
acolo, trebuie să îl tăia i, pentru că în original este exact acela i cuvânt care este ț ș
folosit pentru a vorbi despre tronul Tatălui. Acela i cuvânt, dar la plural. Este vorba de ș
douăzeci i patru de tronuri. " i am văzut pe tronuri douăzeci i patru de bătrâni ș Ș ș
ezând, îmbrăca i în haine albe. i aveau pe capetele lor coroane de aur." Acum se ș ț Ș

pune întrebarea: cine sunt cei douăzeci i patru de bătrâni? i de ce au ei dreptul să ș Ș
domnească împreună cu Domnul? Să ne întoarcem pentru o clipă la Daniel. Daniel 
capitolul apte. i vom vedea din nou acea promisiune de a domni. i se spune în ș Ș Ș
7:27. A adar, singurii care pot domni cu Domnul Isus, cu Dumnezeu, ar fi sfin ii Celui ș ț
Preaînalt. Ei ar fi cei o sută patruzeci i patru de mii, teoretic. Daniel spune. Dar, ș
haide i să vedem dacă este a a, de ce găsim aici douăzeci i patru de bătrâni? De ț ș ș
unde vin ace tia? Când au ajuns ace tia acolo? Pentru că ne aflăm încă în ziua ș ș
ispă irii antitipice. Ne aflăm pe acest pământ. Istoria mântuirii nu s-a încheiat. De ș
unde vin ace ti douăzeci i patru de bătrâni? Cine sunt ei? De ce sunt bătrâni? Când ș ș
au fost învia i? Dacă au înviat dintre oameni. A  vrea să vă spun că există diverse ț ș
interpretări ale acestui lucru în Laodiceea, care nu ne interesează acum. Pentru că 
tim deja că ultima genera ie va avea tot adevărul. A  vrea să vă spun că ș ț ș

interpretarea care i-a indus cel mai mult în eroare pe învă a i. Nu este vorba despre ț ț
cei care abia încep să studieze. Vorbim despre erudi i. Cei care caută citatele din ț
Ellen White. Cei care încearcă să sus ină totul cu acestea. A  vrea să vă spun că ț ș
interpretarea care a indus cel mai mult în eroare în această privin ă este o interpretareț
dată de Stephen Bohr cu privire la cei douăzeci i patru de bătrâni. Interpretare în ș
care timp de câ iva ani am crezut. Înainte de asta, de când am ajuns să-L cunosc pe ț
Domnul, am crezut că ace tia au fost răscumpăra i. Poporul sfânt al Domnului. Apoi ș ț
citatele din Ellen White pe care le-a dat i le-a interpretat gre it. El nu a făcut nimic cu ș ș
rea voin ă. El a arătat toată lumina pe care Domnul a îngăduit-o pentru acel moment. ț
Domnul nu a permis ca acest lucru să fie cunoscut înainte de începerea războiului. 
Toate acestea sunt pentru timpul sfâr itului. Este pentru timpul în care cei o sută ș
patruzeci i patru de mii sunt trezi i din moartea lor. Deci, el a interpretat ni te citate înș ț ș
care Ellen White spune că ace tia sunt îngeri. Îngeri conducători, să spunem. Îngeri ș
mai speciali. Dar dacă sunt îngeri, de ce sunt bătrâni? Nu cunosc niciun înger în Biblie
care să fie bătrân. Din Biblie. Dacă sunt îngeri, de ce au tronuri? Dacă sunt îngeri, de 
ce sunt îmbrăca i în ve minte albe? tim că în ceruri to i poartă ve minte albe, să ț ș Ș ț ș
zicem. Dar când acest lucru este men ionat în Apocalipsa, nu este men ionat cu ț ț
inten ia de a ne aminti că în ceruri to i vom purta haine albe. Când se vorbe te despre ț ț ș
îngeri în Biblie, se vorbe te despre ei ca fiind strălucitori, ca fiind îmbrăca i în lumină. ș ț
Dar în Apocalipsa, un semn clar al sfin ilor Domnului este că poartă haine de in alb. ț
Despre hainele albe nu se spune că strălucesc, ci că sunt de in alb. Ele sunt haine 
preo e ti. Acestea vor fi ve mintele preo ilor. A adar, aici se pare că avem 24 de ț ș ș ț ș
bătrâni care nu pot fi îngeri. Ei sunt îmbrăca i în ve minte preo e ti i nu există niciun ț ș ț ș ș
înger care să fi fost făcut preot. Ei s-au oferit să moară ei în i i, dar Domnul nu a ș ș
acceptat. Singurii care pot fi preo i sunt cei care sunt născu i în această condi ie, de ț ț ț
pe acest pământ. Domnul Isus este, este pentru noi, un preot mare i milostiv, pentru ș
că s-a familiarizat cu familia umană. El a luat asupra Sa natura noastră i de aceea, ș
pentru că tie prin ce trecem i poate în elege încercările noastre, se spune în Evrei, ș ș ț



El poate fi preot. Un preot trebuie să aibă milă de cei care sunt ispiti i. El trebuie să ț
tie din experien a sa ce înseamnă să fii ispitit pentru a putea salva. Îngerii nu pot ș ț

îndeplini acest rol. A adar, ace tia de aici trebuie să fie de pe acest pământ. Ei trebuieș ș
să fie bătrâni, adică oameni cu experien ă.ț
Oameni de mare experien ă care au învins în cele din urmă pentru că s-au a ezat pe ț ș
tronurile lor. i aveau pe capetele lor coroane de aur. Observa i că aici nu este vorba Ș ț
despre coroane pline de stele. Aici vorbe te de coroane de regi. Ca de regi, coroane ș
de aur. Haide i să deschidem, pentru a ne lămuri pu in despre asta, în Matei 19:28. ț ț
Vom merge la Matei 19:28. i aici vom citi următoarele. Observa i că imaginea sau Ș ț
contextul este că Domnul Isus vorbe te cu cine? Cu ucenicii Săi. Iar ucenicilor le-a ș
spus, să citim din versetul 24: "Vă spun din nou: este mai u or să treacă o cămilă prin ș
urechea acului decât să intre un om bogat în Împără ia lui Dumnezeu". i cine este ț Ș
acest om bogat? Tocmai se petrecuse o întâmplare. Un om bogat venise la Domnul 
Isus. Un om bogat care păzise întreaga lege. Era un fariseu, să spunem. Dar era 
bogat. Era fariseu, dar era bogat. Păstrase toată legea, după părerea lui. Dar tot avea 
întrebarea: Ce trebuie să fac ca să mo tenesc via a ve nică? i Domnul îi spune, ca ș ț ș Ș
i cum n-ar fi păzit nici o poruncă. Îi spune: păze te deci poruncile. Iar el spune în ș ș

versetul 20, în mândria lui, toate aceste lucruri le-am păzit din tinere e. Ce-mi mai ț
lipse te? Sim ea că îi lipse te ceva. Dar nu sim ea că îi lipsea să-L urmeze pe Hristos.ș ț ș ț
Pentru că Domnul i-a spus: Î i lipse te să te descotorose ti de această bogă ie ț ș ș ț
pământească. Transform-o în comoară în ceruri i urmează-mă ca ucenic, ca ace ti ș ș
oameni săraci de aici. Care nu au unde să doarmă i care mă urmează pe mine. i ș Ș
acesta a plecat trist. Acest fariseu, acest om bogat de aici reprezintă cele cinci 
fecioare neîn elepte. Care au crezut că sunt adventi ti, că sunt poporul lui Dumnezeu. ț ș
Că au păzit poruncile. Dar când Domnul îi cheamă la o consacrare totală, o 
consacrare ca cea a tuturor profe ilor din vechime, ca o consacrare a a cum a fost ț ș
întotdeauna cerută de Dumnezeu. Pentru cei care doreau să audă vocea lui 
Dumnezeu i doreau să umble cu Dumnezeu. În trecut, în colile profe ilor. Când aud ș ș ț
această invita ie, aceste cinci fecioare neîn elepte nu sunt dispuse să facă acest ț ț
sacrificiu. i apoi le spune în versetul 24. Să mergem de la versetul 23 pentru a citi. Ș
Atunci Isus a spus ucenicilor Săi. "Adevărat vă spun că bogatul cu greu va intra în 
împără ia Domnului." Cine este acest bogat, dacă toate cuvintele Domnului Isus ț
Hristos au legătură cu Apocalipsa? Domnul Isus este cel care a vorbit cu Ioan. 
Domnul Isus, aici pe pământ, scria o carte de Apocalipsa. El rostea tot timpul cuvinte 
profetice. Tot ceea ce spune El are legătură cu Daniel i cu Apocalipsa. Tot ceea ce ș
le-a spus lui Ieremia, Isaia, Ezechiel i profe ilor minori avea legătură cu cartea Daniel.ș ț
Cartea lui Daniel i toate căr ile care o urmează sunt Apocalipsa. Ele au legătură cu ș ț
evenimentele finale. A adar, bogatul de aici este Laodicea. Putem citi mesajul către ș
Laodiceea din Apocalipsa capitolul 3 pentru a ne convinge. i spune: "Vă spun din Ș
nou că este mai u or să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om ș
bogat în Împără ia lui Dumnezeu". Ce vrea să spună cu asta? Că niciun bogat nu ț
poate intra în Împără ia lui Dumnezeu. Este clar. Nu po i trece o cămilă prin urechea ț ț
acului. Nici un bogat din Laodiceea, din această biserică chemată să fie preo i, preo ii ț ț
nu aveau mo tenire. Ei nu puteau deveni boga i. Ei trăiau pentru a sluji. Nici un bogat ș ț
dintre ace ti laodiceeni nu va intra în împără ia Domnului. Ei vor trebui să- i ș ț ș



transforme bogă iile în suflete, bogă iile lor în comori cere ti. Sacrifica i totul pentru ț ț ș ț
Domnul, a a cum au sacrificat ace ti ucenici. Apoi, versetul 25: " i când au auzit ș ș Ș
aceasta, ucenicii Lui s-au înspăimântat foarte tare, zicând: Cine poate fi mântuit? i, Ș
uitându-se la ei, Isus le-a zis: "Acest lucru este cu neputin ă la oameni, dar la ț
Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putin ă"." Ce este imposibil la oameni, iubi i fra i? ț ț ț
Este imposibil de a renun a la bogă iile lor. Este imposibil. Dacă cineva renun ă la ț ț ț
bogă iile sale, acceptă să le convertească, să sus ină lucrarea lui Dumnezeu, acel om ț ț
a fost atins de Duhul Sfânt. Dacă a renun at, a lăsat u a deschisă pentru Isus, astfel ț ș
încât nu- i mai vede bogă iile mai presus de Dumnezeu i de biserica sa, mai presus ș ț ș
de cei nevoia i. Acela i lucru îl citim i în Faptele Apostolilor, capitolul 2 i mai ș ș ș ș
departe, unde se spune că cei care au primit Duhul Domnului, ploaia timpurie, i s-au ș
convertit, se spune că au vândut tot ce aveau i au adus la picioarele apostolilor, au ș
pus totul în comun, s-a împăr it în mod egal, a existat un fel de, ca să nu spun ț
comunism, pentru că nu ne place acest cuvânt, dar este un trai în comun. Cel care a 
strâns mai mult, a dat celor care au strâns mai pu in, celor care au mai pu in. Aceasta ț ț
este împără ia cerească.ț

i spune aici, în versetul 27: "Atunci Petru a luat cuvântul i i-a zis: Iată, am lăsat totul Ș ș
i te-am urmat, ce vom avea?" A  vrea să spun că aceste cuvinte, de i par pu in ș ș ș ț

egoiste, cred că Domnul l-a inspirat pe Petru, pentru că aceste cuvinte care urmează 
sunt o cheie pentru a în elege Apocalipsa. Noi, cei care am lăsat totul i te-am urmat, ț ș
ce vom primi, ce vom avea? Cuvintele lui îi reflectă pe cei 144.000. Ei sunt un simbol 
al celor 144.000. A a cum am arătat în atâtea înregistrări. Cei unsprezece sunt cele ș
douăsprezece triburi ale casei lui Israel, care vor fi trezite de cel de-al doisprezecelea, 
care este Domnul Isus. El este din semin ia lui Iuda. El este regele, leul din tribul lui ț
Iuda, care reprezintă, să spunem, al treilea Ilie, în acest caz. Profe ii trebuiau să ț
trezească poporul. A adar, locul lui a fost înlocuit de unul care a făcut mai mult decât ș
to i ace ti unsprezece, pentru a simboliza i lucrarea leului din tribul lui Iuda, prin ț ș ș
Pavel. Pavel care nu a mai adormit niciodată. De exemplu, Petru, după ce a devenit 
apostol, a adormit i a trebuit să fie mustrat de Pavel. Dar Pavel nu a încetat niciodatăș
să avanseze în lumină până când a primit biruin a, spunea el, înainte de moarte. i căț Ș
îl a tepta coroana gloriei. A adar, iată acest răspuns cheie pentru noi. Versetul 28 " i ș ș Ș
Isus le-a zis: Adevărat vă spun că voi, care M-a i urmat, când, la regenerare, Fiul ț
omului va edea pe tronul slavei Sale, ve i edea i voi pe douăsprezece tronuri, ș ț ș ș
judecând cele douăsprezece semin ii ale lui Israel. i oricine a lăsat case, sau fra i, ț Ș ț
sau surori, sau tată, sau mamă, sau so ie, sau copii, sau pământuri, pentru numele ț
Meu, va primi de o sută de ori mai mult i va mo teni via a ve nică. Dar mul i dintre ș ș ț ș ț
cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi." Să ne amintim, i apoi ș
continuă să vorbească, aici nu este sfâr itul cuvintelor sale. În capitolul 20, nu ar ș
trebui să existe nicio întrerupere aici. i el continuă să vorbească, iar apoi spune în Ș
versetul 20 cu 16: "Mul i sunt chema i, dar pu ini sunt ale i". A adar, să medităm pu in ț ț ț ș ș ț
la aceste cuvinte. Aici, Domnul a stabilit clar condi iile pentru ca cineva să facă parte ț
din cei 144.000. Ei trebuie să părăsească casele, fra ii, surorile, ta ii, mamele, so iile, ț ț ț
copiii, pământurile. Asta nu înseamnă că un so  credincios trebuie să părăsească o ț
so ie credincioasă, sau că un fiu credincios trebuie să părăsească un tată credincios. ț
Aici se referă, a a cum am citit în Mica, capitolul 7, versetele 5 i 6: "Să nu crezi într-ș ș



un prieten, nici să te încrezi într-un prin , în cea care doarme lângă tine". Adică, de ț
so ia ta ine- i gura. "Ce se întâmplă între acest fiu i tatăl descris în Matei 19:28, 29? ț ț ț ș
Aici se vorbe te despre ta i, că trebuie să se lase ta ii i trebuie să se lase fiii. Este ș ț ț ș
explicat prin Mica 7:6. Aici este vorba de un fiu care îl dezonorează pe tată. Fiul 
neascultător, răzvrătit, îl dezonorează pe tatăl credincios. Iar fiul credincios este 
persecutat de tatăl necredincios. De aceea, în Mica, se spune că se termină a a: " i ș Ș
du manii omului sunt cei din casa lui". Am arătat că aici tocmai această sabie a venit ș
să aducă Domnul. El a spus: "Am venit să aduc o sabie, nu pacea". i că ar trebui să Ș
se hotărască cei care ar trebui să-L urmeze pe Domnul, să se despartă de fecioarele 
neîn elepte i răzvrătite, fie că sunt ta i, fie că sunt mame, fie că sunt fra i sau surori, ț ș ț ț
fie că sunt so ii sau copii, dar i de bogă ii, pentru numele Lui. Aceasta au făcut-o ț ș ț
ucenicii. Ei au putut să facă acest lucru, dar au făcut-o pentru că Tatăl i-a dat-o 
Domnului. El s-a rugat o zi întreagă, o noapte întreagă, pentru asta, pentru ca, printre 
miile de oameni care îl urmau, să-i găsească pe singurii care erau dispu i să lase totulș
i să devină ucenici. Ace tia trebuiau să î i lase mama, să î i lase tatăl, să lase totul ș ș ș ș

pentru a deveni discipoli. În elegem că această separare este doar între cei ț
credincio i i cei necredincio i. În elegem că dacă doi so i sunt fecioare în elepte, ș ș ș ț ț ț
amândoi vor trebui să lase poate i alte lucruri. Poate case, terenuri, bogă ii, dar ș ț
amândoi vor rămâne împreună în grupul celor 144.000. Nu tim, acesta este un semn ș
de întrebare, dacă vor fi femei în acest grup, în grupul celor 144.000. tim că în ceruri Ș
vom fi asemenea îngerilor, deci nu vor exista bărba i i femei. i acest lucru ne face ț ș Ș
să ne gândim că, eventual, ar putea fi i surori în acest grup. Dar nu acesta este ș
subiectul i acest lucru nu ar trebui să ne ocupe mintea. Sora White ne-a poruncit să ș
ne străduim cu toate puterile noastre să facem parte din acest grup. Toată lumea, 
toată lumea, bărba i, femei, cu to ii trebuie să ne străduim. Căci cei drep i cu greu vor ț ț ț
fi salva i în aceste vremuri, spune cuvântul lui Dumnezeu. Este un timp în care ț
Domnul a dat cea mai mare lumină care a fost vreodată pe acest pământ. i Domnul Ș
nu va cere mai pu in de la noi. Apoi, se spune aici: " i oricine a lăsat, ce va primi? Va ț Ș
primi de o sută de ori i va mo teni via a ve nică." De ce va primi de o sută de ori, ș ș ț ș
iubi i fra i? Cine va primi de o sută de ori?ț ț
Domnul a spus că bogă iile noastre trebuie transformate în suflete. Fă- i prieteni ț ț
pentru ve nicie cu mamona ta, adică cu bogă iile tale. Asta înseamnă că cei care au ș ț
făcut asta, Domnul le va da onoarea de a putea avea sute, multe, multe, multe stele. 
De o sută de ori mai mul i fra i, ta i, mame, rude, un om poate avea o sută de rude sauț ț ț
mai mult. i de o sută de ori o sută înseamnă zece mii. Domnul le promite mii i mii i Ș ș ș
mii de fii i fra i în împără ia Domnului celor care pot face acest sacrificiu. i putem ș ț ț Ș
vedea acest lucru în faptele apostolilor. Pentru cei care au fost cândva ucenici i au ș
fost făcu i apostoli, prin perseveren a lor, putem vedea cum la simpla predicare a ț ț
câtorva cuvinte s-au convertit mii de oameni în câteva minute. Mii. i apoi au Ș
continuat să crească în număr. Apoi, i putem în elege acela i lucru, a a cum am ș ț ș ș
predicat cu ceva timp în urmă, anii trecu i, despre înmul irea pâinilor, cele două ț ț
înmul iri, că Domnul dădea aceste pâini, pâinea care reprezintă cuvântul, adevărul, o ț
frângea i o împăr ea mai întâi ucenicilor, iar ucenicii o dădeau celorlal i. Că i ace tia,ș ț ț ș ș
ceilal i, reprezintă sufletele care vor primi pâinea adevărului, vor fi eliberate, eliberate ț
din întuneric i răscumpărate. Acolo Domnul a profe it de două ori că cei care devin ș ț



ucenicii Săi, cu acele condi ii i cu acea via ă grea pe care au trăit-o ucenicii Săi, vor ț ș ț
avea într-o zi onoarea de a avea mii i mii de suflete în cununa lor. La asta se referă ș
Domnul aici prin "de o sută de ori mai mul i i vor mo teni via a ve nică". i faptul că ț ș ș ț ș Ș
înainte de a mo teni via a ve nică spune că vă va primi de o sută de ori mai mult, ș ț ș
înseamnă că este înainte de a ajunge în rai va primi de o sută de ori mai mult. Se 
referă la seceri ul de pe pământ, la seceri ul final al sufletelor, pe care cei o sută ș ș
patruzeci i patru de mii vor avea onoarea de a-l secera. O miniatură a acestui lucru ș
am văzut-o în Faptele Apostolilor, după ploaia timpurie. i ceea ce va fi un spectacol Ș
printre îngeri, în lumile necăzute i în fa a ochilor oamenilor, va fi făcut în curând de ș ț
mâinile celor o sută patruzeci i patru de mii. Acum, lăsând această paranteză, să ne ș
întoarcem la versetul douăzeci i opt din Matei nouăsprezece. Matei nouăsprezece, ș
versetul douăzeci i opt spune: " i Isus le-a zis: Adevărat vă spun că voi, cei ce M-a i ș Ș ț
urmat, când, la regenerare, Fiul omului va edea pe tronul slavei Sale, ve i edea i ș ț ș ș
voi pe douăsprezece tronuri." Întrebarea este: cine ade pe tron? Un rege, nu-i a a? ș ș
Aici El vorbe te despre mai multe tronuri i vorbe te despre douăsprezece tronuri. i ș ș ș Ș
spune: "Judecând cele douăsprezece semin ii ale lui Israel". A adar, scopul tronurilor ț ș
este de a face judecată, a a cum citim în Daniel. Să mergem din nou în Daniel. Danielș
capitolul apte. "Dar judecata se va ine". Scrie în versetul douăzeci i ase. Apoi, în ș ț ș ș
al douăzeci i doilea spune: "Până când Bătrânul de zile a venit i le-a fost dată ș ș
judecata sfin ilor". Cui este dată judecata în acest timp? Sfin ilor Celui Preaînalt. Cui? ț ț
Care sfin i ai Celui Preaînalt? Celor douăzeci i patru de bătrâni. i celor o sută ț ș Ș
patruzeci i patru de mii. Dar, de fapt, judecata este dată celor douăzeci i patru de ș ș
bătrâni. Ace tia sunt cei care vor judeca, spune Matei nouăsprezece douăzeci i opt, ș ș
cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Douăsprezece triburi ale lui Israel, iubi i fra i, ț ț
este un nume simbolic. Să ne întoarcem la capitolul apte din Apocalipsa pentru a ș
în elege ce înseamnă. Apocalipsa capitolul apte. Aici se spune, nu citim tot, ț ș
cunoa tem primul verset. Vânturile pământului trebuie să fie oprite. Spune, versetul ș
trei, spune: "Nu vătăma i pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu vom sigila pe ț
robii Dumnezeului nostru în frun ile lor, i am auzit numărul celor care au fost sigila i, oț ș ț
sută patruzeci i patru de mii, din toate triburile copiilor lui Israel, care au fost sigila i". ș ț

i apoi numără numărul triburilor biruitoare, al fiilor lui Iacob care au fost biruitori.Ș
A adar, Domnul, aici, în Matei 19, spune practic: "Ve i edea pe douăsprezece tronuri,ș ț ș
judecând pe cei o sută patruzeci i patru de mii". Judecând, judecata nu este pentru a ș
condamna, ci pentru a salva. Judecând, ca să spunem a a, Laodicea, judecând cele ș
zece fecioare din capitolul douăzeci i cinci din Matei. Ei vor trebui să decidă între oi iș ș
capre. Ei vor trebui să spună, aceasta la dreapta, aceasta la stânga. Dacă ace ti ș
doisprezece apostoli, care aici avem doar unsprezece, în Matei nouăsprezece, 
douăzeci i opt, dar al doisprezecelea este Isus Însu i aici, ca biruitor, cel care i-a ș ș ș
sfin it via a în mod continuu, iar El era din tribul lui Iuda, care este primul trib din ț ț
Apocalipsa apte. Iuda este primul trib. i Domnul Isus a fost înlocuit pe pământ de ș Ș
Pavel, de apostolul Pavel, care a lucrat mai mult decât to i, a fost mai zelos decât to i ț ț
i care a socotit toate lucrurile ca pe ni te gunoaie pentru a-L câ tiga pe Hristos. Apoi,ș ș ș

se spune aici, în versetul douăzeci i opt, că în regenerare va edea Fiul omului. ș ș
Pentru a în elege acest cuvânt, regenerare, am vrea să vă spunem că acela i cuvânt ț ș
a fost folosit în Tit, capitolul trei, versetul cinci. Să mergem în Titus pentru a citi acest 



lucru... să mergem în Titus. Titus trei, cu cinci. Iată ce spune cuvântul Domnului. "Nu 
prin fapte de dreptate pe care le-am făcut noi, ci, potrivit milei Sale, ne-a mântuit prin 
spălarea regenerării i prin înnoirea Duhului Sfânt." Aici se vorbe te, iubi i fra i, de o ș ș ț ț
regenerare care în original, acest cuvânt, înseamnă înviere. Este o regenerare de 
via ă, de la moarte la via ă. Este o înviere sau o regenerare. Este foarte bine i a a, ț ț ș ș
regenerare, dar în sensul de înviere spirituală. Se spune clar aici, în Tit, că primim 
via a spirituală prin Duhul Sfânt. i dacă a fost nevoie de o înviere spirituală, ț Ș
înseamnă că a existat o moarte spirituală. Aici nu este vorba de altceva, ci de valea 
oaselor uscate. Este vorba de întreaga casă a lui Israel sau Fiul Omului. Ni te oase ș
uscate, ni te mor i spirituale. Mor i spirituale. Apoi, Domnul spune practic aici, le ș ț ț
spune ucenicilor: "Voi ve i sta pe douăsprezece tronuri i ve i judeca cele zece ț ș ț
fecioare, ve i face o separare între cele neîn elepte i cele în elepte, în momentul în ț ț ș ț
care va veni vremea învierii oaselor uscate". Am arătat de foarte multe ori că acel timp
al oaselor uscate, al învierii, este timpul celui de-al treilea Ilie, când cele cinci fecioare 
în elepte se trezesc din moartea lor spirituală. A adar, aici se vorbe te practic despre ț ș ș
un timp pe care Domnul îl tie, când va veni. Când în cer, în Locul Preasfânt, vor fi celș
pu in, alături de tronul lui Dumnezeu, alte douăsprezece tronuri cu ace ti doisprezece ț ș
apostoli, care vor sluji, vor face o lucrare preo ească, ca să spunem a a, i vor judeca ț ș ș
ca ni te regi, pentru că vor fi fost biruitori. Nu este altceva decât ceea ce se spune ș
aici, în Apocalipsa, capitolul patru, versetul patru. "De jur împrejurul tronului erau 
douăzeci i patru de scaune de domnie i am văzut pe scaunele de domnie douăzeci ș ș
i patru de bătrâni ezând, îmbrăca i în haine albe, i aveau pe cap cununi de aur". ș ș ț ș

Trebuie să ne amintim întotdeauna versetul ase din capitolul unu al Apocalipsei. " i ș Ș
ne-a făcut împăra i i preo i pentru Dumnezeu i pentru Tatăl Său." Pe cine a făcut ț ș ț ș
împăra i i preo i? Pe ace ti doisprezece apostoli. i acum întrebarea este: de ce se ț ș ț ș Ș
vorbe te aici de douăzeci i patru de tronuri? Douăzeci i patru, fiind un multiplu de ș ș ș
doisprezece, de două ori doisprezece, înseamnă acela i număr, doisprezece? Sau ș
este vorba literalmente de douăzeci i patru de bătrâni? Dacă doisprezece dintre ș
bătrâni sunt cei doisprezece ucenici făcu i apostoli, cine sunt ceilal i doisprezece ț ț
bătrâni? i suntem pe cale să în elegem, iubi i fra i, cine sunt, după nume, cine sunt Ș ț ț ț
cei douăzeci i patru de bătrâni care se află chiar acum în jurul tronului Tatălui, în ș
Locul Preasfânt, în adevăratul templu. Este un adevăr pe care numai sfin ii Lui îl vor ț
cunoa te. Pentru a în elege acest lucru, ne întoarcem la Apocalipsa 21:12. Apocalipsaș ț
21:12 sună astfel. Spune: " i eu, Ioan, am văzut cetatea sfântă, noul Ierusalim, Ș
coborând din cer, pregătită ca o mireasă împodobită pentru so ul ei, pregătită pentru ț
Dumnezeu." Cine este mireasa? Mireasa sunt cei o sută patruzeci i patru de mii. ș
Mireasa este numită mireasă din cauza cuvintelor din Osea, capitolul 2. Să mergem la
Osea, capitolul 2.
Capitolul 2, versetele 19 i 20. i spune: " i te voi logodi cu mine pentru totdeauna. ș Ș Ș
Te voi logodi cu Mine în dreptate, în judecată, în milă i în îndurări. i te voi logodi cu ș Ș
mine în credin ă i vei cunoa te pe Dumnezeu". i apoi spune: " i se va întâmpla în ț ș ș Ș Ș
ziua aceea că voi răspunde, voi răspunde cerurilor i ele vor răspunde pământului". iș Ș
vorbe te aici despre ni te simboluri care reprezintă ploaia târzie. El vorbe te despre ș ș ș
ploaia târzie. Aici vorbe te despre căsătoria dintre Isus i biserica Sa, cei o sută ș ș
patruzeci i patru de mii. i că, pentru a logodi cu El acest popor, această mireasă, ș Ș



trebuie să o facă în dreptate, judecată, milă i îndurare. i în toate aceste săptămâni, ș Ș
Domnul ne-a dat aceste căr i ale profe ilor mici în care spune: "Ce altceva î i cere ț ț ț
Dumnezeu, omule, decât să faci milă i dreptate i să umbli cu umilin ă cu Dumnezeulș ș ț
tău?". Aici, în îndurări, se referă probabil la umilin ă. Dreptate, judecată, milă i ț ș
umilin ă. Acestea sunt cuvintele care se repetă de fiecare dată când Domnul vorbe te ț ș
despre Efraim sau vorbe te despre Iacob, despre fiii adormi i ai lui Iacob, despre ș ț
Israel. Adică de această parte a Laodiceei care doarme. Ea trebuie să fie trezită 
pentru a fi logodită cu Domnul. A adar, revenind la Apocalipsa, găsim, în Apocalipsa ș
douăzeci i unu, găsim că Noul Ierusalim este un simbol, este un nume simbolic. Este ș
un ora  cu adevărat, dar acel ora  ceresc are numele i titlul de logodit cum că s-ar ș ș ș
referi ca fiind simbolul celor o sută patruzeci i patru de mii. Această cetate este ca unș
cub, este egală în înăl ime, lungime i lă ime. i toate acestea sunt o sută patruzeci i ț ș ț Ș ș
patru de stadii. Se spune aici, să citim în aptesprezece: "a măsurat cetatea cu trestia ș
i era de douăsprezece mii de stadii, lungimea, lă imea i înăl imea." Douăsprezece ș ț ș ț

mii pe douăsprezece mii pe douăsprezece mii pe douăsprezece mii i "zidul de o sută ș
patruzeci i patru de co i din măsura unui om, adică măsura îngerului". Aici sunt doar ș ț
numere simbolice care se referă la cei o sută patruzeci i patru de mii. Am citit în ș
Daniel despre reconstruirea zidului. i în alte păr i, al i profe i vorbesc despre Ș ț ț ț
reconstruirea zidului, despre zidirea cetă ii. Iar aici se vorbe te cu adevărat despre ț ș
lucrarea de trezire i de pregătire a celor o sută patruzeci i patru de mii ca preo i i ș ș ț ș
regi, de pregătire a miresei, de pregătire a ei pentru nunta mielului. A adar, în elegem ș ț
că noul Ierusalim este simbolul celor o sută patruzeci i patru de mii. i acum ajungemș Ș
la versetul pe care l-am anun at mai înainte, de la versetul doisprezece încolo. i ț Ș
înainte de aceasta, cu încă un argument, versetul unsprezece spune că lumina sa, 
asemănarea sa, înfă i area sa era ca o piatră de jasp, limpede ca cristalul, pe care amț ș
văzut-o acolo în Apocalipsa patru. Apoi, de la versetul doisprezece înainte, " i avea unș
zid mare i înalt, i avea douăsprezece por i, iar la por i doisprezece îngeri i numele ș ș ț ț ș
scris pe ele, pe por i, se pare, care sunt numele celor douăsprezece triburi ale copiilor ț
lui Israel". A adar, por ile au numele celor douăsprezece triburi ale copiilor lui Israel. ș ț
La răsărit, trei por i, la nord, trei por i, la sud, trei por i, iar la vest, trei por i. " i zidul ț ț ț ț Ș
cetă ii avea douăsprezece temelii i pe ele numele celor doisprezece apostoli ai ț ș
Mielului". Bine, aici aflăm că există doisprezece apostoli i că există douăsprezece ș
triburi ale copiilor lui Israel. Sunt cele douăsprezece nume ale celor doisprezece fii ai 
lui Israel. Nu doar fii direc i, literali. Aminti i-vă că în Apocalipsa 7, am văzut că acolo ț ț
apar fiii lui Iosif. Manase apare sub numele de Iosif, ca să spunem a a. Apar cei doi fiiș
pe care Iacob i-a luat ca fiind ai săi. Acei fii care i s-au născut lui Iosif în Egipt, Iacob, 
înainte de a muri, i-a luat practic de la Iosif i i-a luat ca fii ai săi. Aceasta a fost o ș
mi care profetică dată de Domnul, pentru că dintre copiii lui Israel unul avea să cadă. ș
A adar, aici îi avem pe cei adevăra i, pe cei care au ie it victorio i din caracterele lor ș ț ș ș
rele. Doisprezece apostoli care i-au învins caracterele rele. i doisprezece fii ai lui ș Ș
Iacov care i-au depă it caracterele rele. Să ne întoarcem acum la capitolul 4 din ș ș
Apocalipsa. Apocalipsa capitolul patru sună astfel. "îmbrăca i în ve minte albe i ț ș ș
aveau pe cap coroane de aur". Întrebarea este: aceste douăzeci i patru de persoane ș
pe care tocmai le-am numit au avut nevoie de haine albe sau au fost sfin i ț
dintotdeauna? Evident, aveau nevoie de ele pentru că au făcut răută i teribile, cel ț



pu in fiii lui Iacob au făcut răută i teribile, au avut caractere teribile, caractere teribil de ț ț
înfrico ătoare. i totu i au învins.ș Ș ș
Cei care pot judeca cele douăsprezece semin ii ale casei lui Israel trebuie să fie ț
oameni care au ie it din acelea i păcate, din acelea i în elăciuni. A a cum se spune ș ș ș ș ș
în cartea Evrei, că El poate avea milă de noi i de ispitele noastre, pentru că a trecut ș
prin ele. Astfel, în elegem de ce Domnul a trebuit să dea această judecată unor ț
oameni răi, dar care au ie it victorio i. Pentru că în capitolele doi i trei se spune: ș ș ș
"celui ce va birui", "celui ce va birui", se spune de apte ori "celui ce va birui", ei ș
trebuie să învingă. Prin urmare, cei doisprezece care judecă trebuie să fie, de 
asemenea, biruitori. Întrebarea este dacă cei doisprezece apostoli au fost biruitori? 
Unii se vor împiedica de faptul că Pavel nu este al doisprezecelea, deoarece Petru a 
numit pe altul în locul lui. În această privin ă, Ellen White nu spune absolut nimic, iar ț
Biblia nu men ionează niciodată pe cel care a ie it. Dar Biblia îl men ionează pe Pavelț ș ț
i spune mereu că el este apostolul i tim că sunt doisprezece apostoli. i dacă el ș ș ș Ș

este numit apostol peste tot, în elegem că este adevăratul apostol numit de Domnul, ț
pentru că să ne amintim că cei unsprezece au fost chema i de cine? De Domnul. ț
Domnul este cel care îi nume te pe apostoli. Nu omul, nu biserica este cea care îi ș
nume te pe apostoli. Domnul este cel care cheamă la apostolie. A adar, atunci când ș ș
Pavel a fost chemat de Domnul Isus Însu i pe acel drum spre Damasc, în elegem că ș ț
El l-a chemat să ocupe acel loc gol pentru a-i lua locul lui Iuda cel căzut. Sau pentru a 
lua locul Lui Însu i. Pentru că El a trăit ca om, dar ca un om victorios, ca un om ș
biruitor. A adar, misterul acestor douăzeci i patru de bătrâni, tim deja, sunt cei ș ș ș
douăzeci i patru care au fost victorio i în această lume. i ei au făcut ceea ce trebuieș ș Ș
să facă cei o sută patruzeci i patru de mii. Ei trebuie să-i judece pe cei o sută ș
patruzeci i patru de mii, pentru că au renun at la tot pentru a-L sluji pe Hristos. A a ș ț ș
că ei pot judeca i pot spune, uitându-se la fiecare în parte, pot spune: acesta nu este ș
în stare să renun e la bogă iile sale, acesta la stânga, acesta, uite cât de u or a ț ț ș
plecat, cât de u or a în eles i i-a părăsit so ia rebelă, acesta la dreapta. Acest altul aș ț ș ș ț
fost în stare să se despartă de părin ii răzvrăti i care i-au persecutat sufletul i s-a ț ț ș
separat - la dreapta. i astfel, mai departe, ei fac această judecată cu propria lor Ș
experien ă. Nici măcar nu au nevoie de multă în elepciune pentru a face asta. Domnulț ț
i-a pus pur i simplu să compare aceste zece fecioare cu propria lor via ă, cu propria ș ț
lor convertire, cu propria lor consacrare. La asta se face pur i simplu referire aici. ș
Vom merge mai departe i, dacă îmi amintesc alte detalii, o să vă spun despre ele. ș
Atunci, tim, tronul este descris, că au fost fulgere, tunete, voci, nu avem nevoie de ș
aceste indica ii acum, nu vom explica acest lucru acum. i în fa a tronului era o mare ț Ș ț
de sticlă, chiar i aceasta nu o vom explica acum. Vom explica doar ceea ce Domnul ș
ne-a dezvăluit până acum. Nu putem merge înainte i să ne grăbim să dăm ș
interpretări, ci vom interpreta pe măsură ce Domnul ne descoperă adevărul. Apoi se 
spune, aici se vorbe te de patru făpturi vii pline de ochi în fa ă i în spate. Aici este ș ț ș
vorba de cei patru serafimi. Acest lucru este foarte u or de tiut despre cine este ș ș
vorba, toată lumea tie asta. Citi i doar Isaia capitolul 6 versetul 2. Au ase aripi. Deci ș ț ș
sunt fiin e angelice, sunt serafimi. O să ne oprim pu in pentru că mi-am amintit câteva ț ț
detalii despre cei 24 de bătrâni. Unii s-ar putea întreba când au fost învia i ace tia, au ț ș
fost învia i la învierea Domnului Isus Hristos? Acest lucru nu poate fi adevărat pentru ț



cel pu in doisprezece dintre ei, pentru că în acel moment doisprezece dintre ei nu ț
muriseră. Este vorba despre apostoli, despre ucenici. În momentul mor ii Domnului ț
Isus Hristos, al învierii Sale, când au înviat atât de mul i profe i din vechime, nu putem ț ț
ti decât că poate cei doisprezece fii ai lui Israel ar fi putut învia. Poate că ei ar fi putut ș

fi învia i pentru că erau mor i, dar ceilal i nu. Nu spunem că acesta a fost cazul. tim ț ț ț Ș
de la Ellen White că ace tia au fost oameni ai lui Dumnezeu din vechime, mor i, ș ț
martiri. tim că se poate considera martiraj chiar dacă persoana trăie te, dar sufletul Ș ș
său este martirizat în fiecare zi, este ucis cu cuvinte în fiecare zi. Se poate referi i la ș
acest tip de martiraj.
Dar aici avem o problemă: când au înviat din mor i cei doisprezece apostoli? Pentru a ț
descifra acest mister, ne vom întoarce din nou la Matei capitolul 19. Ne vom întoarce 
la Matei capitolul 19, unde se spune a a. "Adevărat vă spun vouă, celor ce M-a i ș ț
urmat, că atunci când va fi învierea spirituală, Fiul omului va edea pe tronul slavei ș
Sale". El nu va sta pe tronul slavei Tatălui. În elegem că este vorba de o altă perioadă,ț
nu de cea a Locului Sfânt. Este perioada zilei ispă irii, adică a Locului Preasfânt. "El ș
va edea pe tronul gloriei Sale i voi ve i edea i voi pe douăsprezece tronuri, ș ș ț ș ș
judecând cele douăsprezece triburi ale lui Israel". i acum să mergem la cartea Ș
Daniel, capitolul 12, pentru a vedea ceva legat de acest lucru care nu fusese în eles ț
până acum. Daniel capitolul 12 sună astfel. "În vremea aceea se va ridica Mihail, 
marele prin  care este pentru copiii poporului său". De ce se va ridica el? Pentru că el, ț
în timpul dispensa iei Locului Sfânt, a fost a ezat pe tronul Tatălui. "Se va ridica ț ș
Mihail, marele prin  care este pentru copiii poporului Său, i va fi un timp de necaz, ț ș
cum nu a mai fost niciodată de când există popoare până atunci. Dar în vremea aceea
poporul Tău va fi izbăvit, i anume to i cei care vor fi găsi i scri i în carte." Să ș ț ț ș
observăm un lucru. Acest capitol, acest verset, a fost interpretat într-o interpretare 
potrivit căreia este vorba despre învierea specială chiar înainte, cu pu in înainte de ț
venirea lui Hristos, adică după ce încep plăgile, după încheierea harului. A  vrea să văș
spun, iubi i fra i, că timpul plăgilor, după încheierea oricărui har, este un timp pe care ț ț
Domnul îl poveste te în pu ine cuvinte. Timpul de care este cel mai interesat ș ț
Salvatorul este timpul salvării, timpul în care El poate salva. De aceea, aici se referă 
aici, eventual, la timpul în care Mihail, adică Iisus, se ridică de pe tronul din Locul 
Sfânt, de pe tronul Tatălui Său, trece în Locul Preasfânt, adică în anul 1844, i făcând ș
aceasta, ridicându-se Mihail, spune: "în vremea aceea va fi eliberat poporul Tău, to i ț
cei care vor fi găsi i scri i în carte". În vremea aceea se referă la timpul zilei ispă irii. ț ș ș
La vremea zilei ispă irii trebuie să învie to i cei drep i, dar i cei care L-au răstignit din ș ț ț ș
cei răi, tim asta. Dar dintre to i ace ti drep i, Domnul va trezi pe unii de care va avea ș ț ș ț
nevoie pentru lucrarea Sa. De exemplu, pentru a în elege acest lucru, să ne gândim: ț
când a înviat Moise? Când a fost înviat Moise? A fost înviat Moise în învierea 
Domnului Isus Hristos? Nu, pentru că Moise apare pe muntele transfigurării împreună 
cu Ilie. Când a ajuns Ilie în cer? tim, la vremea lui. Trupul său a fost glorificat, pentru Ș
că trupurile neglorificate nu pot intra în cer. El a fost transformat. El apare ca un 
bătrân, Ilie. Moise apare i el ca un bătrân. Dar întrebarea este: când a fost Moise ș
înviat? tim foarte bine că acest lucru este povestit în cartea Iuda, înainte de Ș
Apocalipsa, unde se spune la început, în versetul 9: "Căci atunci când arhanghelul 
Mihail s-a luptat cu diavolul, certându-se pentru trupul lui Moise." Ce voia să facă 



diavolul? Ce voia să facă cu trupul lui Moise? Evident că avea planuri rele. i atunci Ș
Mihail, adică Domnul Isus Hristos, s-a luptat cu diavolul pentru a-l învia pe Moise. 
Diavolul s-a opus i a spus: "Acesta îmi apar ine. Uite, acesta te-a trădat exact după ș ț
toată experien a lui, după toate minunile tale, după toate minunile tale, după tot, ț
acesta te-a trădat. Acesta m-a reprezentat pe mine. El este al meu". Dar Domnul Isus 
Hristos va arăta la pocăin a lui finală i îi va spune du manului că o cădere de o ț ș ș
singură dată nu define te caracterul cuiva, traiectoria cuiva, a a cum s-a întâmplat cu ș ș
David. A a că Domnul l-a trezit pe Moise, spunându-i: "Domnul să te mustre, Satana".ș
Spunându-i lui Satana. i aici vorbe te despre ceilal i, despre Laodicea, despre cele Ș ș ț
cinci fecioare neîn elepte, care nu vor în elege aceste lucruri. Spun în 10: "Dar ț ț
acestea blestemă cele ce nu le cunosc. Ele se corup ca ni te animale brute. Vai de ș
ele, căci au mers pe calea lui Cain". Cain era din familia cre tină, dar ei au mers pe ș
calea lui Cain. Ce s-a întâmplat cu Cain? Cain a fost egocentric i Cain a luat calea ș
pierzaniei. Cain a primit un semn, semnul lui Cain, un semn de dorit, un semn al fiarei.
Pentru că a devenit fiul lui Satana. Pentru a lua calea lui Cain, adică pentru a deveni 
un fiu al lui Satana, pentru a primi semnul lui. i apoi aici vorbe te despre situa ia Ș ș ț
tristă a altora. Dar, revenind la învierea lui Moise, tim din Biblie că el a fost înviat. ș
Ceea ce nu spune Iuda este când a fost înviat, dar tim că a fost înainte ca Domnul ș
Isus să vină în pântecele Mariei, să vină pe acest pământ, pentru că Domnul avea 
nevoie de slujirea lui, avea nevoie de consolarea lui.
Moise i Ilie au venit, au venit în persoane, erau strălucitori pentru că aveau trupuri de ș
glorie, dar au venit pe muntele transfigurării pentru a-l încuraja pe Isus. Vede i, ț
Domnul Isus a trăit ca un om i avea nevoie de mângâiere, mângâiere pe care a ș
căutat-o printre cei unsprezece ucenici i nu a primit-o. Ei L-au trădat i când avea ș ș
cea mai mare nevoie de mângâiere în Ghetsimani, acestor trei nu le-a păsat, nu le-a 
păsat, au adormit de trei ori. Apoi nu a avut parte de mângâiere din partea ucenicilor 
Săi, dar i-a iertat. Dar Domnul a fost mângâiat i întărit pe calea pe care avea să o ia ș
prin Moise i Ilie. Aceasta înseamnă că ei au îndeplinit un mic rol pe care Domnul li l-aș
dat. Acesta era rolul lor. Ei nu urmau să fie pe cele douăzeci i patru de tronuri pentru ș
a judeca Laodicea. De ce? Pentru că acest lucru le fusese promis apostolilor. Pentru 
că Ilie nu putea face asta. Pentru că Ilie a avut o via ă sfântă. El s-a sfin it, nu a venit ț ț
din păcate atât de mari ca acestea pe care ei trebuiau să le în eleagă, din ispite atât ț
de mari. De i a fost întuneric în vremea lui, dar, mai degrabă, Ilie este un tip al celui ș
de-al treilea Ilie, ca să zic a a, cel care treze te cele douăsprezece triburi ale casei lui ș ș
Israel, cel care treze te cele cinci fecioare în elepte. Ilie, Moise, pot fi tipuri ale celui ș ț
de-al treilea Ilie, ale celor care s-au străduit să se trezească. Ilie s-a luptat să 
trezească poporul, Moise s-a luptat să trezească, să conducă, a suferit atât de mult, a 
făcut totul pentru a-i trezi. Ei sunt tipuri ale celui care treze te, dar pentru cei care suntș
trezi i, trebuie să fie oameni care au fost în aceea i stare, precum fiii lui Iacob, precumț ș
cei doisprezece ucenici. A adar, revenind la Daniel capitolul 12, în elegem că acesta ș ț
este de fapt un timp, când Domnul treze te, înainte de a se trezi, în învierea specială, ș
în timpul plăgilor, poporul Său. Înainte de aceasta, El îi treze te pe cei de a căror ș
slujire are nevoie. i ace tia sunt cei care vor sta pe cele douăzeci i patru de scaune.Ș ș ș
Nu tim dacă, într-adevăr, doisprezece dintre ei, El i-a trezit la învierea Sa, acum douăș
mii de ani, dar aici ceea ce spune practic este că, înainte, chiar când începe această 



lucrare, când El se va trezi, Mihail, i aici spune exact numele Mihail, pentru ca noi să ș
mergem direct la cartea lui Iuda, i să în elegem că va fi o înviere, cu acest nume ș ț
Mihail, El va face o înviere. i lucrul cel mai sigur este că, la începutul zilei ispă irii, Ș ș
chiar la început, Domnul, când S-a ridicat din locul sfânt ca să treacă în locul 
preasfânt, i-a înviat pe cei doisprezece apostoli i i-a înviat pe cei doisprezece ș
patriarhi, sau pe cei doisprezece fii ai lui Iacob. Să citim mai departe, se spune: "Mul i ț
dintre cei ce dorm în ărâna pământului se vor trezi, unii pentru via ă ve nică, al ii ț ț ș ț
pentru ru ine i confuzie". Aici se referă în mod clar la a doua înviere specială, la ș ș
învierea specială de după închiderea harului, unde sunt învia i i oamenii răi, nu doar ț ș
cei buni. Dar în versetul unu vorbe te despre Mihail, care va izbăvi de moarte, se ș
în elege asta? Aici este vorba de o izbăvire de moarte, de mormânt. El va elibera pe ț
poporul Său, pe cei care au fost scri i în carte. Dar El va elibera la începutul zilei ș
ispă irii, doar pe câ iva, pentru că Dumnezeu nu face nimic fără un scop. Nu că ș ț
Domnului Îi place ca oamenii să stea în mormânt atât de mult timp, dar Domnul 
trebuie să facă totul conform planurilor Sale, la momentele pe care le-a stabilit. A a căș
tot ceea ce este scris în Biblie trebuie să se împlinească, a a cum este scris. Dacă El ș
a spus că îi va a eza pe cei doisprezece pe douăsprezece tronuri în ziua învierii din ș
Laodiceea, a făcut-o. i aici El a dat câteva detalii. Dacă mergem la sfâr itul Ș ș
capitolului doisprezece, ei bine, nu la sfâr it, vom citi versetul patru, pentru că Daniel, ș
Daniel, este i el un simbol. i haide i să vedem ce spune în patru. "Tu, a adar, ș Ș ț ș
Daniel, închide cuvintele i sigilează cartea până la vremea sfâr itului". Ei bine, spune ș ș
că se va înmul i cunoa terea. Adică, cartea lui Daniel, despre care am arătat atât de ț ș
mult că este carte pecetluită, i că atunci când va veni vremea regenerării, adică ș
vremea zilei antitipice a ispă irii, vremea când Laodicea va fi regenerată sau înviată, ș
tocmai atunci se va cunoa te cartea lui Daniel. i am arătat în Isaia 29 sau 30, că de ș Ș
auzirea cuvintelor căr ii sigilate depinde trezirea lor. Căci ve i cunoa te adevărul i ț ț ș ș
adevărul vă va face liberi. Elibera i. Acest cuvânt, liber, a fost folosit în cartea lui Isaia ț
pentru a arăta eliberarea de moarte. Haide i să citim asta. Isaia 26 sau 19, să vedem ț
ce spune.
"Mor ii tăi vor trăi. Cu trupul meu mort vor învia. Trezi i-vă i cânta i, locuitori ai ărânii."ț ț ș ț ț
Observa i cuvântul "trezi i-vă". Acest lucru ne interesează aici. Faptul că pentru înviereț ț
se folose te cuvântul trezi i-vă. Acesta se află în Isaia 26:19. Aceasta înseamnă că ș ț
aici Mihail, în acela i verset, se ridică, nu doar pentru a trece în Locul Preasfânt, ci i ș ș
pentru a trezi. Observa i că, chiar înainte de a intra în Locul cel sfânt, a făcut o înviere.ț

i a fost înainte, nu-i a a? Cu câte zile înainte a fost? A fost cu 50 de zile înainte, mai Ș ș
exact. Cu exact 50 de zile înainte, în ziua învierii, a înviat ni te bătrâni, să zicem, ni teș ș
lucrători, colaboratorii Lui, lucrători umani. La fel se va întâmpla i cu intrarea în Locul ș
Preasfânt. Chiar înainte de a intra în Sfânta Sfintelor, povestea trebuie să se repete. 
Domnul îi treze te pe colaboratorii din vechime, de care are nevoie i în prezent. Cu ș ș
siguran ă că El i-a trezit pe cei 24 chiar înainte de a intra în Sfânta Sfintelor. Să citim ț
acum versetele 9 i 10. Am citit versetul 4. Să citim din nou acelea i cuvinte din ș ș
versetul 9, unde Daniel, în versetul 8, întreabă: "Doamne, când va fi sfâr itul acestor ș
lucruri?" i Domnul nu-i răspunde. Sau dacă îi răspunde, îi răspunde într-un limbaj pe Ș
care nu-l în elege. Dar vom vedea că Domnul îi va răspunde într-un alt mod i mai ț ș
minunat. Să citim versetele 9 i 10. i continuă: " i niciunul dintre cei răi nu va ș Ș Ș



în elege, dar cei în elep i vor în elege". Cei răi i cei în elep i sunt aici cele cinci ț ț ț ț ș ț ț
fecioare neîn elepte i cele cinci fecioare în elepte. Cei neevlavio i nu vor în elege, nu ț ș ț ș ț
pentru că nu vor încerca să în eleagă, ci pentru că pur i simplu vor avea o via ă ț ș ț
neevlavioasă i nu se cură ă, nu se purifică, nu se sfin esc i degeaba umblă cu Bibliaș ț ț ș
în mână, ca fariseii din vechime i ca doctorii legii din vechime. Ei nu vor reu i să ș ș
în eleagă adevărata interpretare a lui Daniel i a Apocalipsei.  i apoi se spune: " i veiț ș Ș Ș
merge până la sfâr it, te vei odihni i te vei ridica în sor ul tău la sfâr itul zilelor". A  ș ș ț ș ș
vrea să întreb: ce înseamnă aceste cuvinte? Vei merge până la sfâr it, te vei odihni i ș ș
te vei ridica. Este acela i cuvânt "te vei ridica" ca în versetul unu din capitolul ș
doisprezece. Practic, Domnul spune aici: Daniel, mi-ai pus această întrebare, dar nu 
po i în elege acest lucru, deoarece cartea este sigilată până la momentul împlinirii ei. ț ț
Acum nu este momentul împlinirii, dar vei vedea împlinirea acesteia. Vei merge până 
la sfâr it, te vei odihni, adică în mormânt, te vei odihni, te vei ridica, vei învia, vei fi ș
înviat, în sor ul tău, la sfâr itul zilelor. Care este sor ul celor care au murit în speran ă?ț ș ț ț
Se referă la Canaanul ceresc, nu-i a a? El va învia pentru aceasta, dar probabil că ș
Domnul îi va arăta lui Daniel i împlinirea acestor cuvinte. De asemenea, i lui Ellen ș ș
White, pentru că Ellen White s-a văzut pe ea însă i împreună cu cei o sută patruzeci ș
i patru de mii. Iar acestor slujitori care au suferit atât de mult i care au scris lucruri ș ș

atât de dorit de tiut, Domnul Isus a spus că mul i oameni mari au dorit să vadă ceea ș ț
ce vede i voi i să audă ceea ce auzi i voi, i nu au putut. Dar Domnul va da onoare ț ș ț ș
celor care L-au onorat. Ellen White L-a onorat în mijlocul apostaziei. Atunci, probabil, 
El o va trezi să vadă sfâr itul împlinirii acesteia. Toate acestea se vor întâmpla după ș
sigilarea celor o sută patruzeci i patru de mii, sau chiar odată cu sigilarea. Iar Daniel, ș
probabil că i el a fost trezit pentru a vedea împlinirea profe iilor sale pe care nu le-a ș ț
în eles. Să ne întoarcem la Apocalipsa chiar acum. Apocalipsa capitolul patru încă. Seț
cite te astfel. "Prima făptură vie era ca un leu, a doua făptură vie era ca un vi el, a ș ț
treia făptură vie avea o fa ă de om, a patra făptură vie era ca un vultur care zbura". ț
Am comentat acest lucru. Acestea sunt cele patru faze ale lucrării Domnului Isus 
Hristos. Am comentat acest verset, nu vom insista asupra lui pentru a nu face această
înregistrare lungă, foarte lungă. De i trebuie să fie lungă. Predicile lui Pavel erau ș
întotdeauna lungi pentru că trebuiau să cultive răbdarea i trebuiau să fie ascultate ș
doar de cei care au răbdare, de cei care trebuie să fie mântui i. Ceilal i nu vor avea ț ț
răbdare să asculte aceste teme, cei nelegiui i dintre fecioarele neîn elepte. Versetul ț ț
opt. " i cele patru făpturi vii aveau fiecare câte ase aripi".Ș ș
Aici ne dă indiciul din Isaia capitolul ase. i, de asemenea, un al doilea indiciu, de i ș Ș ș
nu este necesar, dar o spune. Că ei spuneau "sfânt, sfânt, sfânt zi i noapte". Acest ș
lucru este dezvăluit în Isaia capitolul ase. Pentru ca noi să în elegem că ceea ce esteș ț
revelat lui Isaia sunt scene din Locul Preasfânt. " i când acele făpturi vii au dat slavă Ș
i cinste i mul umire Celui care edea pe tron, Celui care trăie te în vecii vecilor, cei ș ș ț ș ș

douăzeci i patru de bătrâni cad înaintea Celui care edea pe tron i se închină Celui ș ș ș
care trăie te în vecii vecilor. Ei î i aruncă coroanele înaintea tronului Lui, zicând: ș ș
"Vrednic e ti, Doamne, să prime ti slava, cinstea i puterea, căci Tu ai creat toate ș ș ș
lucrurile i pentru plăcerea Ta sunt i au fost create". Este vorba fie de Creator, fie de ș ș
Tatăl, fie de Fiul. Am arătat din Daniel că este posibil să fie Tatăl. i acum, în capitolulȘ
cinci, de i în capitol pute i foarte bine să terge i titlul, pentru că nu este o întrerupere ș ț ș ț



aici. Toate aceste cuvinte continuă, toate aceste scene continuă fără nicio întrerupere.
i se spune " i am văzut în mâna dreaptă a celui care edea pe tron o carte". Să Ș ș ș

mergem la Isaia douăzeci i nouă cu unsprezece i cu optsprezece. Isaia douăzeci i ș ș ș
nouă. Isaia douăzeci i nouă. Zece cu unsprezece i optsprezece, spune a a. Să citimș ș ș
mai întâi de la zece. De i am comentat acest capitol în alte teme, haide i să ș ț
men ionăm doar câteva cuvinte. Versetul zece. "Căci EU SUNT a întins peste voi ț
duhul unui somn adânc, v-a închis ochii i a acoperit pe profe ii vo tri i pe văzătorii ș ț ș ș
vo tri cei mai de seamă". Despre cine se vorbe te aici? În mod evident, Laodiceea. ș ș
Orbi. i cu profe i fal i care sunt păstorii, spune Ellen White. i versetul 11. " i orice Ș ț ș Ș Ș
viziune va fi pentru voi ca i cuvintele unei căr i sigilate". Adică exact viziunile pe care ș ț
le-a dat Dumnezeu pentru voi, orbii, vor fi pecetluite. Ele vor fi exact ca în cartea lui 
Daniel. A  vrea să vă spun, iubi i fra i, că evreilor le este interzis să citească cartea lui ș ț ț
Daniel. Ei nici măcar nu-l consideră pe Daniel ca fiind unul dintre profe i. Vă pute i uitaț ț
pe internet i pute i vedea. Evreii nu îl consideră pe Daniel ca fiind un profet i le este ș ț ș
interzis să citească cartea lui Daniel. Pentru că scrie... să vedem unde scrie... Spune 
mai departe. Ei bine, haide i să mergem pu in înainte pentru a citi un verset. Se spuneț ț
în versetul patru din Apocalipsa cinci. " i am plâns mult, pentru că nimeni nu a fost Ș
găsit vrednic să deschidă cartea, sau să o citească, sau chiar să se uite în ea." Cine 
sunt ace tia care nici măcar nu vor să se uite la carte? Evreii. Iar evreii, în sens ș
spiritual, este Laodicea. Ei sunt fecioarele neîn elepte. Ele nici măcar nu citesc Daniel ț
sau Apocalipsa. Celor cinci fecioare neîn elepte, poate că nu li se citesc decât ț
pasajele de dragoste din Biblie pentru a în elege, a se convinge i a se min i că sunt ț ș ț
cre tini. Dar aici se spune că nimeni nu a fost vrednic să deschidă cartea, nici să o ș
citească, nici să se uite la ea. Aceasta înseamnă pentru o perioadă lungă de timp. 
Scrie aici pentru mult timp. Pentru mult timp nu va fi nimeni care să poată, nu să o 
citească, pentru că poate fi citită de mul i, dar în eleasă. Cartea lui Daniel, timp de ț ț
sute de ani, până la venirea Domnului Isus Hristos, a rămas o carte uitată. Evreii nu 
voiau să o deschidă în sinagogi. Le-ar fi fost interzis. Iar când a venit Domnul, El a fost
singurul care a îndrăznit să încalce această lege talmudică a lor i să vorbească ș
despre profetul Daniel, în Matei 24. Apoi, aici, în Isaia 29, spune: " i orice viziune va fiȘ
pentru voi precum cuvintele unei căr i sigilate, pe care, dacă o vor da celui ce tie să ț ș
citească i-i vor spune: Cite te acum, va zice: Nu pot, pentru că este sigilată". Nu vomș ș
citi tot, mergem la versetul 18 i spune: " i în vremea aceea", observa i cuvintele, în ș Ș ț
vremea aceea, se referă la vremea învierii sau a regenerării, spune: " i în vremea ș
aceea surzii vor auzi cuvintele căr ii". În acela i capitol vorbe te despre carte, iar mai ț ș ș
devreme, cu câteva versete mai devreme, a vorbit despre cartea sigilată. Aceasta 
este cartea lui Daniel. "În vremea aceea, surzii vor auzi cuvintele căr ii sigilate i ochii ț ș
orbilor vor vedea în mijlocul întunericului. Atunci cei blânzi î i vor spori bucuria în ș
Domnul, în EU SUNT, i cei săraci dintre oameni se vor bucura în Sfântul lui Israel. ș
Căci cei violen i vor fi nimici i i cei batjocoritori vor fi mistui i. To i cei care se ridică la ț ț ș ț ț
nelegiuire vor fi stârpi i." i vreau să vă spun: ce s-a întâmplat în ziua ispă irii cu cei ț Ș ș
care încă mai aveau păcate îndrăgite? Biblia spune că au fost tăia i, au fost tăia i, au ț ț
fost separa i de Israel. Exact aceasta, aceasta este lucrarea celor 24 de bătrâni. Acestț
capitol din Isaia 29 se încheie cu versetul 24, unde se spune: " i cei cu mintea Ș
închisă" Cine sunt cei cu mintea închisă?



De data aceasta, cele cinci fecioare în elepte. Sunt cele în elepte, pentru că se spune:ț ț
" i cei cu mintea închisă vor învă a în elegerea, iar cei cârtitori vor învă a doctrina". Ș ț ț ț
Vedem aici transformarea pe care o vor suferi cele cinci fecioare în elepte. i cum vor ț Ș
fi înviate? Pentru că au citit, au auzit interpretarea corectă a căr ii sigilate a lui Daniel. ț

i a Apocalipsei, pentru că este o singură carte. Deci ne întoarcem la capitolul 5 din Ș
Apocalipsa i citim de la versetul 1. " i am văzut în mâna dreaptă a celui care edea ș Ș ș
pe tron o carte scrisă pe dinăuntru i pe dinapoi, sigilată cu apte sigilii". Este o carte ș ș
sigilată cu apte sigilii. Nu tiu dacă există până acum vreo interpretare în care să se ș ș
spună că această carte sigilată era cartea lui Daniel. Dar această carte este cartea lui 
Daniel i este sigilată cu apte sigilii pentru că în această carte a lui Daniel, i nu în ș ș ș
întreaga carte a lui Daniel, se referă la ultimele capitole în care sunt descrise cele 
apte trâmbi e i cele apte plăgi finale. Aceasta con ine cartea sigilată. Sigiliile, sunt ș ț ș ș ț

cele apte sigilii, pe măsură ce se deschid sigiliile, pe măsură ce se dă interpretarea ș
corectă, pe măsură ce se predică vestea cea bună de pe munte, a a cum am citit, ș
adevărata interpretare a căr ii sigilate, pe măsură ce se face acest lucru, Domnul rupe ț
sigiliile, adică cartea se deschide din ce în ce mai mult i mai mult spre în elegerea ș ț
noastră. Cel de-al treilea Ilie dezvăluie, publică acest lucru celor surzi i orbi i în ș ș
acest moment cei douăzeci i patru de bătrâni analizează pe fiecare în parte i văd ș ș
dacă primind lumina s-au trezit sau nu s-au trezit. Apoi trebuie să-i recunoască pe cei 
care au făcut ceea ce au făcut ei, adică cei care la cuvintele de mustrare s-au pocăit. 
De exemplu, cei doisprezece fii ai lui Iacob, la cuvintele de mustrare ale lui Iosif, care 
în sens spiritual este Isus, la cuvintele de mustrare s-au pocăit. " i am văzut un înger Ș
puternic care zicea cu voce tare: Cine este vrednic să deschidă cartea i să desfacă ș
sigiliile ei? i nimeni din ceruri, nici de pe pământ, nici de sub pământ, nu putea să Ș
deschidă cartea, nici să se uite la ea". Observa i că nici măcar îngerii nu au putut ț
deschide această carte. Nici măcar Tatăl, pentru că Tatăl a scris-o, desigur, dar Tatăl 
nu joacă niciun rol în această poveste, în această chestiune, pentru că Tatăl este cel 
acuzat. Tatăl a dat toată judecata Fiului, iar Fiul o dă cui vrea, spune. Fiul a dat-o 
celor douăzeci i patru de bătrâni pentru a juca un mic rol. Vom vedea mai departe că ș
ei au rugăciuni în mâini, sunt îmbrăca i în ve minte preo e ti, deci au un rol preo esc. ț ș ț ș ț
Ei sunt colaboratori sau asisten i, dacă vre i, asisten i ai marelui preot Hristos Isus. ț ț ț
A adar, pentru mult timp au răsunat cuvintele: Cine este vrednic să deschidă cartea iș ș
să desfacă sigiliile ei? i nimeni, timp de multe sute de ani i mii de ani, nu a fost găsitȘ ș
pentru a deschide cartea. Nici dintre oameni, nici dintre îngeri. i se spune că Ioan a Ș
plâns mult, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea, nici să o 
citească, nici să se uite la ea. În versetul patru din Apocalipsa cinci, cuvântul tradus 
prin "a se uita în ea", din textul "să deschidă cartea, nici să o citească, nici să se uite 
în ea", cuvântul "a se uita în ea" în original înseamnă a discerne. Înseamnă a discerne
i înseamnă a vedea cu ochii min ii, adică a în elege, a pricepe, a discerne, a în elege.ș ț ț ț
i mai este un cuvânt în original care nu este tradus aici, aici din păcate cel pu in în Ș ț

această traducere nu este, dar există în original, există în limba engleză, spune "el 
însu i". "Nici să o în eleagă el însu i". De ce "el însu i"? Pentru că mul i, de-a lungul ș ț ș ș ț
secolelor, au studiat profe iile prin ochii altora.ț
Ei nu au ie it din tradi ii. Cel care a ie it din tradi ii a fost Domnul Iisus Hristos i ș ț ș ț ș
profe ii Lui, oamenii Lui, care trebuiau să arate tot timpul erorile i tradi iile. "Atunci amț ș ț



plâns mult, pentru că nimeni nu a fost găsit vrednic să deschidă cartea, sau să se uite 
în ea, sau să o discearnă, sau să o în eleagă el însu i". Să observăm aici i cuvântul ț ș ș
"vrednic". Pentru a putea deschide această carte nu este nevoie de putere i nici nu ș
este necesar să fii inteligent. Îngerii îi întrec pe oameni i ei l-au întrecut pe Adam. ș
Ellen White spune că Adam abia în timp, crescând, avea să devină egal cu îngerii. Nu 
că Domnul caută oameni intelectuali, oameni educa i, teologi, pentru a putea în elege ț ț
acest lucru. Deci nu trebuie să căuta i interpretarea printre multele interpretări ț
publicate, printre DVD-urile scumpe cu interpretări false ale lui Daniel i ale ș
Apocalipsei. Aici este vorba de o vrednicie. i această vrednicie este dată Tatălui, Ș
este dată celui care este a ezat, despre care am spus că este Tatăl. Aici, în versetul ș
11, chiar nu tim 100% dacă este vorba de Tatăl. Se spune: "Vrednic e ti, Doamne, ș ș
să prime ti slava, cinstea i puterea, căci Tu ai creat toate lucrurile i pentru plăcerea ș ș ș
Ta sunt i au fost create". Probabil că este Tatăl, dar chiar cuvintele care sunt spuse ș
despre ezut "cel care trăie te în veci", Domnul Iisus Hristos le spune când începe să ș ș
vorbească cu Ioan pe insula Patmos, aici în 1, cu versetul 18. Spune, din 17, spune că
Ioan L-a văzut. El spune " i când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort, iar Elș
i-a pus mâna dreaptă peste mine, zicându-mi: Nu te teme, Eu sunt cel dintâi i cel deș ș

pe urmă". i observa i acum cuvintele. " i cel ce trăiesc, am fost mort, i iată-mă viu Ș ț Ș ș
în vecii vecilor". Sunt acelea i cuvinte care au fost rostite aici despre Tatăl. Este clar ș
că amândoi, Duhul Sfânt, trăiesc în vecii vecilor. Aceasta este adevărat. Dar sunt 
acelea i cuvinte, a a că, în timp, Domnul ne va dezvălui. Deocamdată, considerăm căș ș
aici este Tatăl, exact ca în Daniel 7, cel care a primit, iar acum vom vedea cum este 
prezentat Fiul, cum este prezentat Domnul Isus în fa a Tatălui. Să citim în Apocalipsa ț
5 i mai departe. " i unul dintre bătrâni îmi zice: "Nu plânge, iată leul din semin ia lui ș Ș ț
Iuda, rădăcina lui David, care a biruit să deschidă cartea i să dezlege cele apte ș ș
sigilii ale ei."
"M-am uitat, i iată că în mijlocul tronului..." Adică, nu în mijlocul tronului, ci în mijlocul ș
celor care erau acolo. În mijlocul tronului i în mijlocul celor patru făpturi vii i în ș ș
mijlocul bătrânilor. Cu alte cuvinte, acelea formau ca un cerc, iar în mijlocul lor stătea 
un miel în picioare. Observa i cuvintele "în picioare". Nu era a ezat, ci în picioare, ca ț ș
unul care fusese înjunghiat. "Care avea apte coarne i apte ochi, care sunt cele ș ș ș
apte duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul". i aici ni se dau aceste detalii ș Ș

pentru a în elege că mielul este acela i cu cel din capitolul 1, ultimul verset în care se ț ș
vorbe te despre faptul că el este cel care are în mână cele apte stele, cele apte ș ș ș
sfe nice, iar apoi în 1, cu 4, că în fa a tronului său sunt cele apte duhuri. "Cele apte ș ț ș ș
duhuri care sunt înaintea tronului său". Observa i că aici se vorbe te despre tronul ț ș
care pare a fi al Fiului. Aceasta este singura dovadă pe care o avem în acest moment.
Dar nu acesta este subiectul de astăzi. Haide i să încheiem acest capitol. Apoi, unul ț
dintre bătrâni îi spune: "Nu plânge". Nu tim care dintre bătrâni, care dintre to i cei 24 ș ț
de bătrâni a primit onoarea, privilegiul de a-i spune lui Ioan "Nu plânge". Dar trebuie 
să fi fost unul dintre ei. Nu m-a  mira să fi fost oricine, nici măcar Ioan însu i. i unul ș ș Ș
dintre bătrâni mi-a spus: "Nu plânge, iată leul din semin ia lui Iuda, rădăcina lui David, ț
care a biruit ca să deschidă cartea". Care este demnitatea de a putea deschide 
cartea? A birui, se spune aici. A birui... Ar fi putut cei 144.000 să deschidă cartea? Nu,
pentru că ei nu sunt în cer i nu au biruit încă. Cine ar fi putut deschide? Cei 24 de ș



bătrâni ar fi putut deschide cartea? Nu, pentru că ei nu au biruit în felul în care a biruit 
Hristos. Ei au biruit cu ajutorul Lui. Ei au biruit într-un alt mod i ei au păcătuit. Aici se ș
vorbe te despre o victorie completă. Dar, în acela i timp, poate fi în eleasă i ca o ș ș ț ș
posibilă extindere a sensului, pentru că Domnul Isus S-a recunoscut întotdeauna în 
slujitorii Săi. Când mi-ai făcut un lucru, acel lucru, când ai făcut acest lucru unuia 
dintre ace ti neînsemna i, sau nu neînsemna i, umili fra i ai mei, mi l-ai făcut mie. El S-ș ț ț ț
a identificat întotdeauna cu poporul Său. Am arătat-o în Daniel 7, unde se spune că 
Isus prime te împără ia i puterea. i apoi se spune că împără ia i puterea sunt date ș ț ș Ș ț ș
sfin ilor Celui Preaînalt. În elegem că Domnul Isus este un simbol i pentru cei ț ț ș
144.000. Ei trebuie să ajungă ca El, în caracter. i dacă se spune aici că Domnul Isus Ș
nu a deschis această carte timp de atâtea sute de ani i atât de mult timp, i ar fi pututș ș
să o deschidă, nu a deschis-o atât de mult timp i a deschis-o chiar în momentul în ș
care cele cinci fecioare în elepte trebuie trezite. Aceasta înseamnă că cei care în eleg ț ț
cartea pe care Isus o deschide în ceruri sunt cei 144.000. Domnul rupe sigiliile acestei
căr i, dar poporul său, adică al treilea Ilie, în elege tot mai mult i mai mult i mai mult ț ț ș ș
din această carte i o publică. i atunci i ceilal i sunt ilumina i i ei i în eleg i ceilal i.ș Ș ș ț ț ș ș ț ș ț
Dar mai întâi de toate, al treilea Ilie în elege cartea. Deci aici vorbim de o lucrare care ț
este simultană în cer i pe pământ. Exact a a cum am citit din primul verset. În loc de ș ș
"după aceste lucruri", "în acela i timp cu aceste lucruri". i aici, printre cele apte ș Ș ș
biserici, se vorbe te despre una care se nume te Filadelfia. Care poate avea una, ș ș
două, trei, câteva persoane sau mai multe persoane. Dar chiar dacă are o singură 
persoană, a a cum a fost Noe la vremea lui, aceea este biserica lui Dumnezeu. În ș
această stare a Filadelfiei nu tim câ i sunt, dar cel de-al treilea Ilie este cu siguran ă ș ț ț
aici. Căci profe ii au fost mereu treji. i au primit cuvinte pentru a conduce poporul, ț Ș
pentru a se trezi. Deci Domnul, leul din tribul lui Iuda, i se spune leul din tribul lui Iudaș
ca să în elegem că Domnul Isus a fost din tribul lui Iuda. i Domnul Isus când a fost ț Ș
pe pământ a jucat rolul celui de-al treilea Ilie. Nu numai Ioan Botezătorul. Ioan 
Botezătorul a murit, dar rolul lui a fost continuat de Domnul Isus Hristos. Acela i ș
mesaj, aceea i predică, acelea i cuvinte pe care le-a rostit Ioan au fost rostite de ș ș
Domnul Isus Hristos. "Pocăi i-vă i crede i în Evanghelie". A adar, leul din semin ia lui ț ș ț ș ț
Iuda, tot în sens spiritual sunt profe ii, este i cel de-al treilea Ilie. Iar Domnul rupe ț ș
sigiliile i spune aici: "A biruit să deschidă cartea, să dezlege cele apte sigilii ale ei". ș ș
Dacă sunt apte înseamnă că Domnul însu i a sigilat-o într-un mod divin care nu ș ș
poate fi în eles. Indiferent de cât de mult studiu avem, de ce minte avem, această ț
carte a fost sigilată de Dumnezeu.
Numărul apte este numărul lui Dumnezeu, numărul totalită ii unei lucrări complete. ș ț
Este total sigilată, deoarece numai în momentul împlinirii sale va fi în eleasă. i nu de ț Ș
oricine, ci de cei care vor birui i pe măsură ce vor birui. Adică vor începe, dacă vor ș
începe să în eleagă cuvintele căr ii sigilate, tot mai mult le va fi dat. Domnul a spus, o ț ț
altă profe ie care este pentru acest timp, în care a spus că celui ce are i se va da mai ț
mult, iar celui ce nu are i se va lua chiar i ceea ce are. Aceasta este în elepciunea. ș ț
Fecioarele în elepte, pentru că au avut la începutul experien ei lor un pic de ulei, au ț ț
adunat fiecare o mică rezervă. Apoi, mai târziu, când vor fi trezite sau înviate, pentru 
că au, se vor împlini cuvintele Domnului. Celui care are, i se va da mai mult. Numai 
celui care are ulei. Aceste fecioare, pentru că vor apela la aceea prima lor dragoste. 



Ele se vor întoarce la prima lor dragoste. Se vor întoarce în acele vremuri cu mintea 
lor. Se vor uita la ceea ce erau caracterele lor, la mintea lor, la cum erau când erau 
copii, adică nevinova i. Dorind adevărul pur i fără prejudecă i. i se vor întoarce la ț ș ț Ș
acea primă stare pentru a nu pierde coroana. Datorită acelui ulei. Pentru că celelalte 
cinci fecioare neîn elepte nu au ulei, nu au prima iubire la care să se întoarcă. Ele nu ț
au avut o primă dragoste. Nu au adunat ulei. A adar, versetul ase mai departe ș ș
spune: " i m-am uitat i iată că în mijlocul tronului i al celor patru făpturi vii i în Ș ș ș ș
mijlocul bătrânilor era un miel în picioare". De ce în picioare? Să mergem la Daniel, 
capitolul apte. Spune aici, versetul treisprezece: " i am văzut în viziunea de noapte ș Ș
i, iată, Fiul Omului a venit cu norii cerului. El a venit la Cel Bătrân de zile. L-au adus ș

înaintea lui. Nu se spune aici că Fiul Omului era a ezat. El stătea în picioare. Fiul ș
omului venea cu norii cerului. L-au făcut să ajungă în fa a lui în picioare. Lucrarea ț
Domnului în Locul Preasfânt este în picioare. Până când va primi cele trei lucruri 
despre care se spune aici în Daniel apte. Până când va primi stăpânirea, slava i ș ș
împără ia. Împără ia. Adică, cei o sută patruzeci i patru de mii. Un rege nu poate să ț ț ș
domnească fără să aibă un teritoriu, fără să aibă o coroană, fără să aibă ni te ș
sfătuitori, ni te prin i, ni te consilieri care să domnească, un guvern, să zicem. Nici ș ț ș
măcar Dumnezeu nu domne te fără un guvern. A adar, Domnul va primi acum tot ș ș
ceea ce are nevoie pentru a domni pe propriul tron. i pentru a domni pe propriul tron,Ș
El are nevoie de o mireasă, are nevoie de biruitori. i se spune aici, în Apocalipsa 5 iȘ ș
mai departe. De la versetul apte. " i a venit i a luat cartea din mâna dreaptă a celui ș Ș ș
care edea pe tron. i după ce a luat cartea, cele patru făpturi vii i cei douăzeci i ș Ș ș ș
patru de bătrâni s-au închinat înaintea Mielului." Când s-au închinat? De ce nu s-au 
închinat înainte, când a fost adus înaintea lui? De ce nu s-au închinat înaintea lui? 
Pentru că această plecăciune în fa a lui, exact în acest moment, este pentru că el ț
începe să primească împără ia. El începe să domnească, să spunem, în acest fel. El ț
începe să domnească ca un rege. i prime te închinare. i vom vedea aici, în Ș ș Ș
versetul opt, încă ceva. Se spune că cei douăzeci i patru de bătrâni au fiecare harpe ș
i potire de aur pline cu tămâie. Aici se spune de arome, dar în original este vorba de ș

tămâie. Ele sunt pline cu tămâie, care este rugăciunile sfin ilor. Aici se explică acest ț
lucru. Deci ace ti douăzeci i patru sunt preo i. i cum adică ace tia au harpe? Să ș ș ț Ș ș
mergem la Apocalipsa paisprezece. i aici scrie, în versetul doi. Este vorba despre ceiȘ
o sută patruzeci i patru de mii cu mielul, acela i miel care stă pe muntele Sionului. ș ș
Este acela i miel. Este acela i simbol. Pentru ca noi să punem în legătură capitolul ș ș
cinci cu capitolul paisprezece. Pentru a ti că evenimentele din capitolul cinci de aici ș
au legătură cu capitolul paisprezece. i se spune aici că cei o sută patruzeci i patru Ș ș
de mii au fost deja sigila i aici. Aici arată sfâr itul acestei lucrări. i spune aici a a. " i ț ș Ș ș Ș
am auzit din cer o voce ca vocea unor ape multe i ca vocea unui tunet mare". ș
Aceasta este vocea lui Dumnezeu. Sunt multe versete în care se spune că este ca o 
voce de ape multe, chiar i în Vechiul Testament. i continuă să spună. " i am auzit ș Ș Ș
un glas de harpi ti, de harpi ti, care cântau cu harpele lor. i cântau ca i cum ar fi ș ș Ș ș
cântat o cântare nouă înaintea tronului i înaintea celor patru făpturi vii i a bătrânilor. ș ș

i nimeni nu putea să înve e cântecul decât cei o sută patruzeci i patru de mii care Ș ț ș
au fost răscumpăra i de pe pământ." Să remarcăm un lucru. Acestea sunt harpe care ț
sunt inute de cei douăzeci i patru de bătrâni. De ce sunt inute de cei douăzeci i ț ș ț ș



patru de bătrâni? Pentru că ei au victoria.
Ei au victoria. Ei au harpele. Ei sunt aici pentru a se ruga. Ei sunt aici a a cum ș
Avraam, la un moment dat, în trecut, a stat în fa a Domnului Isus Hristos i a îngerilor ț ș
Săi. Se roagă i mijlocesc pentru ca Lot să fie salvat. Pentru ca i el să înve e ș ș ț
cântecul victoriei. Să ne amintim de Moise când a mijlocit. i există un cântec al lui Ș
Moise. Să ne amintim i de al ii care au mijlocit pentru ace tia. i spune aici că au ș ț ș Ș
cântat o cântare nouă înaintea tronului. Se pare că nu se spune aici că au cântat cei o
sută patruzeci i patru de mii. Spune pur i simplu că Ioan a auzit un glas de harpi ti ș ș ș
care cântau cu harpele lor. Pentru că se spune că din ceruri venea vocea lui 
Dumnezeu. i am auzit din cer un glas de harpi ti care cântau cu harpele lor. i Ș ș Ș
cântau ca i cum ar fi cântat o cântare nouă înaintea tronului. Cine a cântat cântarea ș
nouă? Cei douăzeci i patru de bătrâni. Ei au harpele aici. Ei au biruit. Este simbolic. ș
Este vorba despre ei ajutându-i pe cei o sută patruzeci i patru de mii să înve e ș ț
cântecul cel nou. Să înve e. Pentru că se spune în Apocalipsa cinci i nouă că ace ti ț ș ș
douăzeci i patru de bătrâni au cântat o cântare nouă, spunând: "Tu e ti vrednic să ieiș ș
cartea i să-i deschizi sigiliile, pentru că ai fost jertfit. i ne-ai răscumpărat pentru ș Ș
Dumnezeu prin sângele Tău din orice semin ie i limbă i popor i na iune". Observa i ț ș ș ș ț ț
că cei douăzeci i patru de bătrâni cântă practic aceea i cântare pe care o vor cânta ș ș
cei o sută patruzeci i patru de mii. Pentru că cei douăzeci i patru de bătrâni nu pot fi ș ș
din fiecare trib, limbă, popor i na iune. Dar cei o sută patruzeci i patru de mii pot. ș ț ș
Deci ei sunt reprezentan i care au venit înainte în ceruri, glorifica i, pentru a juca rolul ț ț
de colaboratori, de preo i, de preo i asisten i, ca să spunem a a. i pentru a ajuta, ț ț ț ș Ș
pentru a mijloci înaintea lui Dumnezeu pentru cei o sută patruzeci i patru de mii aici ș
pe pământ. Pentru ca i ei să poată învă a cântecul. i aici se spune: " i nimeni nu ș ț Ș Ș
putea învă a cântecul, în afară de cei o sută patruzeci i patru de mii, care au fost ț ș
răscumpăra i de pe pământ". Observa i că aici, în paisprezece, practic vorbe te în ț ț ș
câteva versete despre întreaga lor traiectorie de biruin ă până când au fost sigila i. ț ț
Vorbe te despre faptul că au avut o perioadă de învă are, de ucenicie, de învă are a ș ț ț
cântecului celor o sută patruzeci i patru de mii. "Ace tia sunt cei care cu femeile nu s-ș ș
au pângărit pentru că sunt fecioare. Ace tia sunt cei care Îl urmează pe Miel oriunde ș
merge El. Ace tia au fost răscumpăra i dintre oameni ca primii roade pentru ș ț
Dumnezeu. i în gura lor nu s-a găsit minciună, pentru că ei sunt nepăta i înaintea Ș ț
tronului lui Dumnezeu." Aceasta este cântarea. Cântecul este caracterul lui Hristos. 
Acesta este cântecul pe care nimeni nu-l poate învă a. Nu poate fi învă at pentru că înț ț
spiritul răută ii nimeni nu poate deveni asemenea lui Hristos. Dar cei o sută patruzeci ț
i patru de mii pot la fel de bine ca i ace ti douăzeci i patru de mii. Ace ti douăzeci ș ș ș ș ș
i patru au devenit asemenea lui Hristos. Ei au ie it victorio i la vremea lor. După ș ș ș

lupte mai mult sau mai pu in mari în via a lor, dar au ajuns. Aveau harpele victoriei i ț ț ș
cuno teau cântecul. Dar aici, întorcându-ne la Apocalipsa cinci i nouă, se spune că ș ș
mai întâi bătrânii au început să cânte cântecul. i ca să ti i, pentru că m-am uitat la elȘ ș ț
în original, când vine vorba de cântatul harpei sau de cântatul la harpă, de cântatul 
acestui cântec la harpă, în original nu este vorba de muzică instrumentală. Nu este 
vorba doar de a cânta la harpă, ci de a cânta cu cuvinte înso ite de harpă. Este o ț
predică. Este o predicare probabil a cuvintelor din cartea sigilată. Este o predicare a 
caracterului lui Isus Hristos. A a cum a fost în 1888, de exemplu, Ellen White a spus: ș



Hristos a fost predicat i El răstignit. S-a predicat iertarea, a a cum Hristos vrea să o ș ș
dea. Nu iertarea laodiceană, ci iertarea totală. A a cum ace tia au devenit complet ș ș
ierta i. A a cum se spune în Daniel 12, cură it, albit i purificat sunt trei etape ale ț ș ț ș
iertării lui Dumnezeu. Cură irea, albirea i purificarea. Cei 24 de bătrâni au cântat o ț ș
cântare nouă. Iar în Apocalipsa 14, acest sunet s-a auzit din cer. Iar cei 144.000 l-au 
învă at i ei. i au biruit. " i tu ne-ai răscumpărat pentru Dumnezeu prin sângele tău, ț ș Ș Ș
din orice semin ie, limbă i popor. Tu ne-ai răscumpărat". Ei s-au pus în locul celor ț ș
144.000 care erau pe pământ. La fel ca Daniel, să vedem, să citim cuvântul i să ne ș
edificăm. În Daniel, Daniel capitolul 9. Daniel capitolul 9 este o rugăciune pe care 
Daniel a făcut-o pentru înviere, să zicem, pentru iertarea acelor oameni care au 
păcătuit. i el spune: "Noi am păcătuit". El spune: " i m-am rugat Domnului Ș Ș
Dumnezeului meu", versetul 4. " i am mărturisit i am zis: Doamne Dumnezeule, Ș ș
Dumnezeul cel mare, vrednic de temut, care păze ti legământul i mila cu cei ce-L ș ș
iubesc i păzesc poruncile Lui. Noi am păcătuit, am făcut nelegiuire, ne-am purtat cu ș
răutate, am fost răzvrăti i i ne-am abătut de la poruncile Tale i de la judecă ile Tale". ț ș ș ț

i a a mai departe.Ș ș
Iar la sfâr it, în versetul 19, 18-19, se spune. "Pleacă- i urechea, Dumnezeul meu, i ș Ț ș
ascultă, deschide- i ochii i prive te pustiirile noastre". Pentru că cele 12 triburi, cei Ț ș ș
144 de mii, pentru a deveni 144 de mii, cele 5 fecioare în elepte vor trece prin ț
suferin e. A a cum am arătat în Mica, versetul 9, unde se spune: "Voi suferi mânia lui ț ș
Dumnezeu". Adică, nu este vorba de mânie, ci de indignare. "Indignarea lui Eu Sunt 
voi îndura, pentru că am păcătuit împotriva Lui, până când El va judeca cauza mea i ș
va pronun a judecata mea. El mă va scoate la lumină, voi vedea dreptatea Lui". Adică,ț
ei presupun că suferin a pe care o vor avea este din cauza propriilor lor păcate. i le ț Ș
suferă până când Domnul le ia. i aici se spune, în versetul 19: "Ascultă, Doamne, Ș
Doamne, iartă, dă ascultare, Doamne, i fă, nu întârzia, pentru numele Tău". "O, ș
Dumnezeul meu, căci numele Tău este chemat peste cetatea Ta i peste poporul ș
Tău". i spune că, mărturisind aceste păcate ale poporului, el care nu păcătuise, Ș
Daniel nu păcătuise, mărturisind păcatul poporului său i rugându-se pentru el, spune ș
că este trimis Gabriel, Gabriel, cel mai important înger din ceruri. Ca să-l facă să 
în eleagă, să-i dea în elepciune i pricepere. Aici spune, să-i dea în elepciune i ț ț ș ț ș
în elegere. Cine are nevoie de în elepciune i în elegere? Cele cinci fecioare în elepte.ț ț ș ț ț
Ele au nevoie de în elepciune i de în elegere pentru a în elege cartea sigilată, ț ș ț ț
cuvintele din cartea sigilată. i aici este trimis Gabriel, "la începutul rugămin ilor tale a Ș ț
ie it cuvântul". i vom în elege că ace ti mul i, că ace ti mul i care vor fi trezi i i vor ș Ș ț ș ț ș ț ț ș
primi în elepciune, vor fi învia i, ace ti mul i trebuie să se roage i ei. În necazul lor, ei ț ț ș ț ș
trebuie să se roage. Pentru cei care nu au citit sau nu au în eles cartea lui Iona în ț
acest fel, citi i cartea lui Iona. i ve i vedea acolo un, citez, profet al Domnului care ț Ș ț
este răzvrătit. Pentru că acest popor adventist a fost chemat să fie un popor de preo i, ț
nu de oameni de afaceri în această lume. Nu de oameni care să se sprijine pe bra ul ț
Egiptului, pe economia acestei lumi. A fost chemat să fie un popor de preo i care sunt ț
sus inu i doar de Isus Hristos i de puterea Lui. Să poată avea la dispozi ie tot timpul ț ț ș ț
liber pentru a lucra pentru salvarea altora. Dar acest popor a devenit un popor de 
oameni de afaceri. Un popor care caută confortul, banii i care s-a amestecat cu ș
lumea. i i-au dat copiii pe altarele lui Baal pentru a primi învă ăturile Babilonului. Ș ș ț



Deci, vor avea ace ti oameni un remediu? Ei bine, Domnul spune că da, dar unii vor ș
trebui să- i piardă copiii, unii vor trebui să se despartă de so iile lor, unii de părin ii lor, ș ț ț
unii de fra ii lor, unii de prietenii lor, unii vor trebui să- i piardă bunurile, tot ceea ce au ț ș
dobândit pentru a trăi mai confortabil. Pentru că vor trebui să se întoarcă la prima lor 
dragoste. Vor trebui să î i amintească faptul că Domnul i-a chemat să nu fie ca lumea,ș
ci să fie diferi i. Să trăiască prin credin ă. Cei drep i vor trăi sau vor supravie ui prin ț ț ț ț
credin ă, a a cum a făcut Isus Hristos, a a cum a făcut Ioan Botezătorul. Unde scrie ț ș ș
că Ioan Botezătorul a avut vreo afacere sau a făcut nu tiu ce slujbe pentru a- i ș ș
câ tiga hrana? Unde scrie asta? Domnul a spus: "Vrednic este lucrătorul de plata lui". ș
Lucrătorul spiritual. "Vrednic este cel ce-mi sluje te i este lucrător al meu, ca să- i ș ș ș
primească plata". i Domnul îi va sus ine în mod miraculos pe ace tia. Dar acest lucruȘ ț ș
cele cinci fecioare neîn elepte nu-l vor putea suporta sau îndura. i nici cele cinci ț Ș
fecioare în elepte nu vor putea suporta până când va veni acest timp, când vor ț
în elege cuvintele căr ii sigilate. Să vedem acum, pentru a în elege acest lucru, ț ț ț
revenind la capitolul 5 din Apocalipsa, care vorbe te despre faptul că ele trebuie să fieș
înviate. i că în acest proces este un timp de suferin ă. Nu este ca i cum ei aud un Ș ț ș
subiect i îl în eleg dintr-o dată i se trezesc. Nu va fi a a, iubi i fra i. Vom citi asta în ș ț ș ș ț ț
ni te psalmi pe care îi vom numi, unde există chiar cuvântul "înviere". Acest cuvânt ș
care a fost tradus prin "regenerare". Bine, înviere sau regenerare? Vom deschide 
Bibliile noastre la o serie de psalmi, dar o vom face pentru a în elege că există acela i ț ș
cuvânt în toate aceste locuri. Este acela i cuvânt folosit în Psalmul 119. O să începemș
cu Psalmul 119, prima dată cu 17. Psalmul 119, iubi i fra i, este psalmul celor 144.000.ț ț
Sigur, unul dintre psalmi, dar acesta, într-un mod special, este Psalmul victoriei lor.
De aceea este atât de lung. De aceea pare un psalm fără sfâr it. Pentru că a a a fost ș ș
procesul trezirii sale i a a va fi noul său caracter. Nesfâr it. Aici se spune, în ș ș ș
versetele 17, 25, 40, se spune: "Fă bine robului Tău, ca să trăiască i să ină cuvântul ș ț
Tău". Aici este vorba despre unii care se roagă ca să fie învia i practic din starea lor. ț
Psalmul 119:17. Acel cuvânt care este tradus "trăiască" este acela i cuvânt care va fi ș
tradus în moduri diferite, dar în original este acela i. i înseamnă "a reveni la via ă", "aș Ș ț
fi înviat" sau "înviat spiritual". Este o înviere spirituală. Pentru a trăi i a păstra ș
cuvântul său, pentru a respecta poruncile lui Dumnezeu i credin a lui Isus, a a cum ș ț ș
spune Apocalipsa, este nevoie de o înviere, de o resurec ie. Să citim versetul 25. ț
Spune: "Sufletul meu se lipe te de ărână. Învie-mă după cuvântul Tău". "Învie" este ș ț
acela i cuvânt în original. i ce spune aici? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat cu ș Ș
aceste fecioare? S-a lipit de ărână. Ce înseamnă "s-a lipit de ărână"? Vorbe te ț ț ș
despre o moarte. Vorbe te de o suferin ă. Î i dau seama că au fost moarte din punct ș ț ș
de vedere spiritual. Versetul 40 spune: "Iată, am tânjit după poruncile Tale. Înviorează-
mă în dreptatea Ta". Cu alte cuvinte, ace tia ce se trezesc, pe măsură ce se trezesc ș
i î i cer iertare pentru păcatele lor, ei în eleg că trezirea lor trebuie să fie completă. iș ș ț Ș

pentru a se trezi complet, ei trebuie să tânjească după poruncile lui Dumnezeu. Este 
unul dintre lucrurile pe care to i trebuie să le facă. Toată lumea va trebui să facă ț
acela i lucru. Haide i să citim versetele 50 i 88. Se spune: "Aceasta este mângâiereaș ț ș
mea în necazul meu". Aici este i mai clar că trec printr-o suferin ă. A a cum spune ș ț ș
Mica, capitolul 7. i continuă: "Căci cuvântul Tău m-a înviat". Cine le va învia pe cele Ș
cinci fecioare în elepte? A a cum scrie în Ezechiel 37. Cuvintele rostite de profet. ț ș



Cuvintele celui de-al treilea Ilie. Cuvintele celui de-al treilea Ilie au putere de înviere. 
Pentru că ele vin de la Domnul. i sunt cuvintele care se aud în Matei 25 i care se Ș ș
numesc "Strigătul de la miezul nop ii". Sunt cuvinte care nu vin dintre cele cinci ț
fecioare sau dintre cele zece fecioare. Ci ele vin de la o altă persoană sau persoane 
care sunt al treilea Ilie. Apoi, în versetul 88 se spune: " Învie-mă după îndurarea Ta, i ș
voi păzi mărturiile gurii Tale". Voi păzi? Se referă la viitor. Ei nu au inut. Ei nu au inut.ț ț
Dar voi păstra dacă mă vei învia, dacă mă vei învia. Să citim versetele 93, 107, 116. 
93 spune: "Nu voi mai uita niciodată poruncile Tale, căci prin ele m-ai înviat". Versetul 
107. "Sunt foarte chinuit, O, EU SUNT. Dă-mi via ă după cuvântul Tău". Aici aproape ț
că auzim acelea i cuvinte ale lui Iona care stătea la un pas de moarte în pântecele ș
pe telui. Rugându-se pentru via a lui i realizând că a fost răzvrătit. Sunt foarte ș ț ș
chinuit. Vor trece printr-un timp de necaz, de suferin ă ace tia. A a cum citim aici, în ț ș ș
Daniel capitolul 12, când Mihail se va ridica, va fi un timp de necaz. Dar primul necaz 
va fi necazul Laodiceei, necazul celor cinci fecioare în elepte. Dându- i seama de ț ș
starea lor teribilă de oase moarte i uscate, spune Ezechiel. Să citim 116. 116 spune: ș
"Sus ine-mă după cuvântul Tău i voi trăi. Nu mă face de ru ine în speran a mea. ț ș ș ț
Sus ine-mă după cuvântul Tău". Vorbe te chiar de o sus inere, pentru că ei î i dau ț ș ț ș
seama că trebuie să se bazeze numai pe bra ul lui Dumnezeu pentru sus inerea lor. ț ț
Uitând ei i ignorând de atâ ia ani cuvintele Domnului Isus din vechime, în care a ș ț
spus: "Privi i păsările, vede i cum î i primesc hrana. Iar voi, pu inii credincio i, nu ț ț ș ț ș
pute i învă a acest lucru. Căuta i mai întâi Împără ia lui Dumnezeu i caracterul Lui, ț ț ț ț ș
dreptatea Lui". Adică îndreptă irea pe care vrea să o dea Dumnezeu, nu îndreptă irea ț ț
laodiceană. Nu îndreptă irea pe care o dau profe ii fal i de la amvon. Predica lor nu ț ț ș
este suflarea de via ă pe care o dă Domnul prin cel de-al treilea Ilie. Predica lor nu ț
poate învia i nu poate da îndreptă irea pe care Dumnezeu trebuie să o dea, haina ș ț
albă pe care trebuie să o dea. Dacă ne vom uita la versetul 149, acesta sună astfel. 
"Ascultă-mi glasul, după îndurarea Ta, Eu Sunt. Dă-mi via ă, potrivit cu judecata Ta". ț
156 i 159. "Multe sunt îndurările Tale, O, Eu Sunt. Învie-mă după judecă ile Tale". ș ț
159. "Iată, O, Eu Sunt, iubesc poruncile Tale. Înviorează-mă după îndurările Tale". Să 
observăm că ace tia încă se roagă pentru a fi învia i. Ei nu sunt încă pe deplin învia i. ș ț ț
Ei se află într-un proces. Ei se roagă a a cum s-a rugat Iona. Ei au nevoie de o înviereș
completă. i să citim acum Psalmul 22 cu 26. Să mergem la al i psalmi pentru a Ș ț
vedea că to i, aproape to i psalmii, vorbesc despre acest proces minunat, această ț ț
lucrare mărea ă, unică în întreaga istorie de ase mii de ani pe acest pământ. Psalmulț ș
22 cu 26, sună a a. Cuvântul Domnului. "Săracul va mânca i se va sătura". La ce ne ș ș
fac să ne gândim aceste cuvinte? La înmul irea pâinilor, nu-i a a? "Săracii vor mânca ț ș
i se vor sătura".ș

Practic, frângerea pâinii, înmul irea pâinilor, practic acolo, este vorba de Domnul Iisus ț
care rupe sigiliile, cei 24 de bătrâni, acolo fiind doar 12, ucenicii, i dăruie te pâinea, ș ș
frânge pâinea, sau cântecul de harpă, cântecul blând pentru cei flămânzi, pentru cei 
care au nevoie să fie hrăni i i adu i la via ă. Este vorba despre această lucrare. Cei ț ș ș ț
săraci vor mânca i se vor sătura. Cei săraci cu duhul vor mânca. Fericirile sunt date ș
într-un mod special pentru cele cinci fecioare în elepte. Dar numai cei săraci vor puteaț
mânca. Cei boga i nu vor mânca din această pâine din cer. "Săracii vor mânca i se ț ș
vor sătura. Îl vor lăuda astăzi pe Dumnezeu cei care îl caută. Inima ta va trăi pentru 



totdeauna". Este acela i cuvânt. i acum să citim Psalmul 69:32. "Cei blânzi îl vor ș Ș
vedea i se vor bucura. Căuta i pe Dumnezeu i inima voastră va trăi". Iată un alt ș ț ș
atribut. Acum vom în elege fericirile Domnului Isus Hristos. Am vorbit despre cei ț
săraci, acum vorbim despre cei smeri i. "Cei smeri i îl vor vedea i se vor bucura. ț ț ș
Căuta i pe Dumnezeu i sufletul vostru va trăi". Este acela i cuvânt care vorbe te ț ș ș ș
despre o înviere spirituală. Cel smerit. De aceea, atât de des profe ii minori spun: "Ce ț
altceva cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să ară i milă i să umbli cu ț ș
umilin ă cu Dumnezeul tău?". Acesta este cântecul nou pe care ace tia trebuie să-l ț ș
înve e. Pentru că ei nu au umblat cu Domnul. Au umblat pe căile lor proprii, ca i Iona.ț ș
Sau au umblat după al i profe i fal i. Să citim i 118, cu 17. 118, cu 17. Înainte de ț ț ș ș
Psalmul 119, spune a a "Eu Sunt m-a pedepsit aspru, dar nu am fost dat la moarte". ș
Acesta este versetul 18. Versetul 17 este "Nu voi muri, ci voi trăi i voi povesti lucrărileș
lui Eu Sunt". De ce se spune "nu voi muri", iubi i fra i? Pentru că cei 144.000, sau cei ț ț
care se vor strădui cu toate puterile lor să se pocăiască, în felul acesta o vor face 
pentru a nu gusta moartea, pentru a nu mai muri niciodată. De aceea ei spun: "Nu voi 
muri, mă voi pocăi, voi trăi, voi povesti faptele lui Eu Sunt, Eu Sunt m-a pedepsit 
aspru, dar nu am fost dat mor ii". Să ne amintim cuvintele, atunci când îi vorbe te lui ț ș
Iacob, că nu va mistui, că nu-l poate lăsa nepedepsit, că îl va pedepsi, dar cu măsură,
fără să-l mistuie cu totul. Acest lucru se va întâmpla, iubi i fra i, i to i cei care aud ț ț ș ț
aceste cuvinte i care au nevoie de această lucrare, să tie, prin urmare, că vor trebui ș ș
să sufere tot ceea ce Domnul le va îngădui în via a lor. Cel care va îndura până la ț
sfâr it, acela va fi mântuit i nu va gusta moartea. "Nu voi muri, ci voi trăi i voi vesti ș ș ș
lucrările Domnului". Aici psalmul este un psalm minunat, vorbe te despre: "Deschide i-ș ț
mi por ile dreptă ii, voi intra prin ele, voi lăuda pe Eu Sunt". i vorbe te despre por ile ț ț Ș ș ț
Noului Ierusalim, ale căror nume le are Noul Ierusalim pe por ile sale. Am citit, ei ț
trebuie să primească din cântările acestor 24 de bătrâni, trebuie să- i amintească de ș
unde au căzut, trebuie să sufere toate, să mărturisească toate, să biruiască toate i ș
vor intra fiecare pe o poartă, pentru că rolul celorlal i 12 care stau lângă ucenici, este ț
să spună pe ce poartă va intra fiecare. Cei 12 apostoli vor spune doar cine va trece la 
stânga, cine va trece la dreapta, cine va fi făcut jertfa pe care au făcut-o ei, dar cei 12 
patriarhi, cei 12 fii ai lui Iacob vor spune: "Uite, acesta a avut păcatele mele i a biruit, ș
va intra pe u a mea". Celălalt va spune altuia: "Acesta va intra pe cealaltă poartă a ș
altui fiu al lui Iacob". i fiecare va intra pe por ile corespunzătoare păcatelor sale pe Ș ț
care le-a biruit. Pentru că to i cei din Laodiceea care vor fi salva i, pot fi grupa i în 12 ț ț ț
tipuri de caractere rele. În 12 tipuri de caractere rele, de rele pe care le-au săvâr it i ș ș
pe care le-au biruit. i atunci se va spune care este care i fiecare se va recunoa te înȘ ș ș
aceste fecioare în elepte care se pocăiesc. Să citim i 89:48. 89:48 spune: "Ce om va ț ș
trăi i nu va vedea moartea? Î i va izbăvi via a de puterea mormântului? A a va fi, a aș ș ț ș ș
va fi. Ce om va trăi i nu va vedea moartea?" Deci în elegem că această întrebare, la ș ț
fel ca i întrebarea din Isaia 33, este aceea i întrebare a celor care se află în procesul ș ș
de pocăin ă. Ei vor întreba: "Doamne, ce om va avea onoarea de a nu muri? Ce om? ț
Voi fi eu acela? Vei accepta jertfa mea? Ce om va trăi i nu va vedea moartea? Pe ș
cine vei accepta?" Ca i cei 144.000. Moartea nu înseamnă neapărat pierzanie, bine? ș
Dar în acest context ea reprezintă pierzanie, pentru că aici vor rămâne doar cele cinci 
fecioare în elepte. Cele neîn elepte î i pierd mântuirea, sunt lăsate pe dinafară. ț ț ș



Domnul le spune: "Nu vă cunosc".
i pentru a în elege mai bine despre ce este vorba, să citim două versete mai Ș ț

devreme. În care el întreabă: "Până când, O, EU SUNT? Te vei ascunde în veci, 
mânia ta va arde ca focul? Adu- i aminte cât de scurtă este vremea mea: pentru ce ai ț
creat în zadar pe to i fiii oamenilor?" Observăm că ei trec printr-o vreme de mânie, ț
citez, o vreme de indignare, de suferin ă, în care chiar i via a lor va fi în pericol de ț ș ț
moarte. Prin asta a trecut Iona, prin asta a trecut Iacob. Am spus de atâtea ori. 
Pocăin a lor va fi în suferin ă. i pentru că se întâmplă în timpul sigiliilor, sunt ț ț Ș
războaie, război mondial. Există războaie, există molime, există foamete. Există o 
situa ie teribilă pe pământ, dar nu este suferin a din timpul trâmbi elor. Aceea va fi i ț ț ț ș
mai teribilă. Acel necaz este limitat doar pentru a-i putea determina pe ace tia să se ș
pocăiască i pe al ii să se întărească în răutatea lor. Ellen G. White a spus: "Ceea ce ș ț
nu am făcut în timp de pace, trebuie să facem în timp de război." Lucrarea cu noi 
în ine, de pocăin ă. Războiul este un catalizator care accelerează această separare, ș ț
această determinare a fiecăruia dintre noi, aceste decizii, hotărând acum cui să 
slujească. Este timpul văii de decizie pe care îl avem în Biblie. Valea deciziilor. 
Fiecare va decide cui să slujească i cum să slujească. Să ne uităm i la 138:7. ș ș
Spune: "Dacă voi umbla în mijlocul necazului, Tu mă vei înviora. Tu vei întinde mâna 
Ta împotriva mâniei vrăjma ilor mei i dreapta Ta mă va salva". Am auzit cuvântul ș ș
necaz, nu-i a a? Iubi i fra i, cele cinci fecioare în elepte vor trebui să treacă fiecare ș ț ț ț
prin propriul necaz. Dar acest psalm este într-un mod special pentru această 
experien ă. Pentru că spune aici, în versetul patru: "To i împăra ii pământului Te vor ț ț ț
mărturisi pe Tine, Eu Sunt, când vor auzi cuvintele gurii Tale i vor cânta despre căile ș
lui Eu Sunt". În elegem? Împăra ii pământului sunt cei 144.000, care ele trebuie să ț ț
devină. Ei vor trebui să înve e cântecul, a a că vor cânta, se spune aici, în viitor. i ț ș Ș
vorbe te, i spune: "Pentru că înaltul EU SUNT se îngrije te de cei umili, dar pe cei ș ș ș
îngâmfa i îi prive te de departe". Aici le avem pe cele cinci fecioare în elepte, cele ț ș ț
umile, i pe cele cinci fecioare neîn elepte, cele trufa e. "Dacă voi umbla în mijlocul ș ț ș
necazului, Tu mă vei învia; împotriva mâniei vrăjma ilor mei vei întinde mâna Ta". ș
Care sunt ace ti du mani ai celor cinci fecioare în elepte? Să mergem din nou la ș ș ț
Mica, capitolul apte. Să mergem din nou la Mica, capitolul apte. În versetul ase, la ș ș ș
sfâr it, se spune a a: " i vrăjma ii unui om sunt cei din casa lui". Iar în al optulea ș ș Ș ș
vorbe te despre acest du man. "Vrăjma ul meu, nu te bucura împotriva mea; căci, ș ș ș
de i am căzut în păcat, mă voi ridica, de i locuiesc în întuneric". Întunericul apostaziei ș ș
omega, sau al apostaziei fiecăruia. "Eu Sunt va fi lumina mea. Mânia Domnului o voi 
îndura, pentru că am păcătuit împotriva Lui. Până va judeca El cauza mea i va face ș
judecata mea, mă va scoate la lumină, voi vedea dreptatea Lui". i continuă, vorbind Ș
despre ace ti du mani. i vrăjma ul meu va vedea, i ru inea îl va acoperi. Cel ce mi-ș ș Ș ș ș ș
a zis: Unde este acum Domnul tău, unde sunt Eu, Dumnezeul tău, acum? Ochii mei îl 
vor vedea; acum va fi călcat în picioare ca noroiul străzilor." Cele cinci fecioare 
neîn elepte vor fi călcate în picioare ca noroiul străzilor. "În ziua în care se vor zidi ț
zidurile tale, în ziua aceea se va îndepărta decretul". Aici nu este "a ezat" i nu este ș ș
"poruncă". Aici se vorbe te de înlăturarea unui decret. Adică, Domnul se va întoarce ș
cu îndurări. Domnul va ierta. Decretul va fi înlăturat, probabil decretul privind păcatele 
lor. Decretul scris împotriva lor, decretul de moarte, pentru că plata păcatului este 



moartea. Cândva ei aveau numele în această situa ie, dar acesta va fi înlăturat. ț
Această îndepărtare a decretului o avem i în Noul Testament. Am comentat aceste ș
versete. Să ne întoarcem la Psalmi i să citim ultimul verset, care este cel mai frumos ș
verset din acest Psalm 138. "Iubirea Ta O, Eu Sunt, dăinuie te în veci".ș
"Nu părăsi lucrările mâinilor tale." Adică, ace tia care trebuie să mărturisească faptul ș
că au păcate, dar care au speran a de a le birui, pentru că se luptă, pentru că se ț
umilesc, suportă toată mânia, suportă vrăjmă ia tuturor rudelor lor, a tuturor celor răi. ș
Ace tia care perseverează pe această cale au nădejde i vor spune: "Eu Sunt va ș ș
desăvâr i ceea ce este pentru mine". Ei trăiesc în speran a de a învinge, de a deveni ș ț
perfec i. Să citim 143 cu 11. Unde scrie... Să citim pu in din înainte, câteva versete ț ț
înainte, să vedem dacă este aceea i situa ie, aceea i angustie. Spune de la 8: "Să ș ț ș
aud diminea a de îndurarea Ta, căci în Tine mi-am pus încrederea. Fă-mă să cunosc ț
calea pe care să merg, căci către Tine mi-am înăl at sufletul". Ace tia nu cunosc ț ș
calea. Ace tia au umblat prea mult timp pe căile lor. "Mila", căci ei sunt într-o vreme ș
de necaz, ei suferă. Versetul 9: "Izbăve te-mă de vrăjma ii mei, Eu Sunt, la Tine mă ș ș
refugiez". Ace tia cer să fie izbăvi i chiar i de rudele sau prietenii lor, sau de cei care ș ț ș
nu sunt dintre copiii lui Dumnezeu. Căci Domnul a spus: "Mama mea i fra ii mei sunt ș ț
cei care fac voia Tatălui meu". Ei vor în elege acest lucru i vor în elege că Domnul vaț ș ț
face o despăr ire i că aceste fecioare neîn elepte, din păcate, vor fi cernute. Se ț ș ț
spune aici: "Izbăve te-mă de vrăjma ii mei, Eu Sunt. Înva ă-mă să fac voia Ta". De ceș ș ț
cer să fie învă ate? Pentru că nu tiu. Nu cunosc cântecul lui Moise, cântecul umblării ț ș
în umilin ă cu Dumnezeu, cântecul lui Moise i al Mielului. "Înva ă-mă să fac voia Ta, ț ș ț
căci Tu e ti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă ducă într-o ară a dreptă ii". ș ț ț
Căci ei nu sunt în ara dreptă ii. "Pentru numele Tău, O, Eu Sunt, Tu mă vei învia". ț ț
Acesta este cuvântul. "Tu mă vei învia, prin dreptatea Ta, Tu vei scoate sufletul meu 
din chinuri". Ei sunt în chin, în suferin ă. " i în mila Ta vei risipi pe vrăjma ii mei i vei ț Ș ș ș
nimici pe to i potrivnicii sufletului meu, căci eu sunt robul Tău". i ne apropiem de ț Ș
sfâr itul acestor versete. Vom citi ultimul verset, de i mai sunt multe altele. Nu am pusș ș
toate versetele care vorbesc despre acest timp i despre această lucrare. Haide i să ș ț
mergem la Isaia 57:15. Este acela i cuvânt. Mă uitam la versetele anterioare. Haide i ș ț
să citim câteva versete anterioare pentru a în elege contextul. Primul verset sună a a:ț ș
"Cei drep i pier, i nu mai este nimeni care să gândească, nimeni care să mediteze. ț ș
Iar cei evlavio i sunt aduna i". Dar cei evlavio i, ce înseamnă evlavio i? A fi pios ș ț ș ș
înseamnă a fi drept, înseamnă a fi drept. Nu se referă la faptul că aceste cinci fecioare
au fost drepte, au umblat cu Dumnezeu, ci o dată în via a lor au umblat drepte, apoi ț
au alunecat. Se spune: " i cei evlavio i sunt aduna i". Aceste cinci fecioare sunt cele Ș ș ț
care se decid în vremea necazului pentru Domnul. Spune că sunt adunate. " i nu esteȘ
nimeni care să în eleagă că înaintea necazului cei drep i sunt aduna i". Nu este nimeniț ț ț
care să în eleagă că înaintea necazului cel drept este adunat. Adică este nevoie de ț
necazuri pentru ca cei drep i să fie aduna i. i aici vom citi mai departe, în versetul ț ț Ș
doisprezece: "Voi vesti dreptatea Ta i faptele Tale, care nu- i vor fi de folos". "Când ș ț
vei striga, să te elibereze mulţimile tale". Aici se referă la celelalte cinci fecioare. "Dar 
vântul le va duce pe toate, o suflare le va mătura. Dar cel ce Mă a teaptă pe Mine va ș
mo teni pământul i va stăpâni muntele sfin eniei Mele". În elegem că aici Domnul se ș ș ț ț
adresează celor două grupuri. Celor cinci fecioare neîn elepte, dar i celor cinci ț ș



fecioare în elepte. i acum, de la versetul paisprezece încolo: " i El va zice: ț Ș Ș
Neteze te, neteze te, mătură calea. Îndepărtează pietrele de poticnire din calea ș ș
poporului Meu". Observa i ce lucrare minunată face Domnul pentru a trezi aceste ț
fecioare. Cine sunt pietrele de poticnire de pe aceste căi? Ele sunt rudele, fal ii ș
prieteni, fal ii membri ai familiei. Cei care au ales să fie batjocoritori ai lui Dumnezeu, ș
cele cinci fecioare neîn elepte. Acestea sunt pietrele de poticnire. "Scoate i pietrele de ț ț
poticnire din drum". i Domnul a spus că va trimite pe îngerii Săi să înlăture i pietrele Ș ș
de poticnire, să îndepărteze pe cei răi i să adune pe sfin i. El Î i va trimite îngerii Săi ș ț ș
să facă această lucrare. i spune aici: "Îndepărta i pietrele de poticnire din calea Ș ț
poporului Meu, căci a a vorbe te Cel Înalt i Sublim, Cel care locuie te în ve nicie i ș ș ș ș ș ș
al cărui nume este Sfântul. Eu locuiesc în înăl ime i în sfin enie, i cu cei zdrobi i i ț ș ț ș ț ș
umili în duh, ca să înviez...". i aici este cuvântul: "a învia". Care înseamnă a învia Ș
spiritual. "A învia spiritul oamenilor".

i aici în elegem, o spune la propriu. Să învioreze spiritul, adică mintea, caracterul Ș ț
oamenilor. i să învioreze inima celor zdrobi i. Cine sunt cei zdrobi i? În acest context Ș ț ț
al celui de-al treilea Ilie, acestea sunt cele cinci fecioare în elepte. "Căci nu mă voi ț
certa pentru totdeauna, nici nu voi fi totdeauna furios, fiindcă duhul ar lipsi dinaintea 
mea şi sufletele pe care le-am făcut". Adică, Domnul nu va prelungi mult timp această 
lucrare. El o va scurta. Va fi pentru o vreme, apoi va fi terminată. "Din cauza nelegiuirii
lăcomiei lui, M-am mâniat i l-am lovit. Mi-am ascuns fa a, i el a continuat cu ș ț ș
perversitate pe calea inimii lui." El poveste te pu in din istoria celor cinci fecioare ș ț
în elepte. "Pentru nelegiuirile lor, Domnul S-a mâniat, le-a lovit, i-a ascuns fa a. Eu ț Ș ț
am văzut căile lor". Se referă la acest moment, acum, când ele se întorc, fiecare la 
prima lor dragoste. "Am văzut căile lor, le voi vindeca i le voi pa te". Vorbe te la ș ș ș
singular, dar este pentru întregul grup. "Am văzut căile lor", aici este la plural, "căile lor
i îi voi vindeca i îi voi pa te. i îi voi mângâia pe cei ce plâng. El a creat roadele ș ș ș Ș

buzelor. Pace, pace până departe i până aproape, a spus Eu Sunt, i îi voi vindeca. ș ș
Dar cei răi sunt ca marea furtunoasă care nu se poate lini ti, iar apele ei răscolesc ș
mocirlă i noroi. Nu există pace, a spus Dumnezeul Meu pentru cei răi". tim, iubi i ș Ș ț
fra i, că aceste cuvinte descriu exact lucrarea pe care o va face Domnul. El va face ț
pace pentru cei pocăi i, dar nu va face pace pentru cei răi. La fel cum se spune acolo, ț
în Apocalipsa 14, că cei care primesc semnul fiarei nu vor avea pace nici ziua, nici 
noaptea. Cei care slujesc chipului fiarei. Haide i să citim, pentru că suntem în Isaia, săț
mergem pu in la Isaia 33. Este vorba de controversa lui Dumnezeu cu cele zece ț
fecioare. i o să citim din versetul 14. "Păcăto ii s-au uimit în Sion". Acest Sion nu Ș ș
este Sionul victorios, nu este muntele Sion din Apocalipsa 14. Este Sionul care 
reprezintă biserica, dar în acest context reprezintă acum profesata biserică, reprezintă
mo tenirea care era reprezentată anterior de Israel, care era în apostazie i Domnul leș ș
mai dăduse har pentru o lungă perioadă de timp. Să citim de aici încolo. "Păcăto ii au ș
fost uimi i în Sion. Fă arnicii au fost îngrozi i: cine dintre noi va locui cu focul ț ț ț
mistuitor?" Focul mistuitor este Domnul. "Cine dintre noi va locui cu flăcările 
ve nice?". Flăcările ve nice sunt focul slavei Domnului. Adică, cine va locui cu acest ș ș
foc mistuitor? Adică, cine va supravie ui în angustia, în distrugerile, în focul mâniei ț
Domnului, în timpul plăgilor? Cine va supravie ui? Cine va locui cu Dumnezeu în ț
răzbunarea Sa? Cine va supravie ui? i aici se spune cine va supravie ui. Spune: "Celț Ș ț



care umblă în dreptate i vorbe te ceea ce este drept. Cel care ură te câ tigul ș ș ș ș
violen ei. Cel care- i scutură mâinile ca să nu primească mită. Cel care î i opre te ț ș ș ș
urechea ca să nu audă sânge. Cel ce- i închide ochii ca să nu vadă răul. Cel care ș
locuie te în înăl ime. Cetă ile de stâncă vor fi locuin a lui." Acest lucru este literal, iubi iș ț ț ț ț
fra i. Ace tia vor fi a eza i în vremea necazului în stâncile mun ilor. Stâncile vor fi o ț ș ș ț ț
fortărea ă pentru ei. Se spune: " Fortăre ele de stâncă vor fi locul lor de refugiu. Li se ț ț
va da pâine, pâinea lor, i apele lor vor fi sigure." Îngerii îi vor sluji pe cei care au dat ș
totul pentru Domnul. "Ochii vo tri vor vedea pe Rege în frumuse ea Sa. Ei vor vedea ș ț
ara care este departe". i continuă să vorbească. Noi nu vom continua să vorbim ț Ș

despre acest subiect. Este deja prea clar, men ionând doar că i Psalmul 50, într-un ț ș
mod special, vorbe te despre această separare i despre acest legământ cu sacrificiu.ș ș
Despre această retragere a celor care fac legământul cu sacrificiu. Se spune: "Unde 
va trimite pe îngerii Săi i le va spune: Aduna i pe sfin ii Mei care au făcut cu Mine un ș ț ț
legământ prin sacrificiu". i vorbe te despre judecata lui Dumnezeu în versetul Ș ș
următor. Iar în 7, vorbind tot către acestea, arată că este o vreme de ceartă între 
Dumnezeu i cele cinci fecioare în elepte, dar acestea nu sunt drepte în starea lor. Eleș ț
sunt în păcate. i de aceea în Isaia spune: "Veni i acum i să ne judecăm i dacă Ș ț ș ș
păcatele voastre au fost ca stacojiu, vor fi albe ca zăpada". Este acela i timp de ș
judecată între Dumnezeu i cele cinci fecioare în elepte. i aici, în Psalmul 50, de la ș ț Ș
versetul 7, spune: "Ascultă poporul Meu, i Eu voi vorbi. Ascultă, Israele, i Eu voi ș ș
mărturisi împotriva ta". Nu pentru a condamna, iubi i fra i. Nu pentru a distruge, nu ț ț
pentru a pierde, Dumnezeu mărturise te împotriva noastră. El ne mustră, se spune în ș
Apocalipsa 3, mesajul către Laodiceea, este că El mustră pe to i cei pe care îi iube te.ț ș
"Iar Eu, Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul vostru. Nu vă voi mustra pentru jertfele 
voastre, nici pentru arderile voastre de tot. Nu voi lua vi ei din casa voastră".ț

i el continuă să vorbească i îi spune care este problema lui i de ce are nevoie. Ș ș ș
Versetele 14 i 15: "Oferi i lui Dumnezeu o jertfă de mul umire i împlini i jurămintele ș ț ț ș ț
voastre fa ă de Cel Preaînalt." Jurământul pe care l-a făcut când a intrat, când a fost ț
botezat, a fost să slujească lui Dumnezeu i numai lui Dumnezeu i să fie preot pentruș ș
El. Plăte te acest jurământ acum: " i cheamă-mă în ziua necazului i te voi izbăvi i ș Ș ș ș
mă vei cinsti". i apoi toate cuvintele, până la ultimul verset. "Cel ce jertfe te laudă măȘ ș
va cinsti i celui ce- i rânduie te calea, îi voi arăta salvarea lui Dumnezeu". De la ș ș ș
versetul 16 până la 22, toate aceste cuvinte sunt pentru cele 5 fecioare neîn elepte. iț Ș
aici se spune exact caracterul lor. Toată lumea poate să le studieze i să vadă dacă ș
se află în această situa ie. Să ne întoarcem la capitolul 5 din Apocalipsa, i să pornim ț ș
de la acest verset al cântecului nou. Să mergem la versetul 10, spune a a: " i ne-ai ș Ș
făcut pentru Dumnezeul nostru împăra i i preo i, i vom domni pe pământ". Observa i ț ș ț ș ț
că această cântare va fi învă ată de cine? În capitolul 14 se spune că i cei 144.000 îl ț ș
vor învă a. Cele 5 fecioare în elepte îl vor învă a. i ele vor fi făcute împăra i i preo i, ț ț ț Ș ț ș ț
nu doar ace ti 24 de bătrâni. " i noi vom domni pe pământ. i am privit i am auzit ș Ș Ș ș
glasul multor îngeri în jurul tronului, al făpturilor vii i al bătrânilor, i numărul lor era deș ș
milioane de milioane", i textul continuă, nu doar milioane de milioane.... "Care a zis ș
cu glas tare: Mielul care a fost înjunghiat este vrednic să primească putere, bogă ie, ț
în elepciune, tărie, onoare, glorie i binecuvântare. i am auzit pe orice făptură care ț ș Ș
este în ceruri, pe pământ, sub pământ, în mare i în toate lucrurile care sunt în ele, ș



zicând: Binecuvântare, cinste, glorie i putere pentru Cel ce ade pe tron i pentru ș ș ș
Miel, în vecii vecilor. i cele patru făpturi vii au zis Amin, iar cei 24 de bătrâni au căzut Ș
jos i s-au închinat Celui ce trăie te în vecii vecilor". Acesta este capitolul numărul 5, ș ș
apoi se deschid sigiliile i arată pe rând ce se va întâmpla în lume, pe de o parte, cândș
El va deschide sigiliile, iar pe de altă parte, în capitolul 7, arată ce se va întâmpla din 
punct de vedere spiritual cu aceste cinci fecioare în elepte, sau cele douăsprezece ț
triburi ale casei lui Israel, când El va deschide sigiliile. Am vorbit despre sigilii i tim ș ș
că sfâr itul lor este sigilarea i revărsarea, în ultimul sigiliu, revărsarea ploii târzii. ș ș
Vorbind despre sigiliul lui Dumnezeu, despre sigiliul celor 144.000 i pentru că am ș
vorbit despre semnul fiarei, vom mai vorbi pu in timp despre un subiect pe care am ț
vrut să-l plasăm la sfâr itul acestei teme, pentru ca nu toată lumea să-l poată auzi, ci ș
doar cei care au avut răbdarea să asculte cuvintele pe care Domnul le-a dat. Vom 
vorbi despre un subiect care poate fi o dezamăgire pentru mul i, dar ferici i sunt cei ț ț
care vor rămâne în picioare după dezamăgire, a a cum s-a întâmplat cu cei 50 de ș
pionieri care au rămas în picioare după acea mare dezamăgire. Acea mare 
dezamăgire a fost o interpretare gre ită i a produs o separare, iar acea biserică a fostș ș
Filadelfia timp de aproximativ 10 ani. A fost o biserică formată din oameni care erau o 
familie i care se iubeau unii pe al ii i Îl iubeau pe Dumnezeu. i Domnul a făcut mari ș ț ș Ș
minuni în mijlocul lor. Ellen White vorbe te despre multe miracole de vindecare. Când ș
îi ungeau pe cei bolnavi, Domnul răspundea la rugăciuni. Deci, dacă acea dezamăgire
a produs această zguduire i această separare i această purificare a bisericii, cu ș ș
marea triste e că au văzut cum majoritatea a căzut, erau sute de mii, iubi i fra i, în ț ț ț
Statele Unite au rămas 50 de oameni. Toată lumea poate vedea care este procentul. 

i dacă în acel moment Domnul a făcut o zguduire de acest fel folosind dezamăgirea, Ș
nu a pregătit Domnul o dezamăgire pentru aceste vremuri din urmă, mult mai teribilă 
decât atunci? Nu a pregătit Domnul o dezamăgire pentru a separa biserica Sa 
adevărată de cei care nu sunt adevăra i? Adică pe cei pu ini ale i. De ce se spune ț ț ș
mul i? Ce se va întâmpla cu cei mul i? Ei sunt chema i, adică Laodicea, cele zece ț ț ț
fecioare, dar pu ini sunt cei ale i. Acest lucru s-a împlinit în trecut, în 1844, cu acea ț ș
genera ie de adventi ti. Pu ini au fost ale i. Oare Domnul va lucra diferit în aceste ț ș ț ș
vremuri? Vor fi mul i cei 144.000? Am arătat deja că acest număr este simbolic i că elț ș
reprezintă 144 din miile lui Israel. Să ne întoarcem la capitolul 13 din Apocalipsa, 
pentru că am vorbit despre sigiliul lui Dumnezeu, dar nu am spus ce este sigiliul lui 
Dumnezeu.
Ce este sigiliul lui Dumnezeu i ce este semnul fiarei? Pentru to i cei care doresc să ș ț
tie ce este sigiliul lui Dumnezeu i ce este semnul fiarei în aceste vremuri, vom sta ș ș

pu in mai mult timp studiind acest subiect. Am prezentat în urmă cu două teme ț
subiectul interpretării capitolului 13 din Apocalipsa pentru această dată. i am arătat Ș
cine sunt cele două fiare care sunt prezentate aici. Am arătat de ce Domnul se va 
folosi întotdeauna de puterile politice, militare care există în timpul la care se referă. El
nu va învia o putere moartă. El nu îi va aduce pe babilonieni. El nu îi va aduce pe 
egipteni, iubi i fra i, chiar dacă erau puteri folosite de inamic. El nu îi va aduce pe ț ț
romani i pe Nero, pentru a încheia această poveste. El va folosi puterile de acum, ș
care au acela i caracter de fiare, i au un caracter asemănător, de aceea sunt numite ș ș
cu acelea i animale, aici se spune că sunt asemănătoare, pentru că au din caracterul ș



lor. Am discutat deja acest lucru, nu îl vom repeta. Cele două fiare, acestea, am arătat
eventual cine vor fi. i am spus că prima fiară de aici este posibil să fie Rusia, Ș
comunismul, fiara este comunismul, dar comunismul rusesc. Iar cea de-a doua fiară, 
cu coarne de miel, comunismul chinezesc. Pentru to i cei care încă nu s-au speriat de ț
aceste cuvinte, sau care i-au depă it prejudecă ile i vor, măcar din curiozitate, să ș ș ț ș
asculte până la sfâr it, vă spun că tot ce se va spune, se află în Biblie. Cu Biblia ș
însă i, ve i cunoa te adevărul. Adevărul care până acum, nu a fost prezentat în acest ș ț ș
mod, nici măcar de către pionieri, nici măcar de către Ellen White, pentru că nu era 
timpul pentru a a ceva. Dar vor ti de ce pot fi aceste două puteri comuniste. De ce nuș ș
este papalitatea aici? i nu vrem să eliminăm nici o altă interpretare, ci dăm o altă Ș
posibilă interpretare. i trebuie să trăim în mintea noastră cu amândouă, cu cât mai Ș
multe, pentru ca atunci când se va întâmpla, să nu fim dezamăgi i. Pentru că dacă, ț
doar în cazul în care, viitorul va dovedi că această interpretare este cea corectă, 
atunci to i cei care au respins-o i au rămas cu faptul că papalitatea este fiara, din ț ș
prezent, nu vorbim de trecut, din prezent, atunci vor fi dezamăgi i. Este mai bine să ț
avem în minte mai multe interpretări. Fiara din trecut este evident papalitatea, dar 
vreau să vă spun că aceste fiare sunt toate puteri păgâne. Toate fiarele sunt puteri 
păgâne. Dar să nu folosim puteri păgâne, hai să spunem puteri ateiste, cu majusculă. 
A-teiste. A-teiste. Ateu înseamnă cel care nu crede în adevăratul Dumnezeu, în 
Dumnezeul crea iei. Asta înseamnă o putere ateistă. O putere ateistă este una care îl ț
neagă pe Theos, care este Dumnezeu, adevăratul Dumnezeu. De i pot avea haine ș
cre tine, cum ar fi papalitatea, dar ea, papalitatea, este o putere ateistă. Toată ș
activitatea lor este împotriva adevăratului Dumnezeu, împotriva Dumnezeului crea iei. ț
Este idolatrie, păgânism în haine cre tine, aceasta a fost papalitatea, dar este aceea iș ș
fiară. Comunismul este i el o fiară atee. Eu am trăit într-o ară comunistă, cu un ș ț
dictator comunist. i tiu foarte bine din pove tile altora, pentru că am fost un băie el, Ș ș ș ț
dar mi-au povestit adventi ti care au trăit în comunism i de lupta lor continuă ș ș
împotriva lui Dumnezeu i a tot ce este al lui Dumnezeu. Fiarele pe care le folose te ș ș
Satana sunt puterile ateiste, iubi i fra i. De ce este China o putere ateistă? Acest lucru ț ț
îl poate ti toată lumea. China este o putere atee, are o altă religie. Nu are nici măcar ș
o zi specială în săptămână, nu are nimic. Puterea comunistă a Rusiei, Ortodoxia. 
Ortodoxia este catolicismul. Ortodoxismul este acela i ateism îmbrăcat în haine ș
cre tine. Este ca i cum ar fi aceea i biserică catolică care a fost deja eliminată. ș ș ș
Puterea ei a fost luată. Acum, Domnul va arăta că acestea sunt alte fiare, dar de la 
acela i autor. Satana este acela i autor al tuturor acestor fiare. El este acela i autor alș ș ș
tuturor acestora. Toate sunt asemănătoare, toate au acela i caracter de cruzime, de ș
lipsă de libertate pentru oameni. A dorin ei de a-i îmbogă i pe cei pu ini. A dictaturii. ț ț ț
Toate aceste bestii au avut acela i profil. Am discutat toate acestea într-un subiect ș
anterior. Acum să ne uităm pu in la ultimele versete ale acestui capitol. În versetul 15 ț
se spune: " i i s-a dat să dea duh chipului fiarei, ca i chipul fiarei să vorbească i să Ș ș ș
facă să fie omorât oricine nu se va închina chipului fiarei". Ce este chipul fiarei, iubi i ț
fra i? Citim mai departe.ț
" i el îi face pe to i mici i mari, boga i i săraci, liberi i robi". De ce vorbe te aici Ș ț ș ț ș ș ș
despre liberi i robi? Dacă ar fi fost vorba doar de ările occidentale, nu este vorba de ș ț
liberi i de robi. Este vorba despre liberi i robi dacă luăm în considerare ările ș ș ț



comuniste, ările care au sclavi, unde oamenii nu au libertate. "Liberi i robi vor lua un ț ș
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte i nimeni nu va putea să cumpere sau să vândă ș
decât cel care are semnul sau numele fiarei sau numărul numelui ei." Să ne oprim aici
i să ne întrebăm pu in: ce este imaginea fiarei în această interpretare? Care este ș ț

imaginea fiarei? Am spus că, posibil în viitor, posibil China, împreună cu Rusia, i am ș
văzut că se întâmplă lucruri teribile în Asia. Întreaga Asie este o coali ie. Este o putereț
ro ie, ro ie. Toată Asia i, în principal, Rusia, China i o altă ară, cum ar fi Iranul. ș ș ș ș ț
Toate acestea sunt puteri nucleare i toate sunt într-o coali ie. Ele pun la cale planuri ș ț
pentru a domina lumea. A  dori să vă întreb: nu cumva puterile din vechime au vrut săș
domine lumea? De ce au trimis romanii peste tot o armată pentru a cuceri? De ce au 
trimis o armată? Nu pentru a domina lumea? De ce s-au dus în Americi după Spania 
i Portugalia? Nu ca să domine lumea? De ce Napoleon a făcut războaie? Nu a vrut ș

să domine lumea? Ce spirit avea? Spiritul de a domina lumea a fost ucis? A renun at ț
Satana la acest scop pe care l-a avut de la început cu această umanitate? Să facă din
ea regatul lui? A renun at el la acest scop? De ce ar fi trebuit să renun e la el? De ce? ț ț
Din ce motiv ar fi putut renun a la el? Nu există niciun motiv. Lumea nu a devenit mai ț
bună. În Biblie se spune că lumea devine din ce în ce mai rea. Cei răi devin din ce în 
ce mai răi. Cei răi, puterile rele ale acestei lumi nu se îmbunătă esc. Există unii care s-ț
au pocăit. i-au schimbat caracterul, pentru că au acest drept. Chiar i ările care s-auȘ ș ț
pocăit, cum ar fi Germania, să spunem. i ca i alte păr i, Spania, cei care au fost în Ș ș ț
războaiele mondiale. Dar, dorin a lui Satana de a domina lumea cu imaginea fiarei, ț
adică cu constitu ia sa, să spunem a a. Cu constitu ia lui dictatorială, cu constitu ia lui ț ș ț ț
de fier. Această dorin ă nu a dispărut. Hitler a avut aceea i dorin ă. Dar nazismul, din ț ș ț
milă, pentru că cei 144.000 nu fuseseră desăvâr i i în acea primă încercare, în acea ș ț
genera ie, Domnul i-a oprit pe nazi ti. Dar dacă nu ar fi fost a a, ar fi fost sfâr itul ț ș ș ș
lumii, iubi i fra i. Acele războaie ar fi fost sfâr itul lumii. Dar pentru că nu a fost a a, ț ț ș ș
Domnul, prin miracol, printr-o interven ie miraculoasă, a învins acea putere care ț
inundase toată Europa. Oare în aceste zile Domnul va trezi din nou puterea nazistă? 
Nu. Aceasta este o putere moartă, ca na iune i sub această formă. Dar caracterul nu ț ș
este mort. Puterea nazistă o va da altora, se va folosi de alte puteri cu aceea i dorin ăș ț
i cu acela i caracter pentru a domina lumea. Iar aceste ări ateiste din Asia, aceste ș ș ț
ări sunt spaima întregii lumi. Ele sunt o teroare teribilă pe care doar bra ul lui ț ț

Dumnezeu le-a oprit până acum. Pentru că ele au planuri de mult timp, au planuri de a
domina lumea. Doar Domnul a inut în frâu aceste vânturi ale pământului până acum. ț
El nu a permis niciunui dictator să se ridice atât de îndrăzne  încât să ia asupra sa i ț ș
să lucreze această nebunie i să distrugă practic pământul. Dar, să vedem, în acest ș
moment există ni te dictatori deosebi i. i acest chip al fiarei va fi făcut, eventual, ș ț Ș
pentru întreaga lume, cred că Statele Unite nu, deocamdată. Dacă această putere 
comunistă va inunda din nou lumea, a a cum a inundat puterea nazistă, i va inunda ș ș
toată Europa, i se va impune această imagine a fiarei, to i cei care vor dori să ș ț
supravie uiască vor fi for a i, vor fi for a i să primească semnul acestei puteri ț ț ț ț ț
comuniste. Îmi amintesc că în timpul puterii comuniste din ara mea, exista un semn ț
pentru cei care erau dedica i comunismului. Nu mă refer la lideri, lideri politici care ț
aveau salarii i a a mai departe. Printre oamenii obi nui i, printre oameni, erau unii ș ș ș ț
care, pentru anumite beneficii, poate în opinia lor, pentru securitate, pentru a nu fi 



închi i sau uci i, acceptau să fie membri de partid. Aveau un cartona  ro u, un ș ș ș ș
cartona  special. i printre ace tia erau cei care trădau, vânzătorii de suflete. Cei careș Ș ș
spionau i se duceau la poli ia secretă sau la mili ia secretă, i spuneau: Uite ce ș ț ț ș
vorbe te vecinul meu sau o astfel de persoană din cartierul meu, uite ce vorbe te în ș ș
casa lui. Vede i ce idei au. i deodată venea poli ia secretă i îi aresta i îi trimitea la ț Ș ț ș ș
închisoare. Ace tia sunt cei care i-au vândut semenii, s-au vândut unii pe al ii.ș ș ț

i nu puteai să tii cine avea un card de membru sau cine nu avea. Aveai prieteni, Ș ș
puteai să prime ti în casă familii, prieteni, vecini, i nu tiai dacă unul dintre ei i-a ș ș ș ș
vândut sufletul partidului. Era o perioadă de un pericol imens. Dar aici se spune că 
această putere, în această interpretare, puterea comunistă, puterea atee mai degrabă,
această putere atee va face o imagine a fiarei. Iar cei care nu se vor închina acestei 
imagini, adică cei care nu se vor supune acestui regim, acestei stări politice, acestei 
noi ordini mondiale... Pentru că este vorba despre o ordine mondială, adică o ară ț
mondială, o na iune, o conducere mondială. Cei care nu se vor supune acestei noi ț
ordini mondiale, adusă de cea de-a doua fiară, adică cea de-a doua fiară într-un mod 
special va lucra în acest sens, să fie uci i. Cei care nu se vor închina, adică cei care ș
nu se vor supune. Nu este vorba de închinarea la biserică, de închinarea religioasă. 
Este vorba despre închinarea politică. Aminti i-vă, unde avem închinare politică în ț
Biblie? În valea Dura, Dura înseamnă rotund, a lui Daniel. Unde Nebucadne ar, un ț
rege ateu, un rege păgân, dar a crezut, s-a pocăit. Dar el pe vremea când era ateu, 
ateu, a ridicat o statuie de aur. Vrând să contrazică statuia pe care o dăduse 
Dumnezeu. i capul era de aur, a a că a făcut toată statuia din aur. Vrând să spună Ș ș
că împără ia lui este o împără ie ve nică i că puterea lui nu va trece. Însemnând că ț ț ș ș
este despre el ceea ce s-a spus despre acea piatră care a lovit picioarele i s-a făcut ș
un munte mare. i că acea împără ie ar fi o împără ie ve nică. Vrând să spună că a Ș ț ț ș
gre it în interpretarea aceasta i că nu, că capul de aur ar trebui să aibă împără ia ș ș ț
ve nică. A a că a făcut o statuie care nu era religioasă, ci politică. Îl reprezenta pe el. ș ș

i toată lumea trebuia să i se închine, fiecare na iune, limbă, trib i popor. Trebuiau săȘ ț ș
se supună acelei dictaturi, acelei ordini mondiale. Aceasta a fost o închinare politică. 
Această închinare politică este aici. i se spune în versetul 16: " i îi face pe to i, pe Ș Ș ț
cei mici i pe cei mari, pe cei boga i i pe cei săraci, pe cei liberi i pe cei robi, să ia unș ț ș ș
semn pe mâna dreaptă sau pe frunte". Sunt uimit de detaliile pe care le dă Domnul i ș
de abunden a de dovezi pe care le dă Domnul. Chiar înainte ca acest lucru să se ț
întâmple, de exemplu, privind acest război ucrainean, vedem cum to i se marchează. ț
Cei răi se marchează, cei buni se marchează. Dacă nu se marchează, fiecare riscă să
moară. Se marchează, i unde se marchează? Pe bra , cred că mai ales în dreapta, ș ț
pe bra  i pe frunte, pe casca care se pune pe frunte. Este exact acolo unde este ț ș
fruntea. i sunt marca i cu aceste panglici verzi sau galbene, sau ru ii cu cele albe. Ș ț ș
Deci, pentru moment nu vom spune care va fi semnul fiarei, dar în cele din urmă vom 
spune. Dar este un semn pus pe mâna dreaptă sau pe frunte. Acest lucru l-am 
interpretat ca fiind în convingere sau în supunere pur i simplu. De i în mintea mea ș ș
pot gândi altfel, acolo, în valea Dura, în fa a statuii de aur, to i au îngenuncheat. De ț ț
frică unii, de i au gândit altfel, dar au făcut a a. Pe mâna dreaptă sau în gând. Unii o ș ș
vor face din convingere că această putere este bună, iar al ii din frică. Dar în picioare ț
au stat cei trei care reprezintă rămă i a, cei 144.000. i să citim 17. " i nimeni nu ș ț Ș Ș



putea cumpăra sau vinde, decât cel care avea semnul, sau numele fiarei, sau numărul
numelui ei". Iubi i fra i, se pare că problema supravie uirii în viitor, când această ț ț ț
putere, când acest chip al fiarei va face aceste lucruri, problema gravă va fi să 
mănânci, să trăie ti, să vinzi i să cumperi, dar ca să mănânci. Îmi amintesc că în ș ș
comunism, în ara mea, la oameni, mâncarea se dădea cu măsură. i noi avem acest ț Ș
lucru în Biblie, când totul va fi măsurat. Mâncarea se dădea cu măsură, ra iile de ț
mâncare. A a cum au avut ace ti ru i ra ii în război, sau ucrainenii. i se pare că în ș ș ș ț Ș
viitor, dacă nu ai acel card sau acel semn, sau orice ar fi, care dovede te că accep i ș ț
acel regim, nu vei primi nimic. Nu vei putea cumpăra, nu vei putea vinde, nu vei putea 
vinde, probabil nu vei putea supravie ui în acea lume. Acestea sunt tehnici de ț
oprimare a maselor sau tehnici de convingere a maselor. Aceste tehnici dictatoriale, 
aceste tehnici de for are, de aducere a oamenilor cu for a pentru a le accepta decizia.ț ț
Să le ia mâncarea i apoi să le dea câte pu in pentru a câ tiga sau pentru a-i face să ș ț ș
accepte... i să-i faci să tacă i să nu facă nimic pentru a supravie ui. Acestea sunt Ș ș ț
tehnici ale bestiilor, tehnici comuniste. Acest lucru a fost făcut în trecut i va fi făcut ș
întotdeauna. Poporul nu va fi lăsat liber ca în democra ie să aibă totul. Nici măcar cei ț
mari i boga i nu vor mai putea vinde nimic, nu vor mai putea să- i facă afacerile. Iar ș ț ș
în comunism, fra ilor, să nu uităm, cuvântul comunism înseamnă comun. De i este o ț ș
minciună, nu este comunism. Nu se împarte totul în mod egal între to i, nu. Totul se ia ț
de la cei boga i. Totul este luat de la cei boga i, bogă iile sunt luate de la ei i aceste ț ț ț ș
bogă ii ajung în mâinile dictatorilor unei clase superioare. i to i acei boga i sunt lăsa i ț Ș ț ț ț
să încerce să supravie uiască. Pentru că astfel de lucruri nu sunt permise, afaceri ca ț
acestea pentru oricine. Numai cei care sunt complet vându i comunismului pot face ț
afaceri. Deci, problema comer ului este o problemă, într-un mod special, i importantă ț ș
în această nouă ordine mondială care se va face. Problema domina iei mondiale, a ț
comer ului, este o problemă pe care de-a lungul istoriei această putere, această ț
domina ie mondială, a vrut să o aibă. To i cei răi, să spunem. Cei care vor să domine ț ț
sunt răi. Cei buni nu vor să domine. Ei sunt mul umi i cu ceea ce au. Dar când cineva ț ț
vrea să domine, să ne uităm, să ne gândim, de exemplu, Statele Unite i-au extins ș
domina ia de-a lungul anilor. Dar, în acela i timp, dinspre Orient au existat alte puteri ț ș
care au vrut să domine. Iar puterea chineză este o putere nou apărută din punct de 
vedere militar. Recent, puterea chineză a devenit o putere de temut din punct de 
vedere militar. Este o putere care a crescut mult mai repede decât Statele Unite. Este 
o putere care, într-un timp scurt, a ajuns la o tehnologie impresionantă. i a ajuns să-Ș
i vândă tehnologiile, dispozitivele sale tehnologice avansate, întregii lumi. i nu ș Ș

numai atât. A început să facă avioane, bombe nucleare, nave. Este puterea care are 
cele mai multe nave. Toate acestea au fost de curând. To i acei zgârie-nori din China, ț
toate acele ora e care arată ca ora ele din Statele Unite, toate s-au ridicat în ultima ș ș
vreme în timpul conducerii acestui dictator actual, Xi Jinping. Toată această 
dezvoltare tehnologică specială a fost făcută în ace ti ultimi ani. Capitala Chinei s-a ș
ridicat după anii '50. După, pentru că înainte poate că era un sat. Dar a devenit o 
putere. A devenit capitala Chinei. i vedem cum acest dictator, Xi Jinping, a ridicat Ș
această putere la un nivel la care poate amenin a Statele Unite. Are bombe nucleare, ț
are avioane avansate, i nave, i rachete intercontinentale i de toate. Are o armată ș ș ș
foarte mare. i tim că a amenin at Taiwanul pentru că vrea să unifice teritoriul cu Ș ș ț



Taiwanul, deoarece îl consideră teritoriu chinezesc. Să citim acum ultimul verset, 
versetul 18: " Aici este în elepciunea." Acest cuvânt în elepciune, iubi i fra i, ar trebui ț ț ț ț
să ne facă să ne gândim la Daniel 12. Această în elepciune va fi pentru cei 144.000. ț
"Cine are în elepciune, să numere numărul fiarei". Observa i că se referă la numărul ț ț
fiarei. Nu se referă la semnul fiarei. Se referă la numărul fiarei pentru că este numărul 
unui om. Iar numărul lui este 666.
A  dori să vă spun că calcularea acestui număr a fost obiectul de studiu pentru multe ș
genera ii. Chiar din momentul apari iei papalită ii, cornul cel mic, papalitatea, încă din ț ț ț
anii 500 i ceva, sau mai devreme, când a apărut. Au existat oameni ai lui Dumnezeu,ș
printre cei care respectă poruncile lui Dumnezeu, care au interpretat, au recunoscut 
cornul mic, profe iile. i cu to ii au încercat să în eleagă ce este semnul fiarei, cel scrisț Ș ț ț
666. Trei cifre de 6 tiind că numărul 6 este numărul omului pentru că omul va lucra 6 ș
zile. A aptea este a lui Dumnezeu, este ziua lui Dumnezeu. A aptea este numele lui ș ș
Dumnezeu, este numele crea iei, al totalită ii. i există multe cifre speciale printre cei ț ț Ș
care au avut cuvântul lui Dumnezeu în mâinile lor cel mai mult timp, adică evreii. 
Există multe numere care sunt speciale, care au un simbolism în ele. De exemplu 
numărul 9, apoi mai sunt i alte numere biblice, 20, 12, 11, toate au un simbolism în ș
ele însele. Numărul 9 este numărul, poate singurul număr, care, atunci când este 
înmul it, suma tuturor cifrelor din rezultat dă 9 sau un multiplu de 9 ale cărui cifre se ț
adună pentru a ob ine 9. Este un număr foarte special. Evreii au în eles i ei acest ț ț ș
lucru. Cifra 11 pentru ei este haos, este imperfec iune, este haos. Numărul 12 este ț
opusul, vorbe te despre o ordine venită de la Dumnezeu. Cifra 13, de exemplu, este ș
cifra când un copil devine bărbat. Când începe, când împline te 13 ani, de la vârsta ș
de 13 ani se spune. Apoi numărul 18, sunt multe numere i multe semnifica ii. Cifra ș ț
222, când acela i număr se repetă de trei ori, de exemplu 222. Unii spun că acesta ș
este un semn că îngerii vor să vorbească, vor să vorbească cu tine. i a a, numărul Ș ș
111. Sunt multe numere pe care le-au studiat. Noi nu am studiat la fel de mult ca 
evreii. De exemplu, Solomon a studiat foarte mult matematica. Dar numerele sunt de 
la Dumnezeu. Această matematică este de la Dumnezeu. Iar matematica este o limbă
pe care numai Domnul o cunoa te. De exemplu, tocmai am studiat Apocalipsa 5, ș
unde se vorbe te despre numărul îngerilor. Care este un număr care este tradus ș
gre it în multe traduceri. Dar acolo se vorbe te de 10.000, de 10.000 de ori, ca i cumș ș ș
ar fi de 10.000 de ori 10.000 i apoi mii de mii. i acest lucru se repetă de multe ori. iș Ș Ș
este un număr practic la care se adaugă din ce în ce mai multe i mai multe i mai ș ș
multe zerouri. Este un număr atât de mare încât nu poate fi măsurat. Ioan, când i-a 
văzut pe îngeri, nu i-a putut măsura. El a putut să scrie cel mai mare număr pe care îl 
putea scrie. Numărul de îngeri este un număr, pentru noi este infinit. Pentru noi, 
pentru că până nu demult, când nu existau calculatoare, cel mai mare număr imaginat
ca număr, nu vorbeam de infinit. Vorbind de număr, cel mai mare număr era 1 urmat 
de 100 de zerouri. 100 de zerouri. Asta la începutul secolului, i s-a făcut multă ș
matematică în jurul acestui număr, care este egal cu 70 factorial. Este un 1 urmat de 
100 de zerouri. i au spus că acesta este egal sau mai mare decât numărul total al Ș
tuturor atomilor de hidrogen din întregul univers, după cum au spus. Adică, este un 
număr inimaginabil de mare. i dacă universul lui Dumnezeu are aceste dimensiuni Ș
infinite, atât de uria e încât nu ne putem imagina, cum putem spune că sunt doar ș



câteva milioane de îngeri aici? Îngerii lui Dumnezeu sunt fără număr. Ei nu pot fi 
număra i. Dar să revenim la numărul 6, pentru că aici Domnul a ales acest număr 6. ț
De ce a ales numărul 6? Pentru că este o ghicitoare. Este o ghicitoare, a a cum ș
Samson a pus o ghicitoare în fa a celorlal i. Este o ghicitoare pe care Domnul a pus-o ț ț
aici. Cum se numără numărul unui om? Are un om un număr? Ei bine, se pare că 
Domnul a scris a a, dar limbajul este simbolic. Să observăm. Limbajul este simbolic. ș
Mul i au încercat să o ia literal i să spună că numele persoanei trebuie transformat în ț ș
litere romane. Iar în literele romane, câteva litere pu ine au un număr, ele înseamnă ț
un număr. Ei au vorbit despre numărarea numerelor literelor. Iar numele care a dat 
666, asta a fost. Dar sunt multe persoane ale căror nume dau 666. Au spus că Vicar 
Philii Dei este 666. Dar noi spunem că nu poate fi a a în interpretarea din istorie, de-a ș
lungul istoriei. Când cornul cel mic a fost recunoscut în acest fel, prin caracteristicile 
sale mai mult decât orice altceva, nu prin număr, ci prin caracteristicile sale, prin 
caracterul său, care a fost descris în Biblie, a a l-au recunoscut cei din Evul Mediu. i ș Ș
apoi, unii au descoperit că Vicar Philii Dei, în latină, iar limba latină era limba care se 
vorbea în Imperiul Roman, a a că au numărat i au descoperit că la acea vreme se ș ș
pare că se referea la papalitate i că era 666. Dar nu era numărul, a a cum se spune ș ș
aici, numărul unui om.
Aici scrie om. Nu spune de o, cum să spun, de o biserică, sau de un titlu, de un 
demnitar, de o func ie, pentru că aici nu este vorba de un om. S-au succedat papii, au ț
fost diferi i oameni. Era pur i simplu titlul de demnitar, papal, titlul de lider, pe care îl ț ș
aveau to i. Dar aici este vorba de numărul unui singur om. A adar, Domnul ne-a ajutatț ș
în această săptămână, prin mila Sa, când zi de zi Domnul a continuat să ne dezvăluie 
lucruri uimitoare în această săptămână cu trei luni pline. Cel pu in trei. Eu cred că ț
pentru Domnul a fost toată săptămâna, a a cum era la sărbători. Domnul a dezvăluit ș
lucruri uimitoare, unele lucruri care, a a cum am spus, pot fi o dezamăgire pentru unii.ș
Să ne amintim, înainte de a spune care este omul i care este numărul, să ne amintimș
că Domnul a spus, ca un ajutor ca să nu cădem în dezamăgire, ca să nu fim 
dezamăgi i, Domnul ne-a spus că bunul economist sau bunul fermier, tie să scoată ț ș
din depozitele sale lucruri vechi i lucruri noi, să spunem. Cu alte cuvinte, El vorbe te ș ș
de slujitori, de sfin i, care tiu să mânuiască lucruri vechi i lucruri noi, care nu se ț ș ș
limitează doar la interpretări ale trecutului, care nu fac dintr-un mic adevăr întreaga 
doctrină a vie ii lor i nu merg dincolo de el. Este ceea ce au făcut toate religiile ț ș
cre tine. De exemplu, luteranii au rămas la adevărul lui Luther. Calvini tii s-au blocat ș ș
în micul adevăr pe care îl avea Calvin. i astfel, cu to ii i-au transformat bisericile în Ș ț ș
lacuri, nu în râuri. Au făcut dogme din adevăr, din aceste adevăruri, au spus că sunt 
singurele adevăruri, iar asta înseamnă dogmă, adică ceva fix, nu se abate de la asta. 
Din păcate, la asta a ajuns biserica adventistă. i de aceea a fost pusă urâciunea Ș
pustiirii, pentru că a încetat să mai fie un râu, a admis minciuna i toate celelalte ș
lucruri, i atunci Domnul a trimis femeia în pustie. Dar să ne întoarcem la Apocalipsa, ș
capitolul 13, versetul 18: "Cel ce are pricepere". Iubi i fra i, aceste cuvinte pe care le ț ț
vom spune acum nu vor fi crezute, nici măcar aceste interpretări ale acestor ultime trei
numere, i vor urma mai multe pe care ni le-a dat Domnul, pentru că a venit timpul, ș
pentru că primele două sau trei sigilii au fost rupte. Suntem deja la un an de război. 
Este timpul i am anun at acest lucru încă de anul trecut. A sosit timpul ca cartea lui ș ț



Daniel să fie cunoscută. Domnul ne-a arătat acest lucru încă de la începutul 
războiului. i astfel am a teptat, nu ne-am grăbit să interpretăm, am prezentat câteva Ș ș
interpretări din trecut, dar spunând că i acestea au aplica ii doar pentru acest ș ț
moment. Dar acum, într-un mod special, Domnul ne va explica cartea Apocalipsa ca 
fiind cartea celor 144.000, ca fiind cartea scrisă într-un mod special pentru această 
ultimă genera ie. Iar cartea lui Daniel este complementul acestei căr i, este cartea ț ț
sigilată care trebuie în eleasă, în care evenimentele finale sunt încorporate, scrise, ț
codificate, criptate, cifrate. Dar pentru aceasta trebuie să în elegem ce este semnul ț
fiarei. Nu semnul fiarei, ci numărul fiarei. Semnul fiarei este unul, sau poate fi unul, iar 
numărul fiarei, adică numele fiarei, spune număr, pentru că este un limbaj codificat. 
Spune număr pentru că are legătură i cu numere, pentru că în Biblie a fost cifrat cu ș
numere. i nu uita i, Biblia trebuie să se explice singură. Nu se pot inventa explica ii. Ș ț ț
Trebuie să găsim în Biblie însă i numărul 666, i tim cu to ii unde este. tim cu to ii ș ș ș ț Ș ț
că lui Solomon îi intrau în fiecare an 666 de talan i de aur. În fiecare an, 666 de talan i ț ț
de aur îi veneau. Am citit acest număr de atâtea ori, întotdeauna m-am întrebat când l-
am citit dacă are legătură cu acel număr 666, dar Domnul nu a permis, nu venise 
timpul ca el să fie în eles. De aceea, Ellen White nu ar fi putut scrie despre asta. Nu ț
venise timpul. Dacă a scris, a scris pentru posibilitatea acelui timp. De exemplu, să 
facem o paranteză, pentru că mi-am amintit un detaliu pe care nu vi l-am spus despre 
Apocalipsa 4 i 5. În Apocalipsa 4 i 5, subiectul celor 24 de bătrâni, Ellen White are ș ș
câteva citate, mai multe citate, în care spune că ace tia sunt îngeri speciali. Ei sunt ș
îngeri conducători, sunt îngeri înăl a i, spune ea într-o parte. Se pare că ea a spus ț ț
asta, citatele sunt adevărate. De ce a spus asta?
Pentru că ea a văzut, a văzut pătratul celor 144.000, a văzut diferitele grupuri, tronul 
lui Dumnezeu, a văzut scena din Apocalipsa 7, unde unul dintre bătrâni îi vorbe te lui ș
Ioan i îi spune, privi i la Apocalipsa 7, versetul 13: " i unul dintre bătrâni a luat ș ț Ș
cuvântul i mi-a zis: Ace tia care sunt îmbrăca i în ve minte albe, cine sunt ei i de ș ș ț ș ș
unde au venit?" i ea spune că cel care îl întreabă pe Ioan este un înger, într-adevăr. Ș
Se pare că am contrazis cuvintele lui Ellen White pentru cei care se grăbesc să 
judece, am contrazis. Am spus că ei nu sunt îngeri, ci oameni. Dar haide i să vedem ț
ce spune Domnul în cuvântul Său. Să deschidem Biblia la Matei 22:30. Matei 22:30 
spune cam a a. Haide i să mergem pu in mai departe. Cunoa tem povestea pe care oș ț ț ș
spun ace ti evrei. i ei pun întrebarea: la înviere, a căruia dintre cei apte va fi so ia? ș Ș ș ț
La înviere. Observa i cuvântul înviere, este exact momentul despre care se vorbe te ț ș
în Apocalipsa 4 i 5. Apoi, răspunzând, Isus a spus: "Voi vă în ela i, ne tiind ș ș ț ș
Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu". Observa i, El le va spune acelea i cuvinte ț ș
celor cinci fecioare neîn elepte. Care se grăbesc să judece i să condamne faptul că ț ș
distrugem Biblia sau Spiritul profetic, a a cum îl numesc ei. De aceea i acuza ie a fostș ș ț
acuzat Isus. Dar El a trebuit să spună în propriile Sale cuvinte: "Nu am venit să distrug
Legea i profe ii". "N-am venit să distrug, ci să împlinesc". Să vorbim deci aici de o ș ț
împlinire a acestor cuvinte. Pentru că în cuvinte profetice aparent lipsite de 
importan ă, Domnul a pus chei profetice. Chei pentru a putea în elege Apocalipsa. ț ț
Haide i să vedem ce a răspuns Domnul Isus Hristos i să vedem importan a acestor ț ș ț
cuvinte. El spune: "Căci în înviere..." Ce este învierea? Nu spune care dintre ele. Sunt
mai multe învieri. Cei douăzeci i patru de bătrâni au înviat, to i. De aceea Ilie nu se ș ț



află printre ei. Pentru că Ilie este un tip al celor o sută patruzeci i patru de mii. Dar ceiș
douăzeci i patru de bătrâni au murit cu to ii, nu-i a a? " i în înviere, a spus Domnul ș ț ș Ș
Isus Hristos, pentru că în înviere nu se căsătoresc, nici nu se dau în căsătorie, ci sunt 
ca îngerii lui Dumnezeu în ceruri". Cum sunt ei la înviere? În glorie? Într-un trup de 
glorie? Pentru că sunt ca îngerii, iubi i fra i. Ei nu se vor căsători pentru că sunt ca ț ț
îngerii. Ei au devenit ca îngerii. Iar versetul treizeci i unu spune: "Iar despre învierea ș
mor ilor, nu a i citit ce v-a spus Dumnezeu? Care spune: Eu sunt Dumnezeul lui ț ț
Avraam, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu
al mor ilor". Când a spus aceste cuvinte, că nu este un Dumnezeu al mor ilor, a vrut ț ț
să spună că Avraam, Isaac i Iacob sunt în via ă. Amin. Dumnezeu nu este un ș ț
Dumnezeu al mor ilor, ci al celor vii. "A fost numit Domnul Dumnezeul lui Noe, Daniel ț
i Iov." Sunt to i trei în ceruri acum? Noe, Daniel i Iov. Pentru că aici spune: "Eu nu ș ț ș

sunt un Dumnezeu al mor ilor, ci al celor vii". i mai spune: "Când au auzit aceasta, ț Ș
mul imile au rămas uimite de învă ătura lui". A adar, în elegem că aceste cuvinte îi vorț ț ș ț
uimi pe mul i fra i iubi i. Dar trebuie să în elegem că cei douăzeci i patru de bătrâni ț ț ț ț ș
sunt asemenea îngerilor în această stare, în Apocalipsa patru i cinci. Ei sunt ș
asemenea îngerilor. De aceea Ellen White a spus că un înger i-a vorbit lui Ioan. Ea nu
s-a în elat în această privin ă. Poate că s-a în elat în datele istorice pe care le-a luat ș ț ș
de la al ii sau în interpretările pe care le-a luat de la pionieri. Dar ea nu a gre it în ț ș
propria interpretare atunci când a văzut viziunea, pentru că ea a văzut această 
viziune. Prin urmare, ea nu s-a în elat. Un înger i-a vorbit lui Ioan. De i în Biblie se ș ș
spune un bătrân. Pentru că atunci când vor fi învia i vor fi ca îngerii din ceruri. Aceastaț
a fost paranteza pe care am vrut să o spun. Să ne întoarcem la capitolul 13 din 
Apocalipsa. i vom explica acum ce legătură au banii, bogă iile care intrau în fiecare Ș ț
an în Solomon, cu numărul fiarei. Domnul ne dă acest lucru aici, în Apocalipsa, pentru
ca cei din urmă, cei o sută patruzeci i patru de mii, să poată în elege totul. Pentru că ș ț
a spus că Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul. i pentru că pentru ei nu vor Ș
mai exista secrete. Ei vor cunoa te toate lucrurile dinainte. Ei vor ti când vor fi sigila i,ș ș ț
vor cunoa te deja toată interpretarea completă a lui Daniel i a Apocalipsei. Pentru că ș ș
este scris în Noul Testament că El va veni ca un ho . i va fi ca o surpriză ț Ș
nea teptată, o surpriză bruscă va veni peste ei. i nu va mai fi nicio scăpare.ș Ș
De ce nu va fi nicio cale de scăpare? Pentru că nu s-au pregătit. De exemplu, în Matei
24, El le-a spus: "Când ve i vedea urâciunea pustiirii" i cuvântul "ve i vedea", iubi i ț ș ț ț
fra i, iar cuvântul "ve i vedea" are legătură i cu în elegerea. Pentru cei din vremea ț ț ș ț
aceea s-a văzut, la propriu. Ei au văzut, au ie it în mun i, s-au pregătit, nu au murit în ș ț
distrugerea cetă ii. Dar pentru noi, "când ve i vedea urâciunea pustiirii, cei care sunt înț ț
Iudeea să fugă în mun i". Pentru cele cinci fecioare în elepte asta va trebui să ț ț
însemne, când ve i în elege ce este urâciunea pustiirii. Când ve i vedea cu mintea, ț ț ț
pentru că, nu uita i, toate fecioarele dorm. Poate că urâciunea a fost pusă i ele nu au ț ș
văzut. Nu au observat-o, mintea lor era amor ită. Atunci, când ve i vedea din nou, ț ț
când ve i primi vederea, spune Domnul Isus, i ve i vedea că urâciunea pustiirii a fost ț ș ț
pusă, cei care sunt în Iudeea să fugă în mun i i să se pregătească. Pentru că în altă ț ș
parte în Noul Testament se spune că pentru ceilal i, pentru to i cei răi, chiar i pentru ț ț ș
cele cinci fecioare neîn elepte, va veni acest lucru, sfâr itul, distrugerea va veni ca o ț ș
surpriză bruscă i nu va mai fi nici o cale de scăpare. "Dar pentru voi", spune Biblia, ș



"dar pentru voi, care sunte i copii ai luminii i nu ai întunericului, ziua aceea nu va veniț ș
ca un ho ". Pentru că cei 144.000 vor trebui să tie acest lucru dinainte i să se ț ș ș
pregătească. Ei vor trebui să se pregătească i de aceea vor supravie ui. A adar, ș ț ș
revenind la Solomon, iată câteva indicii de care trebuie să inem cont. Vom relua tot ț
ceea ce Domnul ne-a dezvăluit pentru a în elege ce este acest număr i cine este ț ș
fiara. Aici Domnul vorbe te despre o fiară i Domnul vrea ca cei 144.000 să tie ce ș ș ș
este fiara. Dacă ar fi fost atât de u or că fiara este papalitatea, poate că Domnul nu ar ș
fi pus-o aici. Orice adventist o tie. Domnul nu poate lăsa pe toată lumea să o tie. El ș ș
nu poate lăsa cele cinci fecioare neîn elepte să tie. Acesta este un limbaj codificat, ț ș
astfel încât să nu-l cunoască i să nu-l accepte chiar i atunci când îl vor auzi. Dacă ș ș
vor auzi vreodată această temă de lungă durată, o vor arunca la gunoi. Pentru că nu 
au spiritul Domnului pentru a în elege. Pentru că va contrazice orice tradi ie pe care o ț ț
au în mintea lor. Fiecare interpretare tradi ională pe care o au în mintea lor. A adar, ț ș
Domnul a pregătit această situa ie în felul acesta. i El a îngăduit de atâta timp ca ț Ș
acelea i lucruri să fie predicate în Laodiceea. i ca ei să rămână ferm înrădăcina i în ș Ș ț
aceste interpretări i să fie incapabili să în eleagă adevărul. Căci adevărul nu poate fi ș ț
dat porcilor. Perlele nu pot fi date porcilor. Deci nu există niciun pericol chiar dacă vor 
asculta această temă. Apoi, mai întâi de toate, în Apocalipsa 13, 18, se spune că este 
un număr de om. Acesta este unul dintre detalii. Este un număr de om. Asta înseamnă
că nu este doar numărul, ci este numele unui personaj din Biblie. Aceasta este una 
dintre caracteristici. i pentru a în elege că a a stau lucrurile, Domnul a dat numărul Ș ț ș
666 pentru a ne îndruma direct către singurul alt loc în care se găse te acest număr. ș

i anume, acest număr este legat de Solomon. A adar, omul despre care se vorbe te Ș ș ș
aici este Solomon. Acum să ne uităm la o altă caracteristică. Care a fost caracteristica
lui Solomon? Care a fost caracterul lui Solomon când a primit 666 de talan i de aur în ț
fiecare an? El devenise un comerciant mondial. Devenise foarte bogat până când 
argintul din Ierusalim a fost considerat ca fierul. Nu avea nicio valoare. Numai aurul 
avea valoare. Există ări care iubesc aurul? O altă caracteristică a lui Solomon este ț
tirania. Acest lucru este povestit în Biblie. Poporul era sărac. Oamenii erau săraci în 
ara lui pentru că el voia să se îmbogă ească, să devină cel mai bogat, cel mai faimos.ț ț

Din acea binecuvântare pe care i-o dăduse Domnul, a a cum o dăduse i în vechime. ș ș
Cu mii de ani în urmă, Domnul le dăduse dani ilor o binecuvântare specială. Iar dani ii ț ț
făcuseră din acea binecuvântare un instrument pentru a se îmbogă i. i de aceea ț Ș
tribul lui Dan este tribul care lipse te dintre aceste triburi. i de aceea, cei care au ș Ș
caracterul lui Dan dintre cele zece fecioare vor fi pierdu i. Cei care iubesc banii, cei ț
care sunt erpi, sunt ipocri i. i ei vorbesc, critică i bârfesc cu gura lor. Ace tia vor fi ș ț Ș ș ș
pierdu i. Dacă nu- i vor schimba caracterul. Dacă nu vor face ceea ce a făcut Zacheu.ț ș
Zacheu era un om bogat, dar a scăpat de comoara lui. Iosif din Arimateea i Nicodim ș
erau i ei boga i. Ei au în eles cuvintele Domnului i au dat, i-au folosit comoara.ș ț ț ș ș
Au devenit săraci i i-au folosit averea pentru a ajuta biserica. A a că au ie it din ș ș ș ș
acele triburi. Încă mai pute i ie i din semin ia lui Dan - pentru cel care are ureche să ț ș ț
audă. A adar, revenind la această problemă, avem despre Solomon următoarele. El ș
este un rege, prima caracteristică. El este un tiran, a doua caracteristică. El este un 
negustor al lumii. Este posibil să fi fost cel mai bun negustor din vremea sa. A avut 
în elepciune. A fost în elept în aceste lucruri. A fost un comerciant în elept. Acestea ț ț ț



sunt câteva dintre caracteristicile pe care trebuie să le îndeplinească această fiară pe 
care dorim să o identificăm. O tiranie, afaceri, o ară comercială, un om de afaceri, ca ț
să spunem a a, i un rege în acela i timp. Revenind la cuvintele în care se spune ș ș ș
"numărul unui om", să deschidem Apocalipsa 21:17. Spune: " i a măsurat zidul său o ș
sută patruzeci i patru de co i, măsura unui om. Este folosit acela i cuvânt, om. i se ș ț ș Ș
spune aici că este măsura unui om. Măsura omului, explică aici în Strong's, explică 
faptul că este o măsură obi nuită. Înseamnă comună. Când se spune de om, ș
înseamnă comună. i că este de pe acest pământ. Pentru că după ce se spune Ș
măsura omului, se pune o virgulă i se spune "care era a îngerului". Deci, fie această ș
măsură este a omului, fie este a unui înger. Este o măsură de om care este a unui 
înger. A adar, avem următoarea caracteristică. Aici unde se spune măsură de om, ș
măsură de înger. Pentru mine, într-o primă interpretare, înseamnă că se referă la 
momentul sigilării. i exact aici unde este arătat Noul Ierusalim, se spune că so ia Ș ț
Mielului, este evident că este la sfâr itul sigilării, că ea este arătată a a, îmbrăcată ca ș ș
pentru mirele ei. Dar ea a fost măsurată, iar această măsură este judecata pe care o 
fac cei douăzeci i patru de bătrâni. i bătrânii ce sunt, oameni sau îngeri? Am văzut ș Ș
că sunt amândoi. Se spune despre ei că sunt bătrâni, iar Domnul a spus că noi vom fi 
ca îngerii. Deci această măsură, se spune aici că este de om i de înger, pentru că se ș
referă la momentul judecă ii celor douăzeci i patru de bătrâni. Timpul când cei o sută ț ș
patruzeci i patru de mii de pe pământ înva ă cântarea. i ei sunt măsura i. Măsurareaș ț Ș ț
se referă la judecată. Ei trebuie să se măsoare cu măsura lui Hristos, cu caracterul 
Său, cu înăl imea caracterului Său. i acel timp al măsurării este timpul celor apte ț Ș ș
sigilii. Dar pe noi ne interesează doar prima parte, care este o măsură a omului. Să ne
întoarcem la Apocalipsa 13:18. i am în eles o altă caracteristică, care este o măsură Ș ț
comună. De om înseamnă comună. Acum avem mai multe caracteristici pe care le-am
pus împreună. Omul este un om de afaceri, este un tiran, este un om de afaceri, este 
un rege. El îi ucide pe profe i. Îi persecută pe profe ii lui Dumnezeu. Pentru o vreme ț ț
chiar L-a negat pe Dumnezeu, pentru că, ucigându-i pe profe ii Lui, L-a negat pe ț
Dumnezeu. i am ajuns la următoarea trăsătură care are un număr comun. Adică, Ș
ceva care are legătură cu cuvântul comun. Să vedem de ce trebuie să fie un număr 
comun. Numărul omului înseamnă număr comun. De ce cuvântul comun? În 1848 a 
început, i observa i anul, 1848. Este după începutul zilei antitipice a ispă irii. Este în ș ț ș
timpul judecă ii, în timpul formării acestor puteri. În această zi a ispă irii, iubi i fra i, amț ș ț ț
avut mai multe puteri care au vrut să domine lumea. Una dintre aceste puteri a fost 
puterea nazistă, nazismul din Germania. Acea putere a fost anihilată, a fost distrusă. 
O altă putere este puterea comunismului. Iar în anul 1848 au fost puse bazele pentru 
apari ia acestei puteri. La acea vreme erau doar câ iva oameni care gândeau în acest ț ț
fel, un mic partid politic. Apoi, Karl Marx i-a scris cartea sa, care este biblia ș
comuni tilor. Este o carte total satanică, ca i cartea lui Kellogg, dar mai rău. Pentru ș ș
că to i dictatorii care citesc acea carte vor să facă ceea ce scrie acolo. Este o carte de ț
vrăjitorie în care se spune cum pot ob ine domina ia mondială. Cum pot deveni ț ț
dictatori de succes i toate astea. Iar acel partid care a apărut în 1848 se nume te ș ș
comunism. Comunismul vine de la cuvântul comun. Ei vor să spună i mint în doctrinaș
lor că este un regat, este o ideologie mai bună, ideologia comunismului.
Căci nu permite nici boga i, nici săraci, ci de la cei boga i ia, i to i au, to i trăiesc în ț ț ș ț ț



comun. Sună ca o minciună satanică care vrea să spună că este acela i lucru cu ș
Faptele apostolilor, capitolul doi. Ei, apostolii i to i cei care au venit trăiau într-un fel ș ț
de comunism, în comun. Dar era comunismul Domnului, adevăratul comunism, să 
spunem a a. Având toate lucrurile în comun. Raiul trăie te în acest fel. Raiul este un ș ș
comunism, dar nu comunismul pe care îl predică Satana. La fel cum ziua de odihnă 
nu este prima zi, a a cum predică el, ci Sabatul. El a luat pur i simplu un cuvânt de laș ș
Domnul i îl prezintă conform caracterului său. El a făcut o minciună dintr-un adevăr. ș
Comunismul nu a împăr it niciodată bogă ia cu clasa săracă, nu a făcut acest lucru. ț ț
Este o putere mincinoasă. Aceasta este o altă caracteristică a acestei puteri. Pentru 
că tatăl comunismului este tatăl minciunii. A adar, avem aici, în capitolul 13 din ș
Apocalipsa, că  este un număr comun. Este un număr al omului, adică un număr 
comun, un număr al comunismului. Puterea care este reprezentată aici este o putere 
comunistă. i să vedem că cuvântul "număr" aici, unde se spune "număr de om", nu Ș
este "număr". Aici, "număr" poate însemna i altceva decât "număr". Poate însemna ș
"mul ime". O mul ime, sau o mul ime mare, este o mul ime a fiarei, sau o mul ime de ț ț ț ț ț
oameni. Adică, este un rege care domne te peste o mul ime. Pentru că aici limbajul ș ț
întregului capitol treisprezece din Apocalipsa este la nivel mondial. "Tot pământul s-a 
închinat..." "To i cei ce locuiesc pe pământ". Este un limbaj mondial. Aici, dacă se ț
spune "mul ime", trebuie să fie o mul ime dacă luăm în considerare întreaga lume. ț ț
Este o mul ime. Adică, acesta, care este descris aici, este un rege comunist rău, care ț
este negustorul întregului pământ. Ca i Solomon, el a primit acest aur din toată ș
lumea. El a făcut afaceri în toată lumea. Aceasta este o putere care face afaceri în 
toată lumea. Este o putere a în elepciunii. Adică, cultura lui este o cultură a ț
în elepciunii. i apoi, la sfâr it, când vom spune cine este el, vom explica un pic mai ț Ș ș
mult despre asta. A adar, comunismul a apărut în 1848, dar nu a fost o putere ș
mondială i un pericol mondial până când nu a dispărut nazismul. A fost o putere ș
politică opresivă internă, pentru că au avut un Lenin, un Stalin, care i-au distrus ara, ș ț
care au ucis atât de mul i oameni, fiecare dintre ei a ucis milioane de cetă eni. Dar ț ț
oamenii nu au fost elibera i. Poporul din Rusia a rămas în aceea i situa ie. Cuvântul ț ș ț
mul ime, care este folosit aici, în versetul 18, ar trebui să ne facă pe noi, cei care ț
suntem în elep i, să ne uităm în jurul lumii pentru a vedea care ară are cea mai mare ț ț ț
mul ime. Nu înseamnă neapărat că are cel mai mare număr de oameni, dar poate fi i ț ș
asta, ci este ara cu cea mai mare concentrare de popula ie. Ne-am uitat pe internet, ț ț
ara numărul unu cu cea mai mare concentrare a popula iei este China. China este ț ț

numărul unu. China este na iunea mul imii, descrisă aici. Este mai mult decât atât. ț ț
Cuvântul mul ime, afacerea sa... de exemplu, în Apocalipsa 18, se spune că se arată ț
judecata acestei fiare, a acelei prostituate, a acelui Babilon, numit mama 
prostituatelor, Babilonul cel mare. i ea va fi judecată i, în mod surprinzător, în Ș ș
Apocalipsa 18, ce vedem? Este o surpriză totală, pentru că se vorbe te despre ș
negustori, despre negustorii pământului. Se vorbe te că într-o zi vor veni plăgile ei, ș
moartea i toate celelalte, că ea a păcătuit, păcatele ei au ajuns până la cer. ș
Negustorii pământului, adică negustorii pământului vor plânge i se vor jeli pe ea, ș
pentru că nimeni nu-i mai cumpără marfa. Cum face această putere afaceri? Prin 
cumpărare sau prin vânzare? Prin vânzare. Este o putere care vinde altora, care vinde
în toată lumea. i de aceea s-a îmbogă it i de aceea, de la o stare foarte joasă, în Ș ț ș



câ iva ani, în scurt timp, a ajuns să semene cu Statele Unite, în toate privin ele. Mai ț ț
pu in în ideologii. Este o ară comunistă. i aici vorbe te: " i mărfurile de aur i de ț ț Ș ș ș ș
argint i de pietre pre ioase", i continuă să vorbească aici, în Apocalipsa 18, " i ș ț ș ș
negustorii acestor lucruri care s-au îmbogă it cu ele". Întrebarea mea este: s-au ț
îmbogă it oare cei din întreaga lume care au cumpărat tehnologia ieftină din China? ț
Calculatoare, telefoane, televizoare i tot felul de alte ma ini ieftine, s-au îmbogă it ș ș ț
vânzându-le în Occident? Aceasta este ocupa ia principală în acest moment a ț
popula iei din Occident. Cumpărarea, aducerea, cumpărarea de lucruri din China la ț
pre uri ieftine i vânzarea lor la un pre  mai mare. Aceasta este afacerea ultimelor zile.ț ș ț

i această putere s-a îmbogă it exact ca Solomon, cu sclavi, pentru că nu au plătit, Ș ț
exact cum scrie în Noul Testament.
"Vai vouă, boga ilor, care v-a i strâns comori în zilele din urmă i nu a i plătit salariul ț ț ș ț
celui ce a fost angajat". Aici avem de-a face cu un popor, cu o ară, cu un dictator careț
se îmbogă e te, s-a îmbogă it pe seama sărăciei popula iei. i cu sclavi practic, la fel ț ș ț ț Ș
ca Solomon, la fel ca Solomon. i continuă aici, în Apocalipsa 18: "Vai de cetatea Ș
aceea mare îmbrăcată în in sub ire, în stacojiu, în aur, pentru că într-un ceas atâta ț
bogă ie a fost pustiită!". Aici se vorbe te despre ora e, când spune ora , iar marea ț ș ș ș
cetate a Babilonului se referă la ora e într-un mod special. Ora ele sunt cetă ile ș ș ț
du manului. Ora ele, acolo locuiesc boga ii lumii. i spune: "Acea mare cetate în careș ș ț Ș
se îmbogă iseră to i cei care aveau corăbii pe mare". tia i că în China, majoritatea ț ț Ș ț
produselor sale sunt transportate pe apă, cu corăbii? "Într-un ceas au fost pustiite". 
Întrebarea este: de ce în versetul 24 se spune a a: " i în ea s-a găsit sângele ș Ș
profe ilor i al sfin ilor i al tuturor celor uci i pe pământ?". Pentru că aceste cuvinte nuț ș ț ș ș
se referă doar la China i la Rusia i la aceste puteri supreme, ci la toate fiarele care ș ș
au fost folosite vreodată de Satana i care au avut acela i caracter de tiranie, astfel ș ș
încât au ucis sfin ii. Babilonul de aici este un termen general care se referă la toate ț
fiarele, dar aici, în acest context, se referă la aceste ultime fiare, la această ultimă 
deghizare a aceleia i fiare care este Satana. A adar, vom da verdictul final la capitolulș ș
13, versetul 18 din Apocalipsa i vom spune următorul lucru: Cine are în elepciunea, ș ț
cine are în elegerea de a- i da seama cine este ultima fiară cu care se va sfâr i ț ș ș
lumea? Pentru că, dacă nu ne dăm seama care este fiara finală, este posibil să 
spunem că acesta nu este încă sfâr itul. Vor fi câteva războaie mondiale, a a cum au ș ș
fost în trecut, apoi a venit pacea, iar apoi istoria lumii va continua încă sute de ani, 
până când va veni fiara pe care noi o interpretăm că este. Dacă nu ne dăm seama ce 
este fiara. Atunci "cine are pricepere i poate număra numărul fiarei? Căci este ș
numărul unui om", adică nu numărul. Numărul ne-a îndreptat doar spre Solomon. Dar 
este un nume de om. Puterea aceea, puterea aceea are un om dictator ca Solomon, 
un rege, un om de afaceri, care i-a ridicat ara ca Solomon în câ iva ani. În câ iva ani ș ț ț ț
i-a ridicat ara i ora ul, l-a făcut cel mai bogat din ară i ara lui cea mai dorită cu ș ț ș ș ț ș ț

afacerile lui. Este un om al cărui nume este Solomon. Solomon, iubi i fra i, înseamnă ț ț
pace. A adar, dictatorul care este reprezentat aici trebuie să aibă numele de pace. ș
Ne-am uitat, i acest lucru trebuie căutat în limba fiecăruia. Nu pute i interpreta un ș ț
nume evreiesc cu un dic ionar de nume din altă ară. În limba însă i, ce înseamnă? ț ț ș
Solomon înseamnă pace. Ei bine, am căutat, iubi i fra i, această interpretare, acest ț ț
nume al lui Xi Jinping. i am găsit, haide i să-l citim chiar acum. Ș ț



Jinping, numele său, Jin, înseamnă aproape sau recent. i asta vă spune exact cum Ș
tocmai a apărut această putere. Acest lucru, pentru noi, ne trimite direct la Daniel 
capitolul 8. Daniel capitolul 8 spune, deci, că berbecul are un corn, primul corn, care 
împunge în toate păr ile. i am interpretat deja că acesta este comunismul rusesc, ț Ș
comunismul rusesc. Iar cel de-al doilea corn este o putere, a a cum se spune aici, ș
recentă. Este vorba de cuvântul lui Jin, Jinping, care este dictatorul Chinei, pentru cei 
care nu tiau. Jin înseamnă recent. În timp ce Ping, celălalt nume al lui Jinping, Ping ș
ca ping pong, ping, este acela i nume, ping înseamnă pace în limba lor. Pace sau ș
calm, este acela i nume ca i Solomon. i o să rămânem i mai cu gura căscată, i ș ș Ș ș ș
mai mu i de uimire, când o să trecem acum la numele lui Putin. Să mergem la numele ț
lui Putin. i numele lui Putin, se nume te Vladimir, Vladimir Putin. În limba lui, cu Ș ș
limba lui chirilică, cu limba lui, cu litere pe care noi nu le cunoa tem, sunt litere ruse ti.ș ș
În limba lor, noi am căutat sensul. i în limba lor, aceste litere foarte ciudate, a a cum Ș ș
spune acolo, în Ieremia 5, că această putere, această spaimă care va veni peste cele 
5 fecioare, va fi o putere de limbă grea. O putere străveche, o putere violentă, o 
putere a cărei doctrină, a cărei învă ătură principală este violen a, este arta războiului. ț ț
A adar, Vladimir este compus din cuvântul "Vlad" din limba rusă, Vlad, care înseamnăș
stăpân sau putere. Proprietar, care înseamnă proprietar, Vlad, cuvântul Vlad. i Ș
cuvântul "mir", care înseamnă pace. Cuvântul Vlad i cuvântul Mir. A adar, el este ș ș
proprietarul. Cuvântul Mir înseamnă pace. Asta înseamnă că numele lui este pace, 
pur i simplu. Pace, cel căruia i se spune pace. Este uimitor. Este total un miracol pe ș
care Dumnezeu l-a făcut ca doi oameni cu aceea i semnifica ie a numelui lor să ș ț
ajungă să domine ări. Cea mai mare ară, care este Rusia, i cea mai numeroasă ț ț ș
ară, cea mai dens populată ară, i cea mai avansată putere, după Statele Unite, ț ț ș

putere care a crescut atât de mult în ultima vreme, rapid, mai ales sub domnia lui 
Jinping. Este uimitor cum ace ti doi dictatori se numesc amândoi pace, iubi i fra i. ș ț ț
A adar, misterul a fost clarificat. Numărul omului este pur i simplu pace. Este un ș ș
dictator comunist, un dictator care face afaceri în toată lumea. Despre Rusia nu putem
spune. Rusia a făcut afaceri, dar nu în toată lumea. Au făcut afaceri în toată lumea cu 
gaz. Cu gaz, da. Au trimis gaz în toată lumea. Fiecare dintre aceste două ări are ț
propria bogă ie pe care a vândut-o comercian ilor din lume. Rusia, Rusia primea zilnic ț ț
o sumă uria ă de bani din vânzarea de gaz. În timp ce China s-a îmbogă it cu ș ț
în elepciunea sa specială în domeniul tehnologiei. În elepciune pe care Rusia nu o ț ț
are. Un alt argument în acest sens este China ca tradi ie. China este o ară foarte, ț ț
foarte veche. Au existat dinastii în trecut i dintotdeauna China, filozofia ei a fost arta ș
războiului. China are căr i, are mul i autori vechi despre această artă a războiului. Esteț ț
o carte care a fost studiată i este studiată chiar i de către agen ii, ace ti KGB, pe ș ș ț ș
vremuri se numea KGB, acum au schimbat numele, din Rusia. Ei au studiat cartea 
chineză despre arta războiului. Pentru că China a avut mari min i, mari filozofi, mari ț
min i luminate. China este renumită pentru maximele sale străvechi, pentru cuvintele ț
sale în elepte despre via ă în toate aspectele. China este o lume de în elep i, ca să ț ț ț ț
spunem a a. Chinezii, chinezii sunt oameni care î i folosesc mintea. i au folosit-o i ș ș Ș ș
cu mintea lor au reu it să facă sau să ajungă acolo unde sunt. Haide i să mergem ș ț
pu in în cartea Daniel pentru a mai adăuga un lucru aici, în Daniel capitolul 8. Daniel ț
capitolul 8, iubi i fra i, nu îl vom detalia acum. Am mai vorbit o dată despre acest ț ț



capitol, am prezentat despre China, despre Rusia i despre tot. Dar acum ne ș
interesează în mod deosebit versetele de la 23 i mai departe. " i la sfâr itul domniei ș Ș ș
acestora, când se vor împlini fărădelegile, se va ridica un împărat cu înfă i are ț ș
mândră". Cine este acest rege cu înfă i are mândră? Este acela i despre care se ț ș ș
vorbe te în capitolul 13 din Apocalipsa, cel cu numele Pace. Este un rege cu o ș
înfă i are mândră i un cunoscător al enigmelor. Ghicitorile chineze ti sunt cunoscute ț ș ș ș
în toată lumea. Ca să nu mai spunem că animalul lor reprezentativ, simbolul lor 
reprezentativ al Chinei este Satana însu i. Este dragonul sau arpele antic. Vom ș ș
posta împreună cu această înregistrare pe canalul Telegram, pentru că aici putem 
posta imagini. Nu pe YouTube, dar pute i să vă uita i singuri la imaginea pe care o ț ț
vom publica cu dragonul chinezesc. i că dragonul chinezesc are două coarne mici. Ș
For a dragonului nu stă în coarnele sale.ț
Puterea berbecului, a apului, este în coarne. Dar puterea arpelui antic nu este în ț ș
coarne. Puterea este în gură, în limbă, în gură. Din gură suflă foc, iar puterea lui 
Satana este în minciună. Acest lucru îl tim. Cu viclenia lui, vom citi mai departe, în ș
Daniel 8, mai departe, se spune că se va ridica un rege mândru i în elegând ghicitori ș ț
sau parabole sau cuvinte adânci. Acesta este poporul chinez. Dacă se poate vorbi de 
un popor profund filozofic, acesta este poporul chinez. Doar ca o paranteză, cu sute, 
sute de ani în urmă, când Europa era renumită ca fiind cea mai avansată, cea mai 
avansată societate, a  vrea să vă spun că în Europa oamenii din ora e ie eau pe ș ș ș
străzile ora ului pentru a- i face nevoile. În Paris i în alte ora e renumite din ș ș ș ș
Occident, aceasta era lumina pe care o aveau despre igienă, despre sănătate. 
Europenii nu tiau absolut nimic despre sănătate i nici americanii nu tiau. În timp ce ș ș ș
în China, nu doar de 100 sau 200 de ani, ci de mii de ani, cultura lor, ca fundament al 
culturii lor, este igiena, este cură enia, este acest aspect care are de-a face cu ț
sănătatea. tiin a sănătă ii. Poate că China a fost ara care a vorbit despre sănătate, aȘ ț ț ț
dezvoltat-o i a folosit-o cel mai mult. Chiar i în vremuri de întuneric teribil în Statele ș ș
Unite i în Europa, când nu tiau nimic, se îmbolnăveau, era holeră în această lume ș ș
occidentală, în timp ce în China nu era. Nu în China. Ei au în eles întotdeauna rela ia ț ț
dintre cură enie i alimenta ia corectă i cură enie i sănătate. Este fundamental ț ș ț ș ț ș
pentru chinezi să respecte aceste legi ale cură eniei. Da, a cură eniei. Legi care nu au ț ț
fost respectate de lumea occidentală, care spunea că este cea mai avansată. În 
Occident, până de curând, până acum 100 de ani sau mai recent, oamenii mureau, 
chiar i în Statele Unite, un număr imens de oameni mureau, poate jumătate dintre ș
copiii născu i în spitale, pentru că nu foloseau mănu i, nu se spălau cu săpun, au ț ș
descoperit asta prea târziu. Nu foloseau, nu cuno teau arta igienei în aceste lumi ș
occidentale avansate. Nu au tiut, o mul ime de oameni care au fost opera i au murit ș ț ț
i au fost uci i de bacterii, din cauza lipsei de cură enie i de igienă în aceste opera ii. ș ș ț ș ț

O mul ime de copii, o mul ime de victime, în timp ce în China acest lucru nu s-a ț ț
întâmplat. A adar, vedem cum China are o în elepciune specială. Ne aflăm aici, în ș ț
Daniel, capitolul 8. Putem fi impresiona i de acurate ea cuvintelor descrise aici despre ț ț
această putere finală, această putere mândră la chip, în elegătoare în ghicitori. Cum aț
fost întărită puterea Chinei, iubi i fra i? Cum a reu it China, într-un timp atât de scurt, ț ț ș
să devină o na iune atât de avansată, foarte avansată? Cum a reu it? Nu prin for ă, ț ș ț
nu prin for ă. Nu prin atac, a a cum au făcut alte ări, care au atacat nu prin for ă, ci ț ș ț ț



prin în elăciune. i cu afaceri, cu afaceri, cu în elăciune, cu pace, cu vorbe de pace, ș Ș ș
i de a face tratate de afaceri, i de a vinde multora, i de a înrobi. Această putere nu ș ș ș

s-a ridicat prin for e proprii. Nu a crescut nici măcar cu produsul intern brut corect, ț
dând salarii fiecăruia. China s-a îmbogă it, pe de o parte, neplătindu- i oamenii, mareaț ș
masă a popula iei pe care o are, decât un minim, un pic. Iar pe de altă parte, ț
vânzându- i tehnologia întregii lumi. Să vedem ce va face aceasta. Spune: " i va ș ș
distruge i va prospera în mod minunat, i va face i va distruge sau va corupe mul i ș ș ș ț
sau puternici", adică acest cuvânt tradus aici, puternic, "va corupe sau va distruge 
na iuni puternice, puternice, i poporul sfin ilor". Acesta este un viitor, probabil dacă ț ș ț
China va ajunge să domine, î i va impune ideologiile ei, ateismul ei, va fi teribil. ș
Versetul douăzeci i cinci: " i prin viclenia ei va face ca în elăciunea să prospere". Aiciș ș ș
cuvântul în elăciune înseamnă trădare, înseamnă i trădare, adică prin în elăciune, ș ș ș
prin trădare, prin viclenie ea va face ca aceasta să prospere în mâinile ei.
Este China un popor trădător, un popor fals, un popor ipocrit, la fel ca i Rusia? ș
Provine i acest comunism de la tatăl minciunii? Ei bine, dictatorul Chinei ascunde, a ș
ascuns întotdeauna istoria trecutului său, nu a permis, a persecutat, a ucis, la fel ca 
Putin, oameni. El a ascuns de unde vine, cine este. Cei care sunt interesa i să ț
cunoască aceste lucruri pot să ne ceară materiale i noi le vom da. Este un om care ș
zâmbe te tot timpul i cu zâmbetul lui seamănă cu un miel, vom publica o fotografie înș ș
care am pus un miel lângă el, o fa ă de miel lângă a lui i vom vedea cât de ț ș
asemănătoare este fa a unui chinez i a lui, mai ales a lui, cu fa a unui miel. Chinezii ț ș ț
sunt foarte asemănători cu mieii. De aceea, nu cred că există un animal mai simbolic 
pentru a-i simboliza pe chinezi decât mielul, a a cum a pus Domnul aici, în Apocalipsaș
13. Putem vedea spectacolul pe care China îl face pentru a amenin a Taiwanul, ț
cuvintele viclene pe care le spun politicienii chinezi intervieva i de Occident i ț ș
cuvintele amenin ătoare adresate direct de acest dictator Occidentului. Cuvinte ț
amenin ătoare. Versetul 25 " i în inima lui se va mări" asta se întâmplă cu toată ț Ș
lumea, s-a întâmplat cu Solomon, este o caracteristică preluată de la Solomon, este 
caracteristica i lui Putin, pentru că a furat, este o ară care fură, atât China cât i ș ț ș
Rusia, aceste puteri comuniste, nu ne referim la popula ie, ci la ace ti dictatori. Putin ț ș
s-a îmbogă it cu bogă ia care era bogă ia ării, acea bogă ie era pentru popula ia ării ț ț ț ț ț ț ț
sale, dar el a furat, a furat foarte mul i bani, foarte mul i bani din vânzarea de resurse ț ț
brute, de materii prime. La fel ca i Jinping, sigur s-a îmbogă it cu asta, dictatorii ș ț
comuni ti, ca i dictatorul român, întotdeauna a trăit în aur, totul era din aur, chiar i ș ș ș
oalele în care gătea, totul era din aur, dictatorul român avea aur. Aurul pare să fie un 
metal foarte drag comuni tilor, de aceea apare aici. i aici mai departe scrie: " i în ș Ș Ș
inima lui se va mări" i asculta i aceste cuvinte " i cu pace va nimici pe mul i". De ce ș ț ș ț
cu pace? Tocmai a i auzit că China a trimis o solu ie de pace în Ucraina.ț ț
China vrea să arate o fa ă pa nică, China spune mereu Occidentului că este o ară deț ș ț
oameni de afaceri, că vrea pace, dar se înarmează i cheltuie te anual o sumă foarte ș ș
mare pentru armată i înarmare. Vorbe te despre pace, dar se înarmează, de ce se ș ș
înarmează dacă Occidentul nu este un pericol? Occidentul crede în suveranitatea 
fiecărei ări, adică grani ele lor nu vor fi atinse niciodată de nimeni din partea lor. ț ț
Adică, nu vor purta niciodată războaie de expansiune, Occidentul. Atunci de ce se 
înarmează Asia? Aceste puteri orientale se înarmează, de ce se înarmează? Pentru 



că inten ionează să poarte războaie de expansiune, iubi i fra i. O vedem cu Rusia i ț ț ț ș
războiul lui Putin este un război împotriva întregului Occident. Dacă Rusia va învinge 
Ucraina, spun exper ii, spun cei din Occident, nu se va opri, nu va fi oprită. De ce? ț
Pentru că aici se spune că inima lui se va mări, pentru că este condus de Satana, 
ceea ce el nu tie. Pentru că Satana nu se va opri i nu- i va limita instrumentele i nuș ș ș ș
va spune niciodată: ajunge, ajunge, ajunge cu acest război din Ucraina. Satana îl va 
împinge din ce în ce mai mult pe dictatorul său instrument să vrea mai mult, să 
dorească mai mult, să atace mai mult, să cucerească lumea. În cele din urmă el va 
pune asta în mintea lui, de ce nu vrei să cucere ti lumea? Uite cum ar fi o lume ș
rusească, ce părere ai? Putin a spus exact aceste cuvinte. El a spus: Vă pute i ț
imagina această lume fără Rusia? Nu, bineîn eles că nu, a spus el. El este foarte ț
mândru de dictatura i de puterea sa i o vrea pentru că a fost crescut cu cartea lui ș ș
Karl Marx, care este cartea de bază a comunismului. To i ace tia, Stalin, to i cei care ț ș ț
au ucis milioane i milioane de oameni, au fost crescu i, au fost educa i cu cartea lui ș ț ț
Karl Marx, comunist pervers. Iată o întrebare, dragi fra i, cum se face că o ară atât de ț ț
veche, cu o cultură atât de intelectuală, atât de profundă, atât de filozofică i cu o ș
religie, să zicem, atât de diferită de cea occidentală, cum se face că China a putut 
deveni comunistă? De ce nu este o dictatură cu ideologie orientală, de ce este 
comunistă, de ce este exact ca Rusia? Karl Marx este un german. Un german a 
inventat comunismul. Un german. i tim cu to ii că nazismul, comunismul, budismul Ș ș ț
i a a mai departe, toate acestea vin în cele din urmă de la papalitate. El este un ș ș

ini iator al acestora în trecut i a născut, a pus bazele unor mi cări politice sau ț ș ș
religioase în această lume, pe care apoi nu a putut să le oprească i chiar el nu va fi ș
niciodată recunoscut ca autor. A adar, dacă sora White a vorbit aici despre papă, ș
adică despre papalitate, este pentru că Biblia însă i dă nume, a a cum am arătat, ș ș
nume din trecut pentru puterile actuale. Am vorbit despre Gog, Magog, Tubal, Mesek, 
Gomer, Damasc, Edom, Moab, i a a mai departe. Medii, persanii de astăzi sunt al ii. ș ș ț
Este un cuvânt care este folosit doar pentru a arăta caracterul, dar este vorba despre 
alte puteri. A a că pute i vorbi despre asta. Faptul că a vorbit despre papa nu ș ț
înseamnă că papa nu are nimic de-a face cu tot ce s-a întâmplat în trecut. În cele din 
urmă, ei sunt un produs al acestei mentalită i, care vine din Babilon. Totul este un rod ț
al Babilonului. Acel ora  antic, turnul Babel, toate acestea provin de acolo. Chiar i ș ș
acele puteri din Asia, chiar i acele doctrine, acele religii pe care le au, budismul, sau ș
India are religia hindusă, toate sunt religii care provin din Babilon. i biserica catolică, Ș
biserica ortodoxă, budi tii, hindu ii i orice alt fel de religie idolatră din est, toate vin ș ș ș
din Babilon. A adar, mama curvelor nu este doar un nume pentru papă. Poate fi ș
pentru China foarte bine, pentru comunism, pentru că ele provin din babilonieni, 
mentalitatea este din Babilon. Spuneam că Karl Marx este un german. Un german a 
scris asta chiar înainte de apari ia nazismului. i este uimitor cum la acea vreme Hitlerț Ș
i cel dinaintea lui nu au adoptat comunismul. Ci au inventat o altă dictatură, un alt ș

nume pentru acela i tip de dictatură, să spunem, nazismul. Probabil că Domnul a ș
păstrat-o pentru aceste ultime puteri care au încercat să inunde lumea. Comunismul a
fost întotdeauna o amenin are pentru Occident. Războiul rece a durat ani lungi, ț
decenii, iar amenin area nu venea dinspre vest, ci dinspre est, dinspre aceste ări ț ț
comuniste. Această amenin are care, timp de câ iva ani, de o jumătate de secol, a fostț ț



eliberată de Domnul. Domnul a permis nazi tilor i acestui prim război, al doilea războiș ș
mondial, să ucidă atât de mul i oameni, să distrugă o lume întreagă, Europa, să facă ț
un război fără sfâr it. i se părea că a venit sfâr itul lumii. Au fost folosite chiar i ș Ș ș ș
bombe nucleare. Este uimitor cum pot unii oameni să creadă că acest lucru a 
dispărut. Ellen White spune că spiritul războiului nu a murit. 
Spiritul de război a crescut. A spus asta din vremea ei, din anii ei, acum 150 de ani. 
Spiritul de război este alimentat din ce în ce mai mult. El cre te în inimile celor mândri.ș
Cre te pe acest pământ. ările nu tind spre pace, ci spre război. Satana lucrează, ș Ț
spune ea, lucrează zilnic pe pământ, pe mare, aducând distrugeri de tot felul. i când Ș
poate să aducă războaie, când i se permite, el face războaie. Când nu, dezastre, 
incendii i tot felul de boli. Acest lucru nu s-a diminuat. A crescut pe acest pământ. ș
A a că această putere care acum pare a fi mai mult ca niciodată puterea comunistă ș
este la puterea sa maximă, la cea mai mare putere i la cea mai mare posibilitate de aș
domina lumea. Nu înainte, dar acum, cu atât de multe coali ii, cu atât de multă ț
tehnologie, cu atât de multă bogă ie acumulată i cu armament nuclear, încât în ț ș
câteva minute de pe un continent pot ajunge pe celălalt continent cu aceste rachete 
supersonice i pot distruge o ară. Vă da i seama că acum, doar printr-un miracol al luiș ț ț
Dumnezeu, aceste arme pregătite nu au fost încă folosite. Mai avem încă pu in timp ț
pentru pace aici, în Occident. Mai avem un pic de timp. Doar un pic mai mult. 
Deznodământul final a început. Sigiliile au început să fie rupte, iubi i fra i. Acest lucru ț ț
nu poate fi oprit. Până când Isus Cristos a început să deschidă sigiliile, profetul Ioan a 
trebuit să plângă mult, mult timp. i au trecut, a a cum am spus, sute de ani. i Ș ș Ș
Domnul încă nu a făcut-o, a văzut că nu era posibil să se împlinească aceste 
evenimente i nu a început să rupă sigiliile. Dar în momentul în care El începe să le ș
rupă, totul este hotărât. Nu va mai fi timp. Se spune clar în Apocalipsa. Nu va mai fi 
niciun timp de har. Multe perioade de timp de har au fost acordate în trecut. Nu va mai
fi dat niciun timp de har acestei lumi. În momentul în care sigiliile încep să fie rupte i ș
când poporul celor 144 de mii va fi sigilat, nu va mai fi timp. Să citim în Apocalipsa 10. 
Apocalipsa 10 este o paranteză aici, explicând perioada trâmbi elor. Se spune aici, în ț
versetul 5: " i îngerul pe care l-am văzut stând pe mare i pe pământ, i-a ridicat Ș ș ș
mâna spre cer i a jurat pe Cel care trăie te în vecii vecilor, care a creat cerul i ș ș ș
lucrurile care sunt în el, pământul i lucrurile care sunt în el, marea i lucrurile care ș ș
sunt în ea, că nu va mai fi timp." S-a intrat într-o perioadă în care nu vor mai fi timpuri 
decât cele date în cartea lui Daniel. În cartea lui Daniel au fost date două timpuri după 
ce a fost impusă urâciunea pustiirii. 1290 de zile, 1335 de zile. i este foarte probabil, Ș
fra i i surori, că acestea sunt ultimele vremuri ale harului. Acesta este ultimul timp de ț ș
har dat omenirii. 1290 plus 1335. În Daniel capitolul 12 se spune că aceste vremuri vin
după ce "continua" este luată. Am vorbit despre "continua" i spunem din nou, ș
"continua" este atunci când se referă la serviciul sanctuarului din trecut i tot ceea ce ș
se întâmpla în locul sfânt vorbea despre un serviciu continuu. Adică, pâinile erau 
reînnoite continuu, cele douăsprezece pâini. Lumina sfe nicului era inută aprinsă în ș ț
mod continuu. Acel foc nu era un foc obi nuit. Acel foc căzuse din cerul lui Dumnezeu ș
în vechime i a fost men inut aprins timp de sute de ani, pentru că a existat o ș ț
întrerupere. Acel foc a fost men inut aprins pentru mult timp. A fost alimentat doar cu ț
ulei. Întotdeauna s-a adăugat ulei pentru ca focul lui Dumnezeu să nu se stingă. Se 



vorbe te despre o slujbă continuă i apoi despre arderea continuă a tămâiei. Toate ș ș
acestea sunt o lucrare simbolică de sfin ire a poporului i încă de har. Dar este o ț ș
lucrare când adevărul, pentru că lumina reprezintă lumina Duhului Sfânt, prezen a ț
Duhului Sfânt în biserică. Lumina, uleiul, reprezintă, de asemenea, Duhul Sfânt. 
Cuvântul, pâinile, reprezintă adevărul. Adevărul, cuvântul adevărului. Cel din Sfânta 
Sfintelor se găse te în mană. Pâinile reprezintă mana. Lumina este shekinah sau esteș
lumina lui Isus Cristos. Caracterul Său este lumina. Iar cădelni a este inută de ț ț
Domnul Isus în mâinile Sale în Sfânta Sfintelor. Că în Locul Sfânt era un altar de aur 
unde se ardea tămâia. i am văzut că i cei 24 de bătrâni au tămâie în mâinile lor. Ei Ș ș
au vase cu tămâie în ele.
A adar, acest serviciu continuu s-a mutat în Locul Preasfânt, dar acest serviciu ș
continuu tradus în situa ia bisericii noastre, această situa ie a bisericii, Laodicea, ț ț
înseamnă că Laodicea va ajunge la un moment dat, la un moment dat, profe it de ț
Ellen White în 1898 când a spus: "Biserica se află în starea Laodicea. Prezen a lui ț
Dumnezeu nu mai este în ea". Ea a spus acest lucru, ceea ce s-a întâmplat în 
Ezechiel capitolul 11, când spune că prezen a lui Dumnezeu s-a ridicat din templu i aț ș
ie it din Ierusalim. Demonstrând astfel că harul, că prezen a lui Dumnezeu nu mai era ș ț
cu acea conducere i cu acei preo i, dar că harul a mai durat o vreme până la venirea ș ț
Domnului Isus Cristos, când genera iei respective trebuia să i se dea o altă ansă, ț ș
pentru că era o altă genera ie. Domnul nu judecă o genera ie pentru vina altei ț ț
genera ii. El dă fiecărei genera ii ansa sa. De aceea, această biserică, Laodicea, ț ț ș
chiar dacă în trecut Ellen White a spus asta i că urma să vină sfâr itul, dar nu a ș ș
existat credin ă în Israel, de data aceasta Domnul va aduce sfâr itul i "continua" va fi ț ș ș
întreruptă în această biserică, Laodicea. Va veni la un moment dat, noi socotim că 
după 2008 sau începând cu 2008, pentru că până atunci se mai putea predica 
adevărul în interior. Era permis să ocupi amvonul lui Isus Cristos i să predici ș
adevărul. Dar din 2008 s-au dat circulare, adică porunci mondiale care trebuiau să 
circule în toată lumea, în toate bisericile adventiste, în care se interzicea oricui, 
oricărui protestant din Laodiceea să protesteze de la amvon, să vorbească altceva 
decât ceea ce i s-a poruncit de la conferin a generală. Adevărul a fost interzis, iar ț
adevărul este un nume al lui Isus Cristos. Eu sunt adevărul, calea, adevărul i via a. ș ț
Este, de asemenea, numele Duhului Sfânt, al cărui nume este Duhul adevărului, se 
spune în Evanghelia după Ioan. A adar, adevărul a fost interzis, sfe nicul s-a stins i ș ș ș
în Apocalipsa se spune că dacă nu te pocăie ti î i voi lua lumina, î i voi lua sfe nicul ș ț ț ș
de la locul lui. Asta înseamnă să iei "continua", iubi i fra i, lumina care încă ardea în ț ț
ciuda apostaziei nu era generală i existau lideri care spuneau adevărul. Dar din ș
2008, "continua" a fost îndepărtată i de atunci mul i au început să plece, să iasă în ș ț
mun i i să se despartă de Laodiceea. Acest proces a durat câ iva ani, cu apari ia ț ș ț ț
Madison, care a fost micul ajutor dat acestui popor. i apoi vine un moment când Ș
acest proces se încheie, când Domnul declară: " i din momentul în care a fost ș
îndepărtată continua i a fost pusă urâciunea cea înfrico ătoare", nu numai că a fost ș ș
îndepărtată continua, dar a fost pusă urâciunea cea înfrico ătoare, sunt două lucruri ș
care trebuie să se întâmple. "Continua", prezen a continuă a Duhului Sfânt în ț
Laodiceea a fost luată, dar urâciunea care este înfrico ătoare a fost pusă poate pu in ș ț
mai târziu. A fost înlocuită cu minciuna, cu falsitatea. În colile de teologie se studiază ș



numai doctrine grece ti, doctrinele despre domina ie, despre rugăciunea ș ț
contemplativă, despre folosirea cuvântului pentru a în ela, pentru a avea mai mult ș
succes, pentru a vrăji. Pavel a spus că nu vorbea cu în elepciunea pe care o formase, ț
ci vorbea într-un mod simplu. Dar Laodicea vorbe te cu în elepciunea arpelui i toatăș ț ș ș
această urâciune a pustiirii s-a strecurat i a înlocuit vechii stâlpi ai adevăratei ș
educa ii. Până la o vreme când Domnul va declara ceea ce declară aici în Daniel ț
12:11, că atât continua este înlăturată cât i urâciunea care înspăimântă este pusă. iș Ș
ca o reprezentare, ca un simbol al acestei terori, al acestei urâciuni care îngroze te, ș
războiul din Ucraina a început, teroarea, teroarea mondială, a început. Astfel, 
în elegem că aceste două vremuri, care sunt descrise aici în Daniel 12, trebuie să ț
înceapă cu ruperea sigiliilor. Cu ruperea primului sigiliu. Adică, timpul total al sigiliilor 
va dura probabil 1.290 de zile, iar timpul total al celor apte trâmbi e, care va fi ultimul ș ț
timp de har pentru omenire, va dura 1.335 de zile. Celuilalt timp al plăgilor nu i se dă 
un număr, deoarece este vorba de câteva zile; sunt câteva zile în care Domnul va 
pedepsi răutatea oamenilor. Aceasta ca o paranteză despre urâciunea pustiirii.
În ceea ce prive te cele două coarne ale celei de-a doua fiare din Apocalipsa 13, am ș
dori să adăugăm un detaliu destul de important. tim că interpretarea pionierilor este Ș
că cele două coarne reprezintă cele două libertă i, civilă i religioasă, sau civilă i ț ș ș
libertatea de con tiin ă. A adar, această putere pe care du manul o va folosi ca a ș ț ș ș
doua fiară în acest sfâr it de veac, cea cu cele două coarne, în acest caz China, ar ș
trebui să ne uităm să vedem dacă are aceste două libertă i, dacă acestea sunt cele ț
două coarne. În acest fel vom ti dacă în acest sens pionierii au gre it sau nu. Dar ș ș
cum aceasta a fost bătălia inamicului în trecut, pentru a împiedica aceste două libertă iț
în lume, atunci este mai mult ca sigur că pionierii au avut dreptate i că aceste două ș
coarne reprezintă aceste două libertă i. Pe lângă aceasta, cele două coarne, ca orice ț
alt simbol profetic, DUMNEZEU le poate folosi i în mod literal, ca dovadă ș
suplimentară, pentru a recunoa te la cine se referă, deoarece ele sunt cuprinse i în ș ș
imaginea dragonului sau a arpelui zburător, simbol al Chinei. A adar, a doua fiară, ș ș
despre care spunem din nou că trebuie să fie o fiară, adică o putere atee, această 
putere atee, în mod surprinzător, la acest sfâr it de lume, trebuie să permită cele douăș
libertă i, cea civilă i cea religioasă. Ne-am uitat, am studiat subiectul i am văzut că ț ș ș
China, spre deosebire de Rusia, permite ambele libertă i. În China există libertate ț
civilă, po i călători, e ti liber, po i face afaceri, po i face multe lucruri i, de asemenea, ț ș ț ț ș
religia este permisă. Chiar i în China sunt aproximativ 60 de milioane de cre tini, suntș ș
mul i cre tini. Religia oficială este budismul, există i taoismul, confucianismul, există ț ș ș
i cre tinismul. A adar, China permite libertatea, permite bisericile cre tine, fără ș ș ș ș

probleme. A adar, are aceste două coarne. Este un lucru foarte surprinzător, pentru ș
că nu este normal ca un regat păgân să facă acest lucru, pentru o putere păgână. În 
mod normal sunt opresive, comunismul din România nici măcar nu permitea 
cre tinismul. Nu a permis acest lucru. În mod normal, comunismul este ateism. Asta ș
este ceea ce au mo tenit de la Karl Marx. Dar am văzut că China i-a început ș ș
traiectoria comunistă, să spunem, în ultimul secol. A fost o luptă, se pare că a fost o 
luptă destul de lungă din partea inamicului pentru a instaura comunismul în China. A 
existat o luptă între două partide, comunismul, partidul comunist, i un alt partid care ș
s-a opus. i, în cele din urmă, în anii 1950, adică după războaiele mondiale, Ș



comunismul a fost instaurat în China. A adar, această putere a fost pregătită după ș
războaiele mondiale. Acest comunism chinezesc, acest comunism cu chip de miel, 
care este foarte în elător dacă îl prive ti doar din exterior. În ală foarte mult, dar ș ș ș
vocea sa este o voce de balaur. Ei au doi zei oficiali, o zei ă i un zeu, care sunt ț ș
reprezenta i în acest simbol al unui arpe cu fa ă umană. Pe vremuri era un arpe cu ț ș ț ș
fa ă umană, acum l-au transformat într-un dragon. Acesta este zeul lor. Dar permite, ț
de asemenea, cre tinismul, permite destul de multă libertate religioasă. În timp ce ș
Rusia nu permite prea multă libertate. A restric ionat destul de mult, permite doar ț
anumite religii i nu permite predicarea în zonele publice. Rusia este mult mai ș
restrictivă decât China. De aceea, în Apocalipsa se spune că doar cea de-a doua fiară
are două coarne. Acesta este un alt argument că cea de-a doua fiară este într-adevăr 
China. Eram în Daniel capitolul 8. Să mai citim câteva cuvinte despre această putere 
comunistă. A doua fiară din Apocalipsa 13, aceasta care pare a fi un miel, pentru că 
apare ca un miel peste tot, în toată lumea, cu inten ii bune, dar în spatele ei am văzut ț
lucruri teribile pe care le face China. i ce are în spatele tuturor acestor planuri? Cum Ș
inundă întreaga lume, intră în fiecare ară cu minciuni, cu tratate, dând bani, ț
împrumutând guverne, dar apoi cerând în schimb o parte din teritoriul lor pentru a- i ș
stabili bazele militare i armele nucleare. În acest fel, băgând ările în faliment pentru ș ț
că se îndatorează i apoi nu mai pot plăti, atunci guvernele se simt obligate să le dea ș
o parte din teritoriul lor chinezilor. Iar ace tia merg mai departe cu bazele militare. ș
Acest lucru s-a întâmplat cu multe ări, cu insule, cu multe insule, încât atât Australia, ț
cât i Statele Unite sunt speriate de acest avans al Chinei care a ajuns în America de ș
Sud i în America Centrală. Se apropie din ce în ce mai mult de Statele Unite i ș ș
tocmai am citit că i în Statele Unite au cumpărat clădiri scumpe. Dar, bineîn eles, ș ț
Statele Unite, la fel cum a făcut Occidentul, Europa, vor înlătura, nu vor permite 
Chinei.
Dar el invadează. i se spune acolo, în Daniel 11, că atunci când va invada chiar i Ș ș

ara Minunată, după ce a invadat totul, dar ni te ve ti de la Orient l-au speriat. Adică, Ț ș ș
încă nu am ajuns să comentăm capitolul 11 din Daniel. Acesta este cel mai dificil i ș
este cel mai mare mister. Sunt apte sigilii, ine i minte, acest capitol este criptat foarteș ț ț
bine de Domnul. Pentru că ne spune tot ceea ce se va întâmpla din punct de vedere 
politic în această lume, începând cu trâmbi ele. În momentul de fa ă ne aflăm în ț ț
penultimul timp al harului, să spunem a a. Apoi va veni ultimul timp al harului, cel al ș
trâmbi elor, care va fi un timp de necaz nemaiîntâlnit până acum în această lume, cu ț
dezastre i mor i i un timp teribil, teribil, teribil, care nu poate fi povestit. i apoi va ș ț ș Ș
veni sfâr itul lumii. Deci, revenind la aceste versete care vorbesc despre puterea ș
chineză, se spune aici, începând cu versetul 25: "Inima lui se va înăl a i cu pace va ț ș
nimici pe mul i". Am explicat această pace falsă a Chinei. Ea a oferit pace, solu ii de ț ț
pace care sunt foarte viclene i foarte în elătoare. i spune că vrea pace, dar în inimaș ș Ș
sa nu vrea pace. Vrea să domine lumea. Acesta este adevărul despre China i ș
adevărul despre Putin al Rusiei, despre aceste două regimuri. Rusia, de asemenea, în
timpul Războiului Rece a arătat o atitudine pa nică, să spunem a a. A făcut arme ș ș
pentru a se apăra, spune. Rusia a atacat Ucraina. Motivul pentru care au atacat 
Ucraina a fost siguran a na ională. Pentru securitate au atacat. Aceasta este minciunaț ț
pe care o spune Putin. Pentru siguran ă. Vom vedea că pacea i siguran a, când vor ț ș ț



spune pace i siguran ă, atunci va veni sfâr itul. Vom vedea că pacea i siguran a ș ț ș ș ț
sunt cele două motive ale celor două puteri din berbecul lui Daniel Opt pentru a purta 
război împotriva Occidentului. Pentru Rusia, motivul a fost siguran a i toată lumea ț ș
tie acest lucru. Toată lumea a auzit acest motiv. A făcut o opera iune militară pentru ș ț

siguran a Rusiei, pentru siguran a na ională. Dar haide i să căutăm primul cuvânt, ț ț ț ț
pace, pentru că Biblia spune pace i siguran ă. Cuvântul pace este caracteristic ș ț
pentru China. China este cea care apare ca un miel, dar vorbe te ca un balaur. Iar ș
balaurul care vorbe te în Apocalipsa 13 este simbolul chinezesc. Vorbe te ca un ș ș
balaur. 
Iar în ceea ce prive te pacea, tocmai am văzut cum a oferit pace Ucrainei i face ș ș
acorduri de afaceri în toată lumea, ca i cum s-ar gândi la un viitor de pace. Se pare ș
că oferă pace guvernelor, se duce în insule cu pace, le dă bani, le oferă bani, le 
construie te străzi, face o mul ime de lucruri în ări din toată lumea. A făcut-o în ș ț ț
America de Sud, a făcut-o în El Salvador, i probabil în multe alte ări, chiar i pe ș ț ș
continentele americane. Dar în spatele tuturor acestor lucruri se află o strategie a 
arpelui, o strategie de a-i determina în cele din urmă, de a le da o parte din ș

pământurile lor, pentru ca ei să poată pune baze militare, pentru că influen a lor în ț
această lume depinde de bazele militare. Iar China încearcă să se apropie tot mai 
mult de Statele Unite i să pună bazele cât mai aproape de Statele Unite. Acest lucru ș
a fost încercat i de Rusia în trecut, prin Cuba. Un ofi er militar american de rang înalt ș ț
a declarat că Cuba a fost la doar câteva minute distan ă de a fi complet distrusă de ț
Statele Unite. Când Rusia a vrut să amplaseze arme nucleare acolo, probabil că a fost
la câteva minute distan ă de distrugere. Decizia a fost la câteva minute distan ă. Dacă ț ț
nu ar fi dat înapoi, Cuba ar fi fost deja distrusă astăzi, pentru că este prea aproape de 
Statele Unite i nu pot permite acest lucru. i, la rândul lor, Statele Unite încearcă să ș Ș
încercuiască China i Rusia cu un zid de apărare, pentru că Occidentul nu vrea să ș
cucerească aceste teritorii. Ei nu au viziuni expansioniste precum comunismul, ci vor 
să se apere. De aceea a pus Japonia, Coreea de Sud, Japonia i alte insule de acolo ș
i Taiwanul ca o barieră pentru China, pentru expansiunea chineză. i ca barieră, ș Ș

Rusia are alte ări care sunt o barieră, le-am arătat. A adar, "Prin pace va distruge pe ț ș
mul i", acest lucru s-a împlinit, iubi i fra i. Există ări care au trecut prin această ț ț ț ț
în elăciune, care au crezut China i au devenit sclavi în mâinile lor. "El va distruge pe ș ș
mul i i împotriva prin ului prin ilor se va ridica, dar fără mâini va fi zdrobit". "Fără mâiniț ș ț ț
va fi zdrobită această putere". i se spune aici în Daniel că această viziune este Ș
pentru mul i ani, multe zile care sunt ani. Adică, toate aceste revela ii sunt pentru ț ț
aceste zile, iubi i fra i. Timpul s-a terminat, nu mai există timp de har în afara acestui ț ț
timp care se apropie de sfâr it. Să nu vă mai imagina i nicio pace, niciun timp de ș ț
prosperitate. Nu vă a tepta i la nimic bun în viitor. Doar venirea Domnului va pune ș ț
capăt tuturor suferin elor i mor ii. Iar tuturor celor care i-au sfin it via a, a a cum a ț ș ț ș ț ț ș
spus El, după modelul Său, nu după modelul uman, El le va da via a ve nică. El o va ț ș
da i tuturor martirilor care vor muri pentru că i-au dat via a cu motiva ie altruistă, ș ș ț ț
pentru a ajuta, tuturor celor care i-au schimbat caracterul i i-au pierdut via a. ș ș ș ț
Ace tia vor fi martirii care vor fi învia i. El va da via ă ve nică tuturor celor care se vor ș ț ț ș
pocăi. Dar Laodiceea va avea parte de o pocăin ă foarte teribilă, foarte specială, ț
foarte dificilă. Pentru fecioarele, pentru partea din Laodiceea care se va pocăi, pentru 



cei pu ini ale i, care se vor pocăi i vor suferi această "indignare" a Domnului, aceastăț ș ș
suferin ă teribilă în via a lor, i vor îndura până la sfâr it acel foc, i vor primi iertare deț ț ș ș ș
la Domnul. Pentru că au păcătuit împotriva Domnului, pentru că L-au trădat atâta timp.
Tuturor acestora, Domnul le va da privilegiul de a nu vedea moartea, de a nu gusta 
moartea i de a putea fi mireasa Lui, so ia Mielului, de a putea supravie ui în toată ș ț ț
distrugerea i moartea care va fi în aceste perioade finale, i aici se vorbe te de câ ivaș ș ș ț
ani, iubi i fra i. Acestea sunt zile literale în cartea lui Daniel. Avem 1290 plus 1335. ț ț
Până acum, aceasta este lumina pe care ne-a dat-o Domnul. Chemarea este clară, 
este strigătul de la miezul nop ii. Trezi i-vă, căci Domnul este la por i. Trezi i-vă i ț ț ț ț ș
alunga i din voi, din min ile voastre, toate planurile din această lume, căci poporul lui ț ț
DUMNEZEU este un popor de preo i. Îndepărta i-i pe copiii vo tri de orice cale falsă, ț ț ș
căci toate căile Laodiceei duc la moarte. Toate căile pot părea bune, dar ele duc la 
moarte. Dacă vre i să vă salva i pe voi în ivă i pe copiii vo tri, pocăi i-vă cu pocăin a ț ț ș ș ș ț ț
celor cinci fecioare în elepte pe care le-am descris aici în acest studiu. Am spus că ț
semnul fiarei, că numărul de om, numărul fiarei, indică acest dictator al Chinei i acestș
dictator al Rusiei. Ei sunt protagoni tii finali.ș
Nu vor mai fi al ii după ei. Ei sunt ultimii protagoni ti. S-ar putea ca atunci când vom ț ș
ajunge la cei opt regi din Apocalipsa, unde se spune că unul este i a a mai departe, ș ș
s-ar putea ca atunci să în elegem un pic mai mult. Ce se va întâmpla dacă unul dintre ț
ei va trebui să cadă pentru o vreme? Dar noi tim că unul, cel care a căzut pentru o ș
vreme, este Putin, care a avut putere i apoi i-a fost luată pentru o vreme. Dacă nu ar ș
fi căzut, cine tie unde am fi fost astăzi cu evenimentele? Puterea i-a fost luată pentru ș
o vreme i apoi i s-a dat din nou această putere. Ce este semnul fiarei i ce este ș ș
sigiliul lui DUMNEZEU? Ei bine, semnul fiarei este... Să în elegem ce este sigiliul lui ț
DUMNEZEU. i dacă în elegem ce este sigiliul lui DUMNEZEU, vom în elege ce este Ș ț ț
semnul fiarei, pentru că este opusul. A adar, ce este sigiliul lui DUMNEZEU? Crede i ș ț
că sigiliul lui DUMNEZEU este pur i simplu odihna în ziua a aptea? Prin faptul că ș ș
ne-am odihnit în acea zi, Domnul ne sigilează automat, indiferent de ceea ce ne trece 
prin minte i de ceea ce am gândit în acea zi în care ne-am odihnit, indiferent de ș
caracterele noastre, indiferent de via a noastră? Astăzi, Domnul îi va sigila doar pe ț
aceia dintre ai Săi care au imitat pa ii Lui. Una dintre caracteristicile sigiliului lui ș
DUMNEZEU se află în capitolul 14. Aici se spune cine va fi sigilat. "Ace tia sunt cei ș
care nu s-au întinat cu femei", adică doctrinele false, bisericile apostate. Ei nu au 
rămas în mijlocul bisericilor apostate. Ace tia sunt cei care cu femeile nu s-au întinat, ș
pentru că sunt fecioare. "Ace tia sunt cei care urmează pe Miel oriunde merge El." Ei ș
sunt cei care au imitat tipul de via ă cre tină pe care a avut-o Isus Hristos. Cu aceastăț ș
consacrare i trăind prin credin ă, ace tia vor fi sigila i, iubi i fra i. "Ace tia au fost ș ț ș ț ț ț ș
răscumpăra i dintre oameni ca primele roade pentru DUMNEZEU i pentru Miel". O ț ș
altă caracteristică este că în gura lor nu s-a găsit în elăciune, a a cum s-a găsit în ș ș
gura lui Iacob, cel în elător. "În gura lor nu s-a găsit nici o în elăciune, căci ei sunt ș ș
fără cusur înaintea tronului lui DUMNEZEU". A adar, principala caracteristică a ș
sigiliului acelor oameni care vor primi sigiliul lui DUMNEZEU este caracterul lui 
Hristos. Ei trebuie să atingă măsura, trestia, cu caracterul lui Hristos. Ei trebuie să 
învingă toate în elăciunile pe care le au în mintea lor, în inten iile lor. Nicio faptă pe ș ț
care o comit în via a lor nu poate avea vreo motiva ie de a profita de cineva, de a ț ț



profita de oameni. A a cum spun explica iile lui Ellen White despre cele zece porunci ș ț
din Patriarhi i profe i, toate acestea sunt caracteristici ale celor care urmează să fie ș ț
sigila i. Cei 144.000 vor trebui să devină ca ni te copii în caracter, inocen i i fără ț ș ț ș
inten ii rele, fără să plănuiască nimic rău, fără să suspecteze pe nimeni de rău, fără săț
judece pe nimeni gre it. Acesta este sigiliul, acestea sunt caracteristicile celor care vorș
fi sigila i. i pentru a în elege ce este sigiliul, să deschidem Biblia. Avem mai multe ț Ș ț
locuri pe care vrem să le citim în Biblie. Isaia 8:16, haide i să mergem la Isaia 8:16, i ț ș
aici scrie, Isaia 8:16 spune a a, i vom citi din versetul anterior. Pentru a în elege că ș ș ț
acest timp este exact timpul sigiliilor, timpul din Mica, capitolul 7, versetul 15, să citim 
i Isaia 8:15: " i mul i dintre ei se vor poticni, vor cădea, se vor frânge, vor fi prin i în ș Ș ț ș

la  i vor fi prin i. Mul i se vor poticni dinntre ei", a a cum exact în cartea lui Daniel 12 ț ș ș ț ș
ne spune: "Mul i se vor albi, se vor purifica, dar cei răi, cei nelegiui i, vor face rău". ț ț
Acesta este timpul, i sigiliul este acesta, al versetului 16: "Lega i mărturia, sigila i ș ț ț
legea între ucenicii Mei". Legea care va fi sigilată printre ucenicii Săi este legea iubirii 
agape. Este vorba de cele două Porunci Universale, pe care doar cei 144.000 le vor 
avea ca sigiliu al caracterului lor. Matei, capitolul 22. Matei, capitolul 22, de la versetul 
31. Aici scrie: " i Isus i-a zis: Să iube ti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, Ș ș
din tot sufletul tău i cu toată mintea ta. Aceasta este prima i marea poruncă. Iar cea ș ș
de-a doua, asemănătoare cu ea, este: Să iube ti pe aproapele tău ca pe tine însu i. ș ț
De aceste două porunci atârnă toată Legea i profe ii". Acesta este sigiliul care îi va ș ț
caracteriza pe cei care vor fi sigila i. Sigiliul lui DUMNEZEU este caracterul Său, este ț
Dragostea. Sigiliul lui DUMNEZEU este aplicat în inimi prin Duhul Sfânt. Numai cei 
care au Duhul Sfânt pot dobândi această iubire supremă fa ă de DUMNEZEU i fa ă ț ș ț
de aproapele la acest nivel. Iar acest lucru este afirmat i în cartea Apocalipsa. Să ș
mergem la Apocalipsa, capitolul 14, versetul 12.
"Iată răbdarea sfin ilor. Iată-i pe cei care păzesc poruncile lui DUMNEZEU i credin a ț ș ț
lui Isus." Iar contextul, atunci când sunt rostite aceste cuvinte, este contextul celor 
care primesc semnul fiarei în frunte sau în mână. Spune acest lucru câteva versete 
mai devreme, în versetul 9. Aici se vorbe te în contradictoriu despre semnul fiarei i ș ș
se vorbe te despre sigiliul lui DUMNEZEU, care este Iubirea, este Caracterul lui ș
Hristos, este păzirea celor două Porunci pe care le păze te tot Universul, este să ș
ac ionezi numai prin iubire, este să fii mi cat de iubire. Vom vedea acest lucru i în ț ș ș
Ioan, capitolul 13, versetele 34 i 35. "O poruncă nouă vă dau vouă: să vă iubi i unii peș ț
al ii, cum v-am iubit Eu pe voi. Să vă iubi i i voi unii pe al ii". Aceasta este porunca lui ț ț ș ț
DUMNEZEU. i de ce este aceasta? Din cauza a ceea ce se spune în versetul 35. Ș
"Căci prin aceasta vor cunoa te to i oamenii că sunte i ucenicii Mei, dacă ave i ș ț ț ț
dragoste unii fa ă de al ii". Iubi i fra i, lumea nu va ti care sunt copiii lui DUMNEZEU ț ț ț ț ș
doar pentru că ne odihnim o zi pe săptămână. Evreii o fac, mul i al ii o fac, multe alte ț ț
religii o fac. Aceasta nu ne face copiii Lui i nu ne conferă demnitate înaintea lui ș
DUMNEZEU i nu ne face capabili să primim sigiliul Său, care este Duhul Său. Duhul ș
Său se nume te Duhul dragostei i al adevărului. Duhul Sfânt este Duhul iubirii i al ș ș ș
adevărului. i toate acestea vin împreună: dragoste, adevăr i sănătate. Toate Ș ș
acestea le va avea doar poporul lui DUMNEZEU. Iar întunericul i minciuna merg ș
împreună cu boala. Sigiliul lui DUMNEZEU este sigiliul pe care Duhul Sfânt îl aplică în
caracter. i vom vedea asta. Să ne uităm la capitolul 3 din Ioan, care spune, verseteleȘ



33 i 34: "Cel ce a primit mărturia Lui a pus sigiliul său pe aceasta..." Care a fost ș
mărturia Domnului Isus Hristos? Suntem în capitolul 3, versetele 33 i 34. "Cel ce a ș
primit mărturia Lui i-a pus sigiliul asupra acestui lucru, că DUMNEZEU este ș
adevărat". A adar, ei primesc mărturia care este caracterul lui Hristos. El este ș
mărturisit printre na iuni. Caracterul Său, dragostea Sa, felul Lui de caracter. Aceasta ț
este mărturia care converte te. Aceasta este mărturia care poate salva. i se spune ș Ș
că cel care prime te această mărturie, adică prime te dragostea, Agape, în inima sa, ș ș
i-a pus sigiliul pe aceasta. El a pus sigiliul că DUMNEZEU este adevărat. "El pune ș

sigiliul că DUMNEZEU are adevărul". i când el sigilează acest lucru sau dovede te Ș ș
acest lucru, el însu i este sigilat. "Căci cel pe care l-a trimis DUMNEZEU, el vorbe te ș ș
cuvintele lui DUMNEZEU. Pentru că DUMNEZEU nu-i dă duhul cu măsură". Adică, 
Domnul Isus Hristos a fost sigilat pentru că a primit Duhul Sfânt. El a fost sigilat cu 
Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul a văzut i i s-a spus: ""Pe cel pe care îl ve i vedea ș ț
coborându-se Duhul peste el, acela este cel sigilat cu Duhul, acela este unsul, acela 
este Hristosul". "Hristos" înseamnă "uns" sau "sigilat". Cel care este uns este sigilat. El
are Duhul fără măsură. Acest lucru înseamnă că Domnul Isus a fost sigilat de Tatăl cu
Duhul Său. Pentru că El a lucrat din greu pentru a se sfin i, pentru a cre te. El a avut ț ș
multe lupte. El S-a sfin it pe Sine. El spune în Ioan capitolul 17: "Tată, Eu M-am sfin it ț ț
pentru ei". A adar, El a arătat calea pentru a putea primi sigiliul. Prin sfin ire. Iar ș ț
sfin irea are de-a face cu dragostea agape. Trebuie să primi i dragostea agape. i ț ț Ș
trebuie să lucra i iubirea agape în via a voastră. i în acest fel, cel care Îl iube te pe ț ț Ș ș
DUMNEZEU, păze te i toate poruncile Lui. i î i iube te i aproapele, se spune aici. ș ș Ș ș ș ș

i să ne uităm acum la Timotei, a doua Timotei 2:19. Spune: "Dar temelia lui Ș
DUMNEZEU este sigură, având acest sigiliu: Domnul cunoa te pe cei ce sunt ai Lui". ș
Cei care sunt ai Lui. Iar a doua parte a acestui sigiliu, a acestei temelii, a acestui 
sigiliu, este: "Oricine pomene te numele lui Hristos să se depărteze de nelegiuire". ș
Ace ti 144.000 vor trebui să fie pe deplin cunoscu i de Hristos. De aceea, Domnul le ș ț
va spune unora: "Nu vă cunosc". Pentru că ei nu i-au deschis u a min ii lor, nu i-au ș ș ț ș
spălat hainele, nu i-au trimis păcatele în Locul Preasfânt, nu le-au mărturisit i nu s-ș ș
au lepădat de ele. Nu s-au lăsat cunoscu i a a cum o so ie trebuie să se lase ț ș ț
cunoscută de so ul ei. Acesta este genul de înăl ime la care trebuie să ajungem cu ț ț
Hristos Isus. Să devenim complet goi, deschizând înaintea Lui tot întunericul min ii ț
noastre. "Pleca i de la Mine, lucrători ai nelegiuirii, nu v-am cunoscut niciodată", le va ț
spune unora. Iar altora le va spune: "Domnul îi cunoa te pe ai Săi".ș
Dacă nu s-au făcut cunoscu i, nu sunt so ii. Numai o so ie se face cunoscută so ului ț ț ț ț
ei. Cele care nu se fac cunoscute nu sunt so ii. i "depărtează-te de nelegiuire". i ț Ș Ș
acum mergem din nou la Isaia 8:15-16. Spune: "Mul i se vor poticni dintre ei, vor ț
cădea, se vor frânge i vor fi prin i". i spune aici: "Lega i mărturia". Cui îi spune: ș ș Ș ț
"Lega i mărturia"? Îngerilor. Îngerii trebuie să facă această lucrare. "Lega i mărturia". ț ț

i, de asemenea, celui de-al treilea Ilie. Aici îi vorbe te lui Isaia, pentru că el trebuie Ș ș
să lege mărturia printre discipolii săi. Acesta a fost întotdeauna rolul profe ilor. Să ț
scrie legea lui DUMNEZEU în inimile lor. Să-i înve e caracterul lui Hristos. Acesta esteț
rolul unui profet. Aceasta a fost lucrarea lui Ioan Botezătorul. Aceasta a fost lucrarea 
Domnului Isus Hristos. i aceasta va fi lucrarea celui de-al treilea Ilie. "Leagă Ș
mărturia". Adică: "lega i dragostea lui Hristos între ei, sigila i legea celor două porunci ț ț



ale dragostei între ucenicii Mei". Când se repetă, am spus că aceasta este o tehnică 
biblică. Nu peste tot, dar în multe locuri-cheie unde există enumerare, se spune cam 
acela i lucru, acela i lucru cu alte cuvinte. "Mărturia", se spune aici, este legea. i nu ș ș Ș
este o lege oarecare. Este legea iubirii. Cele două porunci ale iubirii. "Lega i legea ț
între ucenicii mei". Aceasta este sigilarea. Acesta este sigiliul lui DUMNEZEU, iubi i ț
fra i. Sigiliul lui DUMNEZEU nu este doar o zi. Odihna într-o zi. Semnul fiarei nu este ț
doar o zi gre ită. În Noul Testament se spune că, dacă încalci o singură poruncă, ș
încalci întreaga lege. A adar, aici, în Apocalipsa 14, în primele versete, unde se ș
spune că au fost cei 144.000 de oameni sigila i în fruntea lor pe Muntele Sion, acest ț
lucru urmează imediat după versetele care vorbesc despre semnul fiarei. Acestea 
sunt toate împreună. Semnul fiarei i sigiliul lui DUMNEZEU sunt aici împreună. ș
Semnul fiarei îl vor avea to i cei nepocăi i de pe pământ. Pentru că semnul fiarei are ț ț
de-a face cu caracterul. Semnul fiarei are de-a face cu legea lui Satana, cu caracterul 
său de minciună, în elăciune, egoism i răutate. Este men ionat în Apocalipsa, în ș ș ț
ultimul capitol. Sigiliul lui DUMNEZEU este povestit din nou într-un alt mod. Se spune 
aici, în versetele 14 i 15 din capitolul 22: "Ferici i cei care împlinesc poruncile Lui", ș ț
adică "cele două porunci ale iubirii". Subliniem din nou, deoarece aceasta a fost 
predicată în mod gre it, a fost predicată o lege fără spirit, o lege rece, o lege sculptatăș
pe table de piatră. Iar Ellen White spune că nu a fost niciodată în planul lui 
DUMNEZEU să dea cele două table de porunci în acest fel. El a vrut să ne dea legea 
dragostei. Acest lucru trebuie să se afle chiar la baza motiva iei, în subcon tient. i ț ș Ș
trebuie să ne mi te în toate, întreaga noastră fiin ă, ac iunile noastre, cuvintele ș ț ț
noastre, gândurile noastre trebuie să izvorască dintr-o motiva ie de iubire fa ă de ț ț
DUMNEZEU i fa ă de ceilal i. Aici se spune: "Ferici i cei ce împlinesc poruncile Lui, ș ț ț ț
ca să aibă dreptul la pomul vie ii i să intre pe por i în cetate". Cine va intra prin por ile ț ș ț ț
cetă ii? Cei 144.000. "Dar afară sunt câinii i vrăjitorii". Aici intră păstorii i mul i dintre ț ș ș ț
cei care au vrăjit cu cuvintele lor i cu darurile lor, cu talentele lor, ca să zic a a. Pe ș ș
oamenii pe care i-au vrăjit, i-au inut sclavi, urmându-i pe o cale gre ită. Citim mai ț ș
departe: "Cei desfrâna i, uciga ii, închinătorii la idoli i oricine iube te i face ț ș ș ș ș
minciună". Ace tia sunt în afară. Acesta este caracterul i sigiliul lui Satana. i acest ș ș Ș
sigiliu este numărat de mai multe ori aici, în Biblie. Să mergem de exemplu în capitolul
21. În capitolul 21, după ce a văzut mireasa, spune de la versetul 6 încolo, i mi-a zis: ș
"S-a făcut, Eu sunt Alfa i Omega, începutul i sfâr itul, celui însetat îi voi da din ș ș ș
izvorul apei vie ii, fără plată. Cel ce va birui..." Observa i aici cuvintele din Apocalipsa ț ț
capitolele 2 i 3. Acest lucru arată că capitolele 2 i 3, până aici, până la aceste ș ș
cuvinte, s-au dezvoltat de-a lungul întregii Biblii. "Cel ce va birui va mo teni toate ș
lucrurile i Eu voi fi DUMNEZEUL lui i el va fi fiul Meu". i acum descrie semnul ș ș Ș
fiarei. "Dar cei frico i, necredincio i, abominabili, uciga i, curvari, vrăjitori, închinători ș ș ș
la idoli i to i mincino ii, vor avea partea lor în iazul care arde cu foc i cu pucioasă, ș ț ș ș
care este moartea a doua."
Avem atât de multe dovezi cu privire la semnul fiarei i la sigiliul lui DUMNEZEU, ș
precum i la faptul că sigiliul este pus de Duhul Sfânt. Există un verset în Noul ș
Testament, pe care nu l-am men ionat până acum, în care se spune că "dragostea lui ț
DUMNEZEU este răspândită în inimile voastre prin Duhul Sfânt". Acesta este sigiliul, 
"dragostea lui DUMNEZEU", i este pus prin Duhul Sfânt. De aceea, ploaia târzie va ș



veni numai pentru cei care au dobândit acest caracter. Cei care au dobândit caracterul
vor dobândi, de asemenea, sigiliul Duhului. Iubirea deplină va fi imprimată definitiv în 
inimile lor, pentru că s-au străduit în această lucrare. Apoi vom căuta semnul fiarei. 
"Atât cei mici, cât i cei mari, boga i i săraci, liberi i robi, vor avea un semn pus în ș ț ș ș
mâna lor dreaptă sau în frunte". Bineîn eles că va exista un semn fizic exterior, dar ț
acest semn fără celălalt nu are nicio importan ă. Desigur, to i cei care vor fi mincino i, ț ț ș
în elători, uciga i i to i cei care vor avea doar una dintre aceste caracteristici este ș ș ș ț
suficient. Doar una dintre atributele lui Satana îi face demni de a primi semnul fiarei i ș
incapabili să primească sigiliul lui DUMNEZEU. Doar minciuna sau orice motiva ie pe ț
care ace tia o vor avea pentru a se supune noii ordini mondiale, imaginii fiarei, orice ș
motiva ie pe care au avut-o pentru a face acest lucru, va fi suficientă pentru ei i va ț ș
servi drept semnul fiarei. Cei care sunt de la DUMNEZEU nu se vor supune niciunei 
robii umane. Cei care sunt ai lui DUMNEZEU, asemenea celor trei tineri prieteni ai lui 
Daniel, care stau în fa a statuii de aur, vor sta drep i i nu- i vor îndoi genunchii sau ț ț ș ș
caracterul, căci a îndoi genunchii înseamnă a îndoi caracterul, înseamnă a face 
compromisuri. Cei ai lui DUMNEZEU nu vor face compromisuri în fa a niciunei legi ț
umane nedrepte, în fa a vreunui dictator, în fa a vreunui rege, a a cum Isus Hristos nuț ț ș
a făcut compromisuri în fa a guvernatorului care îl judeca, când i-a spus: "Nu tii că ț ș
am puterea să te eliberez sau puterea să te omor". Iar Hristos i-a spus: "Nu ai avea 
nicio putere dacă nu i-ar fi fost dată de sus". Domnul nu a avut nicio teamă când a ț
stat în fa a regilor acestei lumi. Teama Lui era să nu-L nesocotească pe Tatăl. Frica ț
celor 144.000 va fi aceea i. Ei nu vor avea nicio teamă pentru că în altă parte în Noul ș
Testament se spune că "în dragoste nu este frică". Cei care sunt sigila i cu Iubire nu ț
se vor teme niciodată de nimic. Singura frică va fi cea a lui Iosif în Egipt, de a nu face 
ceva împotriva lui DUMNEZEU. 
Ca să clarificăm pu in despre Sabat i duminică, pentru că s-a vorbit mult printre ț ș
pionieri, iar Ellen White a vorbit mult. În Biblie, din vechime, Domnul a spus: "Acesta 
este un semn între Mine i voi". El nu a spus că este un semn înaintea lumii, a spus: ș
"Este un semn între Mine i voi, ca să ti i...", ca să ti i, nu lumea, "...ca să ti i că ș ș ț ș ț ș ț
sunte i poporul Meu". Sabatul este un semn intern pentru noi. Ca să tim că, dacă ț ș
inem Sabatul, există o ansă să fim printre cei buni. Dar, bineîn eles, numai dacă ț ș ț

dobândim întregul caracter, nu numai Sabatul, pentru că Sabatul poate fi inut foarte ț
bine sau aparent inut de cei răi. Dar ca să clarificăm pu in aici, în capitolul 13 din ț ț
Apocalipsa, ce rol vor juca Sabatul i duminica în toate acestea? i de ce Ellen White ș Ș
a vorbit mult despre asta? În primul rând, Ellen White i pionierii nu puteau să ș
bănuiască puterile care erau la sfâr itul lumii, puterea care urma să domine lumea, ș
puterea care urma să impună semnul fiarei. Pionierii nu puteau. Ei au vorbit mult, au 
interpretat mult. O mare parte din interpretările lui Ellen White sunt mo tenite de la ș
pionieri. So ul ei a fost unul dintre cei mai serio i interpre i dintre cei care au încercat ț ș ț
să în eleagă. Nu este nimic gre it în a încerca să în elegi i să interpretezi cu lumina ț ș ț ș
pe care o ai. Numai că DUMNEZEU nu a permis ca acest lucru să fie cunoscut în acel
moment, căci Daniel 12 spune că va fi în eles "în timpul împlinirii lui" (traducere ț
literală). Dar i Sabatul i duminica vor face parte din acest semn al fiarei, pentru că ș ș
acest chip va fi făcut pentru prima fiară, care este Rusia, sau comunismul rusesc, care
este cel mai longeviv, cel mai longeviv, ca să spunem a a, iar China va face un chip ș



pentru acest tip de domina ie, acest tip de putere comunistă, care este Rusia. Iar ț
Rusia are ortodoxia ca religie de stat obligatorie. i am spus că Ortodoxia este o soră Ș
a Bisericii Catolice, provine din catolicism. În 1054, Biserica Orientală s-a separat de 
Biserica Catolică de Vest. Cu alte cuvinte, Biserica Catolică a fost împăr ită în două, ț
Biserica de Est i Biserica de Vest.ș
Biserica occidentală a continuat să se numească catolică, iar cea orientală i-a ș
schimbat numele din Biserica Orientală în Biserica Ortodoxă. Este acela i catolicism, ș
păstrează aceea i duminică, are aceea i idolatrie. A adar, dacă China va face o ș ș ș
imagine Rusiei, desigur, probabil că religia obligatorie, va fi cea ortodoxă. Nu tiu dacăș
vor impune budismul în întreaga lume, nu cred, pentru că ei nu au o anumită zi de 
cult, au sărbători anuale pe care le in. Dar religia care are o zi, i aceea este exact ț ș
duminica, este Ortodoxia. Deci, această lume occidentală dacă va ajunge sub 
domina ia Chinei, sau imaginea care va fi făcută primei fiare, va fi un fel de comunism ț
cu religie idolatră, religie care are prima zi a săptămânii. Vor trebui să accepte toate 
acestea, pentru a putea vinde i cumpăra i supravie ui. i vor trebui să se supună i ș ș ț Ș ș
vor trebui să accepte religia de acolo sau să sufere. A a s-a întâmplat în Babilon cândș
DUMNEZEU i-a inut i DUMNEZEU l-a făcut pe Daniel să fie eful în elep ilor pentru ț ș ș ț ț
a- i impune religia acolo. Altfel, le-ar fi fost foarte greu să se închine adevăratului ș
DUMNEZEU. A adar, duminica are un rol aici, va fi o zi, dar nu înseamnă că prin ș
simpla păstrare a duminicii cineva este pierdut. Unul trebuie să aibă caracter. Mul i ț
sunt salva i astăzi, care nu cunosc Sabatul, dar DUMNEZEU îi salvează în func ie de ț ț
credincio ia lor fa ă de lumina pe care le-a dat-o în con tiin a lor. Ei sunt salva i pentruș ț ș ț ț
că au caracterul lui Hristos. Dar, în viitor, Domnul va clarifica în fa a lumii, prin cei ț
144.000, care sunt poruncile lui DUMNEZEU în mod explicit. Ele vor fi predicate, a a ș
cum au fost date cele 10 porunci, pentru că lumea va fi ca un copil care începe să 
înve e. Este într-o situa ie de început, a a că copiilor trebuie să li se predice în acest ț ț ș
fel, a a cum a predicat DUMNEZEU la Sinai, poruncă cu poruncă, transpusă în ș
condi ia noastră. Atunci, ei vor face clare cerin ele Domnului pentru to i. Iar pe de altă ț ț ț
parte, puterea conducătoare, puterea lui Satan, va impune forma sa de guvernare 
mondială, noua ordine mondială, care va avea ca religie aceea i religie babiloniană cuș
ziua soarelui în primul rând. În aceasta nu se schimbă nimic, dar este mult mai mult 
decât atât. Sigiliul lui DUMNEZEU i semnul fiarei, am arătat, iar o altă dovadă este ș
aici, în capitolul 13 cu 17, unde se spune că semnul este numele. Iar numele în Biblie 
este caracterul. Toată lumea tie acest lucru. Se spune: " i nimeni nu poate cumpăra ș Ș
sau vinde decât cel care are semnul". Adică, numele fiarei. Sau numărul numelui său. 
Pentru numărul numelui său am arătat că este vorba de Solomon i de caracterul său.ș
Că, în cele din urmă, cei din Laodicea care se vor pierde vor fi iubitorii de bani. Tribul 
lui Dan este cel care lipse te de aici, din cele 12 triburi enumerate în Apocalipsa 7, ș
pentru că dani ii erau răi, erau iubitori de bani, iar în Biblie se spune că iubirea de baniț
i-a făcut pe mul i să cadă de la credin a lui Isus. Iubirea de bani este o caracteristică a ț ț
semnului fiarei. i nu numai atât, dar ei erau asemenea " erpilor", se spune în VechiulȘ ș
Testament, care mu cau calul ca să cadă călăre ul. Asta înseamnă să fii un bârfitor, ș ț
să ai un caracter de critică, de bârfă, de acuza ii. Căci tatăl minciunii este numit i ț ș
"acuzatorul fra ilor no tri". Se spune în altă parte: "Satana este acuzatorul nostru i la ț ș ș
fel i copiii lui". To i cei care ne acuză sau care îi acuză pe cei drep i au caracterul ș ț ț



tatălui lor, al lui Satana. Dar unii vor ie i din acea semin ie a dani ilor (dan=judecător, ș ț ț
în sensul rău al cuvântului) i ace ti "ale i" vor fi "cele cinci fecioare în elepte" din ș ș ș ț
Matei 25. Aceasta este tema, iubi i fra i. Un pic cam lung, dar dovede te că este de la ț ț ș
DUMNEZEU. Căci Domnul a vorbit mult. Mul imile Îl urmau. i Pavel a în eles asta. ț Ș ț
Numai în Laodiceea se spune că vorbe te douăzeci sau treizeci de minute. Această ș
vorbire pu ină este doar pentru cei neconverti i, pentru cei care nu suportă învă ătura, ț ț ț
pentru cei care umblă cu un picior în biserică i unul în lume. Pentru laodiceeni, ș
aceste timpuri sunt foarte limitate, pentru că ei î i pierd răbdarea. Pavel a vorbit până ș
la miezul nop ii i cei care au ascultat nu au obosit. i puteau chiar să moară, ca acel ț ș Ș
tânăr. Dar ei nu au încetat să asculte cuvintele lui Pavel. Domnul Isus Hristos să-i 
ajute pe to i cei care vor fi ale i i pe care îi tie că sunt copiii Săi, pentru că îi ț ș ș ș
cunoa te, pentru că se lasă cunoscu i. Fie ca Domnul Isus să-i ajute pe to i să poată ș ț ț
"să se străduiască să facă parte din cei 144 de mii", să nu primească semnul fiarei i ș
să primească sigiliul lui DUMNEZEU. Fie ca DUMNEZEU să binecuvânteze cele 
"douăsprezece triburi ale casei lui Israel". Amin I Amin.Ș
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