
96RO-PROFETIA SFARSITULUI LUMII I MARCA LUI CAINȘ
Numeri 24-Cantarea C. 1 si 2-Isaia 23-Ezechiel 27 si 28

Pacea lui Cristos, iubi i fra i, mica turmă a Domnului Isus Cristos, vă salutăm în acest ț ț
sabat, când a trecut aproape un an i o lună de război între Rusia i Ucraina. Mai exact ș ș
sunt 387 de zile de război între Rusia i Ucraina. Mul i se întreabă cât va dura acest ș ț
război. Am văzut că până i războaiele mondiale au durat între 4 sau 5 ani i au fost ș ș
cele mai teribile războaie care au existat în această lume. Acest război are acum mai 
mult de un an i încă nu s-a terminat i nu există niciun semn că acest război se va ș ș
încheia prea curând. Când a început acest război, pu ini se a teptau la ceea ce s-a ț ș
întâmplat până acum, pu ini se a teptau ca acesta să dureze atât de mult, pu ini aveau ț ș ț
ochiul profetic pentru a în elege că ceea ce se întâmplă este exact împlinirea profetică a ț
Bibliei, a cuvântului lui DUMNEZEU i că este nici mai mult nici mai pu in decât sfâr itul ș ț ș
lumii însă i. Despre asta este vorba, iubi i fra i, a venit sfâr itul lumii i exact a a cum ș ț ț ș ș ș
scrie în Biblie, haide i să citim în Biblie pentru a în elege ce în elege Domnul prin ț ț ț
sfâr itul lumii. Să mergem la cartea lui efania, efania capitolul 1 spune: "Voi nimici cu ș Ț Ț
desăvâr ire toate lucrurile de pe fa a pământului, zice Eu sunt, voi nimici pe oameni i ș ț ș
pe animale, voi nimici păsările cerului i pe tii mării i pietrele de poticnire cu cei răi i ș ș ș ș
voi stârpi pe om de pe fa a pământului, zice Eu sunt". Parcă ar fi cuvinte care nu sunt ț
din Biblie, parcă ar fi cuvinte din altă carte, nu cuvinte de la DUMNEZEU. Toată lumea 
predică, tot cre tinismul predică un DUMNEZEU al iubirii care va salva pe toată lumea ș
pentru că este milostiv. Dar toată lumea uită că DUMNEZEU nu este doar milostiv, ci 
este i drept. DUMNEZEU este drept i DUMNEZEU este un DUMNEZEU al adevărului.ș ș
În DUMNEZEU nu există minciună, DUMNEZEU nu va îndreptă i pe nimeni care nu se ț
va pocăi i nu- i va părăsi păcatele. A adar, DUMNEZEU are un caracter complet. ș ș ș
DUMNEZEU va trimite înainte de dreptatea Sa, El va trimite mila, spune Biblia. El va 
trimite întotdeauna mila mai întâi pentru a culege sufletele celor care vor să fie salva i deț
la distrugere. Dar a a cum îngerii răi au fost destina i să fie ar i în lacul de foc, tot a a i ș ț ș ș ș
această lume a fost destinată să fie arsă cu foc. Această lume a fost cândva aproape 
complet distrusă în timpul lui Noe, dar Domnul a găsit o persoană dreaptă i apoi a ș
cru at pământul, dar a permis doar lui Noe i familiei sale să înceapă din nou popularea ț ș
lumii. Cu toate acestea, printre urma ii lui Noe a existat însă, la fel ca i în cazul lui ș ș
Adam, că dintr-un om drept avea să se nască un fiu ca Cain. A a s-a întâmplat i cu ș ș
Noe, iar printre urma ii lui au existat oameni cu caracterul du manului. Astfel, lupta ș ș
dintre bine i rău a continuat, a continuat pe acest pământ tiind că distrugerea tuturor ș ș
lucrurilor este aproape. Petru spune acolo, în epistola sa, explică foarte bine că lumea 
aceasta va pieri, lumea aceasta va fi arsă, că to i cei răi care nu s-au pocăit vor fi sorti i ț ț
mor ii ve nice, care le va fi adusă de Domnul i că lumea aceasta va fi purificată cu foc, ț ș ș
nu cu apă, cu apă a fost odată, dar acum va fi purificată cu foc i va da loc unei lumi noi.ș
Dar noi suntem deocamdată înainte de această lume nouă a a că vom vorbi astăzi ș
despre profe ia sfâr itului lumii, una dintre multele profe ii ale sfâr itului lumii i mai ț ș ț ș ș
exact vom vorbi despre una dintre primele profe ii ale sfâr itului lumii, mai exact a fost ț ș
probabil prima viziune despre sfâr itul lumii. Vom deschide Bibliile noastre la Numeri, ș
capitolul 24 din Numeri. Numeri capitolul 24. Pare foarte ciudat că în Numeri, unde tim ș
că s-au numărat nume, s-au numărat popoare, este foarte ciudat că în această carte 



care este pu in citită de cre tini i de adventi ti, în această carte Domnul a ascuns o ț ș ș ș
profe ie despre sfâr itul lumii. Dar asta pentru că numai în elep ii lui DUMNEZEU vor ț ș ț ț
în elege i Domnul a codificat i a ascuns, uneori a amestecat capitolele, a amestecat ț ș ș
evenimentele, le-a codificat astfel încât cei neevlavio i să nu poată în elege. Să mergemș ț
deci la Numeri douăzeci i patru i vom scoate din această carte ignorată, Numeri, vom ș ș
scoate câteva învă ături foarte importante pentru sfâr itul lumii. i sună a a, este vorba ț ș Ș ș
despre Balaam i sună a a: " i i-a ridicat ochii i a văzut pe Israel a ezat după ș ș Ș ș ș ș
semin iile lor i Duhul lui DUMNEZEU a venit peste el". Întrebarea este: de ce a venit ț ș
Duhul lui DUMNEZEU peste el, când în Israel exista un profet? De ce a venit Duhul 
Domnului peste el? De ce nu a venit peste conducătorul lui Israel, care era i el profet? ș
De ce a venit peste Balaam? Ei bine, cu siguran ă pentru ca Domnul să poată ascunde ț
aceste cuvinte, a a cum a spus Domnul: "Te laud, Tată, că ai ascuns aceste lucruri de ș
în elep i", referindu-se la teologi, doctori ai legii, farisei, absolven i, cei care î i dădeau ț ț ț ș
glorie unii altora.
A a a făcut i cu această profe ie, a ascuns aceste cuvinte de teologi, de în elep ii lumii, ș ș ț ț ț
de în elep ii acestei lumi, de cei inteligen i. El a ascuns aceste cuvinte i Domnul Isus L-ț ț ț ș
a lăudat pe Tatăl pentru asta. Apoi, lăudându-L i pe Tatăl, vom descoperi că Domnul i-aș
dat lui Balaam o profe ie foarte importantă. Nu este o minciună, nu este o profe ie falsă, ț ț
chiar dacă Balaam devenise un profet rău. Fusese cândva un profet bun, dar el, din 
cauza banilor, din cauza iubirii de bani, s-a transformat. Dar în acela i mod Solomon a ș
suferit o astfel de transformare, a devenit rău i totu i avem căr ile lui inspirate. A adar, ș ș ț ș
acest cuvânt a fost dat de Domnul, este cert i adevărat. Acest cuvânt va fi ignorat de ș
mul i, dar nu i de în elep ii Domnului. A  vrea să spun dinainte că acest subiect, la fel, ț ș ț ț ș
despre celelalte subiecte dinaintea acestuia, acest subiect va fi foarte greu de în eles ț
pentru mul i. Acest subiect va produce o zguduire i un conflict interior i o zguduire în ț ș ș
mintea multora. To i cei care nu sunt sinceri cu DUMNEZEU, to i cei care nu sunt copii ț ț
în răută i, vor avea probleme cu în elegerea i acceptarea acestor cuvinte. Noi am ț ț ș
prezentat de la Institutul Madison, în ultimele teme, în ultimele sabate, o nouă 
interpretare, ca să spunem a a, a căr ilor, a căr ii Apocalipsa i a căr ii Daniel, de i cu ș ț ț ș ț ș
cartea Daniel am început să în elegem după război, după începerea războiului dintre ț
Rusia i Ucraina, Domnul ne-a dezvăluit. Acest lucru nu se datorează în elepciunii ș ț
omene ti, se datorează faptului că Domnul ne vorbe te, Domnul deschide Biblia acolo ș ș
unde vrea să studiem, Domnul ne rela ionează diferitele căr i i capitole care sunt legateț ț ș
i în acest fel Domnul ne-a ajutat să putem în elege acest lucru pe care foarte pu ini îl ș ț ț

vor accepta. i dacă înregistrăm nu este pentru că mul i vor accepta, tim că foarte Ș ț ș
pu ini vor în elege, pentru că în Daniel 12 se spune că cei răi vor ac iona cu răutate i nuț ț ț ș
vor în elege, dar cei în elep i sau în elegători vor în elege. A adar, această temă nu va fi ț ț ț ț ț ș
în eleasă fără ca mai întâi să fi studiat, cel pu in să fi ascultat cu rugăciune, temele ț ț
anterioare i este imperios necesar să fie ascultate toate temele de la începutul ș
războiului, de i aceste cuvinte sunt mai mult legate de ultimele teme, de asemenea, ș
toate temele de anul trecut i de anul acesta au o importan ă profetică, toate au fost ș ț
date pentru a zidi pu in câte pu in în mintea noastră adevărul, pentru a pune o temelie ț ț
pentru ca Domnul să ne poată dezvălui adevărul Său ascuns, căci este scris în Biblie: 
"cheamă-mă i î i voi descoperi lucruri ascunse, lucruri pe care nu le tii". Acest lucru a ș ț ș
fost dat pentru vremurile noastre, există lucruri ascunse, există căr i care sunt închise, ț



sigilate i care trebuie să fie în elese. Domnul a dat aceste cuvinte pentru a fi invocate înș ț
timpul celui de-al treilea Ilie, pentru ca cel de-al treilea Ilie să poată în elege adevăratul ț
sens a ceea ce timp de mul i ani a fost prezentat, nu într-o formă corectă, ci în pu ina ț ț
lumină care a existat. Aceasta nu înseamnă că cineva a făcut ceva gre it, pentru că a ș
prezentat acest lucru cu mai pu ină lumină, fiecare genera ie trebuie să interpreteze ț ț
profe iile, pionierii no tri au scris o cantitate enormă de scrieri, echivalentă cu aproape ț ș
suta de mii de pagini scrise de Ellen White în timpul vie ii ei. To i pionierii credincio i au ț ț ș
scris o cantitate enormă de scrieri, de interpretări, de comentarii despre profe ii, despre ț
Biblie, a a că nu este nimic gre it în asta, de i nu i-a fost dat lui Ellen White sau ș ș ș
pionierilor să în eleagă viitorul, să în eleagă până la capăt, pentru că în cartea lui Daniel ț ț
se spune că acest lucru va fi în eles doar la momentul împlinirii. A a a vrut DUMNEZEU,ț ș
a a a vrut să fie, a a că nu putem nici să acuzăm pe nimeni, nici să ne descurajăm ș ș
pentru că Ellen White nu a fost DUMNEZEU, Ellen White a fost o persoană, nu a fost 
DUMNEZEU, i niciun profet nu a fost un dumnezeu, niciunui profet nu i-a fost dat să ș
tie totul. Chiar i Daniel a spus că nu a în eles, nu a în eles i l-a întrebat pe înger, la felș ș ț ț ș
i Ioan pe insula Patmos, nu a în eles i de aceea a întrebat. Profe ii de multe ori nu au ș ț ș ț

în eles, asta nu înseamnă că nu sunt profe i adevăra i din cauza asta, profe ii au scris ț ț ț ț
chiar interpretări gre ite uneori, ca de exemplu profetul Natan.ș
I-a spus cuvinte gre ite lui David, dar Domnul nu l-a mustrat i nici nu l-a îndepărtat din ș ș
func ia de profet. Trebuie să în elegem că DUMNEZEU eliberează adevărul, adică ț ț
DUMNEZEU permite ca adevărul să avanseze la timpul Său. DUMNEZEU controlează 
vremurile i nu va permite ca adevărul să fie cunoscut înainte de vreme. Domnul le-a ș
spus ucenicilor că Duhul Sfânt vă va călăuzi în tot adevărul, dar Domnul nu le-a spus tot 
adevărul, de i El îl cuno tea, cuno tea perfect Scripturile i tia tot ceea ce avea să se ș ș ș ș ș
întâmple până la sfâr itul lumii, dar nu le-a spus pentru că nu puteau suporta acest ș
adevăr. Domnul trebuie să construiască pu in câte pu in, în mintea noastră, adevărul ț ț
pentru a-l accepta, pentru a nu fi dezamăgi i, pentru a nu-L respinge pe DUMNEZEU ț
a a cum L-au respins cei care au auzit glasul lui DUMNEZEU pe Sinai. A adar, Domnul ș ș
tie că are de-a face cu min i slabe, cu ărână, a a că Domnul ine cont de acest lucru i ș ț ț ș ț ș

Domnul va îngădui ca această ultimă genera ie să cunoască tot adevărul, dar zidit în ț
mod corect. Nimeni nu va în elege dacă a i sărit peste toate temele de până acum i ț ț ș
începe i să asculta i acum fără să ave i funda ia de dinainte, nimeni nu va în elege. ț ț ț ț ț
Trebuie să auzi i adevărul în ordine. Deci, revenind la profe ia despre sfâr itul lumii dată ț ț ș
de Balaam, să citim i să comentăm câteva versete de aici din această profe ie. " i i-a ș ț Ș ș
ridicat ochii i a văzut pe Israel a ezat după triburile lor". Observa i, ne aflăm într-un ș ș ț
moment, este în mod clar un moment profetic, este un moment tipic, este un tip aici care
a anun at un antitip, în cartea Numeri, iubi i fra i, a a cum spune titlul ei, Numeri. Asta neț ț ț ș
aminte te de numărul celor o sută patruzeci i patru de mii. Ellen White a spus că acel ș ș
număr trebuie să se împlinească. i aici avem în mod simbolic, desigur, pentru că ace tiȘ ș
oameni nu erau biruitori, dar avem în mod simbolic un popor scos din Egipt, scos din 
idolatrie, botezat în Marea Ro ie, i un popor organizat într-un pătrat perfect, organizat ș ș
pe triburi, douăsprezece triburi. Iar acest lucru are o legătură directă cu capitolul apte ș
din Apocalipsa, acolo se vorbe te despre cele douăsprezece triburi ale casei lui Israel, ș
care sunt cei o sută patruzeci i patru de mii, poporul victorios final, poporul sfâr itului ș ș
lumii, sfin ii lui DUMNEZEU, a a cum sunt numi i în cartea lui Daniel, poporul sfin ilor ț ș ț ț



sau al în elep ilor. i aici îl avem pe profetul Balaam, ridicându- i ochii i văzând acest ț ț Ș ș ș
popor, această armată desăvâr ită, în mijlocul căreia locuia DUMNEZEU, în mijlocul ș
căreia locuia Isus Cristos în stâlpul de nor, în stâlpul de foc. "Atunci a luat pilda sa i a ș
spus Balaam, fiul lui Beor, a spus omul căruia i s-au deschis ochii, a spus cel care a 
auzit cuvintele lui DUMNEZEU, care a văzut viziunea Celui Atotputernic, a căzut, dar 
ochii lui s-au deschis." El poveste te sub inspira ia Domnului, spune aceste cuvinte ș ț
pentru ca noi să tim că este vorba de o viziune. El a fost inspirat. i începe să spună: ș Ș
"Cât de frumoase sunt corturile tale, Iacob, corturile tale, Israele!". Evident, aici este o 
profe ie despre cei o sută patruzeci i patru de mii de sigila i, capitolul apte din ț ș ț ș
Apocalipsa. Aici îi avem deja pe cei o sută patruzeci i patru de mii sigila i sau cel pu in ș ț ț
victorio i, a teptând sigilarea. Versetul ase: "ei sunt întin i ca ni te râuri, ca ni te ș ș ș ș ș ș
grădini lângă râu, ca ni te crini planta i de EU SUNT, ca ni te cedri lângă ape". i ș ț ș Ș
mergem acum la Psalmul numărul unu. La Psalmul numărul unu vom citi acelea i ș
cuvinte, de data aceasta date sub inspira ie probabil de David. Spune aici: ț
"Binecuvântat", observa i, observa i cuvintele: "Binecuvântat este omul care nu a umblatț ț
în sfatul celor răi, nici nu a stat în calea păcăto ilor, nici nu s-a a ezat pe scaunul ș ș
batjocoritorilor". Aceste cuvinte sunt foarte asemănătoare cu cuvintele din Psalmul al 
cincisprezecelea, sau din Isaia treizeci i trei sau din Apocalipsa capitolul paisprezece, ș
unde se spune: "ace tia nu s-au spurcat cu femei, căci sunt fecioare, ace tia sunt cei ș ș
care urmează Mielul oriunde merge, ace tia au fost răscumpăra i dintre oameni ca ș ț
primele roade pentru DUMNEZEU i pentru Miel, i în gura lor nu s-a găsit nici o ș ș
minciună, căci ei sunt fără cusur înaintea tronului lui DUMNEZEU". Observa i aceste ț
cuvinte care sunt caracteristice celor o sută patruzeci i patru de mii, i se spune ș ș
"ace tia urmează mielul oriunde merge", iar în acest caz, din Numeri douăzeci i patru, ș ș
triburile, cele douăsprezece triburi nu s-ar fi mutat nicăieri dacă stâlpul de nor sau de foc
nu s-ar fi mi cat. Ei au urmat mielul oriunde ar fi mers. Domnul Isus s-a mutat i apoi ș ș
Israel s-a mutat. Acesta este planul lui DUMNEZEU, aceasta este o profe ie despre ț
ceea ce DUMNEZEU vrea să facă cu noi, cu acest popor special. A a că să ne ș
întoarcem la Psalmul numărul unu i spune: "Ferice de omul care n-a umblat în sfatul ș
celor răi, n-a stat în calea păcăto ilor i n-a ezut în scaunul batjocoritorilor. Dar în legeaș ș ș
lui EU SUNT este desfătarea lui i în legea Lui meditează zi i noapte."ș ș
Observa i: "Poporul biruitor al celor o sută patruzeci i patru de mii va medita în legea ț ș
Domnului zi i noapte". Psalmul o sută nouăsprezece. Am spus de atâtea ori că Psalmulș
o sută nouăsprezece descrie într-un mod special calea victoriei celor o sută patruzeci i ș
patru de mii. Vorbe te despre necazurile lor, despre călătoria lor de la cele cinci fecioareș
în elepte i adormite la starea celor o sută patruzeci i patru de mii sigila i. Vorbe te ț ș ș ț ș
despre chinul prin care va trebui să treacă fiecare dintre ele pentru a- i recunoa te ș ș
răutatea, păcatul, în elăciunea i pentru a se pocăi. Continuăm să citim în Psalmul ș ș
numărul unu, începând cu versetul trei. " i va fi ca un pom plantat lângă izvoare de apă,Ș
care î i aduce rodul la vremea lui, i frunza lui nu se usucă, i tot ce face el va ș ș ș
prospera." i acum, citind acum în Numeri douăzeci i patru, citim din nou. "Ca ni te Ș ș ș
pârâia e sunt ei întin i, ca ni te grădini lângă râu, ca ni te arbori lineari planta i de ș ș ș ș ț
Domnul, ca ni te cedri lângă ape", adică copaci. Este exact Psalmul numărul unu, ș
versetul trei. O avem aici, în Numeri douăzeci i patru, versetul ase. i apoi se vorbe teș ș Ș ș
despre cei răi în Psalmi. i revenind la Numeri, capitolul douăzeci i patru, citim mai Ș ș



departe, de la versetul apte încolo. "Din mâinile lui vor curge ape i sămân a lui va fi în ș ș ț
multe ape. i împăratul lor va fi înăl at mai presus de Agag i împără ia lui va fi înăl ată".Ș ț ș ț ț
Să mergem acum la Ioan, capitolul apte, versetul treizeci i opt. Ioan apte treizeci i ș ș ș ș
opt. i spune a a: "Cel ce crede în Mine, după cum spune Scriptura...". Unde spune Ș ș
Scriptura, este cuvântul. "Cel ce crede în Mine, cum zice Scriptura, din pântecele lui vor 
curge râuri de apă vie". A adar, aici se vorbe te despre un popor care a primit Duhul ș ș
Sfânt. Pentru că aici, în Ioan apte, în următorul verset, versetul treizeci i nouă, în ș ș
paranteze scrie: " i aceasta a spus despre Duhul pe care aveau să-l primească cei careȘ
credeau în El, pentru că nu li se dăduse încă Duhul Sfânt, deoarece Isus nu fusese încă 
glorificat". A adar, aici în elegem că se referă la Duhul Sfânt. i astfel, ace ti oameni ș ț Ș ș
sunt un popor sigilat cu sigiliul Duhului. Versetul opt: "DUMNEZEU l-a scos din Egipt, el 
are putere ca un rinocer". Aici, dacă ave i cuvântul unicorn, îl pute i tăia, pentru că ț ț
unicornul nu există în această lume, nu există niciun animal unicorn, ci rinocerul. 
Rinocerul este un animal cu un corn. i de aceea se spune aici: "Are putere ca Ș
rinocerul". Pentru că rinocerul are într-adevăr putere. "El va mânca neamurile 
vrăjma ilor săi, le va sfărâma oasele i le va ucide cu săge ile sale".ș ș ț
Versetul nouă. Înainte de a trece la versetul nouă, să ne întoarcem la Cântarea Cântării 
lui Solomon, capitolul patru. În capitolul patru, vom vedea dacă acest popor de o sută 
patruzeci i patru de mii de oameni va fi un popor de viteji, un popor de bărba i viteji. ș ț
Cartea Cântarea Cântării este o carte profetică. Ea vorbe te despre Domnul Isus i ș ș
despre mireasa Sa, cei o sută patruzeci i patru de mii, pe care El îi nume te "iubita ș ș
mea, mireasa mea, frumoasa mea". i începe a a: "Iată, tu e ti frumoasă, iubita mea. Ș ș ș
Iată, tu e ti frumoasă". i continuă să vorbească, nu vom citi tot, dar vom ajunge la ș Ș
versetul patru. i spune: "Gâtul tău ca turnul lui David, zidit pentru a fi o casă de arme". Ș
Aici, dacă ave i alt cuvânt, trebuie să tăia i i să pune i armurărie, este casă de arme. i ț ț ș ț Ș
mai departe spune: "O mie de scuturi atârnă de el, toate scuturi de viteji". Aceste mii de 
scuturi, cuvântul "mii" trebuie să ne amintească de cei o sută patruzeci i patru de mii; ș
cele o mie de scuturi îi reprezintă pe cei o sută patruzeci i patru de mii. O mie de ș
scuturi sunt atârnate pe ea, toate scuturile vitejilor. Ace ti viteji sunt cei o sută patruzeci ș
i patru de mii simboliza i aici. Iar ace ti viteji erau odinioară ni te oameni, ni te oameni ș ț ș ș ș

foarte viteji, ni te solda i foarte viteji ai lui David. Solda i despre care se spune că puteauș ț ț
să se lupte cu sute de oameni, cu sute de du mani i să-i învingă. Acest lucru îl ș ș
făcuseră de fapt, unii dintre ei, probabil to i, unii dintre ei învinseseră uria i, unii dintre ei ț ș
se luptaseră cu sute i sute de oameni, până la o mie de oameni, unul singur îi ș
învinsese. Ace tia, în mod simbolic, îi reprezintă pe cei o sută patruzeci i patru de mii. ș ș
Întorcându-ne la capitolul douăzeci i patru din Numeri, în elegem că rinocerul este într-ș ț
adevăr legat de for ele lui DUMNEZEU, de poporul lui DUMNEZEU. Versetul nouă: "El ț
se va ghemui să se culce ca un leu i o leoaică; cine îl va trezi? Binecuvânta i sunt cei ș ț
ce vă binecuvântează i blestema i sunt cei ce vă blestemă". i acum vom sări peste ș ț Ș
câteva versete i vom merge direct la versetul paisprezece.ș

i de aici încolo vom citi mai în detaliu profe ia despre sfâr itul lumii. Dar versetul Ș ț ș
paisprezece ne plasează la sfâr itul lumii în sine. Iată cum sună: "Iată, acum mă duc la ș
poporul meu, dar de aceea, vino, î i voi arăta ce va face poporul acesta poporului tău în ț
zilele de pe urmă". Acest verset al paisprezecelea ne spune practic că Balac era 
reprezentantul fiilor oamenilor, să zicem, sau al regelui nordului, sau al celor răi, urma ii ș



lui Cain. Poporul Israel, simboliza aici pe sfin ii lui DUMNEZEU, poporul lui DUMNEZEU,ț
pe to i cei care nu au acceptat caracterul lui Cain, ci au preferat caracterul lui Abel, ț
caracterul celor drep i. Apoi, mai departe se spune, se spune: "ce va face acest popor ț
poporului tău Balac", poporului tău Balac, adică poporului tău cel rău, Balac, "în zilele de
pe urmă". Sună interesant, nu-i a a? Să vedem ce spune el. Din nou introduce viziunea,ș
spunând în atâtea cuvinte că prime te o viziune. i începem de la versetul ș Ș
aptesprezece. "Îl voi vedea, dar nu acum, îl voi vedea, dar nu aproape, o stea va ie i ș ș

din Iacob i un sceptru se va ridica din Israel, va lovi col urile Moabului i va nimici pe ș ț ș
to i fiii lui Set." Versetul optsprezece. "Edomul va fi luat i Seirul va fi luat i el de ț ș ș
vrăjma ii săi, i Israel se va purta cu vitejie". Cu vitejie, ne face să ne gândim din nou la ș ș
Cântarea Cântărilor 4:4. Este aceea i, este aceea i referin ă ca în versetul opt. În opt seș ș ț
vorbea despre poporul scos din Egipt, aici, în optsprezece, se vorbe te tot despre ș
poporul Israel, un popor voinic, un popor cu corn de rinocer, cu tăria unui rinocer. 
Versetul nouăsprezece. " i va ie i din Iacob cel ce va stăpâni i va nimici ce va rămâne Ș ș ș
din cetate". Adică, din Iacob va ie i cel care va domni i va distruge ceea ce va rămâne ș ș
din cetate. Se pare că la sfâr itul lumii va exista o putere conducătoare. Va exista o ș
putere, probabil în plus fa ă de poporul lui DUMNEZEU. Aminti i-vă că profe ia vorbe te ț ț ț ș
întotdeauna în paralel despre puterile politice i despre puterile poporului spiritual. ș
Domnul are un popor spiritual, popor, dar are i un popor la nivelul na iunilor, la nivelul ș ț
regilor, al celor puternici în această lume. Iacob reprezintă deopotrivă poporul spiritual i ș
reprezintă deopotrivă ările care au caracterul lui Iacob, caracterul lui Israel, să spunem, ț
care sunt folosite de DUMNEZEU, cum ar fi Statele Unite, cum ar fi Europa. A a că ș
citim: " i din Iacob va ie i cel care va domni i va distruge ce va rămâne din cetate". Cu Ș ș ș
alte cuvinte, ultimul cuvânt, în conflictul care va urma, va fi de inut de Statele Unite. ț
Acest popor, ine i minte versetul paisprezece: "Î i voi arăta ce va face acest popor", ț ț ț
adică poporul lui Israel, "va face poporului tău" în zilele din urmă. Numele de aici nu sunt
literale, nu vă gândi i în nici un fel, nici măcar pentru o clipă, că avem de-a face aici cu ț
poporul literal Israel. Toate cuvintele sunt simbolice, astfel încât nimeni nu poate 
în elege despre cine este vorba. Dar aici, în al paisprezecelea, o spune mai clar: "Î i voi ț ț
arăta ce va face acest popor poporului tău în zilele din urmă". i se spune că în zilele Ș
din urmă ale lui Iacob va ie i cel care va conduce i va distruge din cetate ceea ce va ș ș
rămâne. Adică, din cetă i, din ora e, din cetă i. Ora ele sunt cetă ile lui Satan. Dar ț ș ț ș ț
Domnul va scoate poporul Său din cetă i. Domnul va smulge oile din din ii lupului. Apoi, ț ț
a a cum l-a scos pe Lot, Domnul Î i va scoate poporul Său din ora e. i când nu va mai ș ș ș Ș
rămâne nimeni, nici măcar un om drept, a a cum s-a întâmplat în zilele lui Avraam, cu ș
Sodoma i Gomora, a a se va întâmpla la sfâr it. i Domnul va aduce distrugerea ș ș ș Ș
tuturor cetă ilor i a întregii lumi prin plăgi. Spune aici, în versetul douăzeci: " i văzând ț ș Ș
pe Amalec, a luat pilda i a zis: Amalec, căpetenia neamurilor". Aici, în unele versiuni, seș
spune "cap". Este bine i "cap", dar înseamnă cel dintâi, capul, căpetenia na iunilor. "Darș ț
sfâr itul lui cel din urmă va pieri în veci". Observa i, aici nu este vorba de Amalek la ș ț
propriu, ci de vreo putere, de vreo na iune efă sau de vreo na iune considerată a fi ț ș ț
efă. "Dar sfâr itul lui va pieri pentru totdeauna". Versetul douăzeci i unu: " i văzând ș ș ș Ș

pe chenit, a luat pilda lui i a zis: Puternică este locuin a ta, pune- i cuibul în stâncă." ș ț ț
Observa i cuvintele, ele sunt foarte importante, fiecare cuvânt este important. "Puternică ț
este locuin a ta, a ează- i cuibul în stâncă". Aici pare să vorbească despre un popor ț ș ț



care trăie te în stâncă, în mun i, care are locuin e puternice.ș ț ț
Iar cuvântul de aici este "chenit", pentru to i cei care vor să tie cine sunt astăzi Amalec ț ș
i cheni ii, trebuie să urmărească această prezentare până la capăt. Vom termina de cititș ț
i apoi vom explica. Versetul douăzeci i trei: " i totu i a luat pilda lui i a zis: "Vai, cine ș ș Ș ș ș

va trăi când DUMNEZEU va face aceste lucruri?" Observa i acelea i cuvinte din Isaia ț ș
33:14 i din Psalmul cincisprezece. Acelea i cuvinte: "Cine va trăi când DUMNEZEU va ș ș
face aceste lucruri?". Pentru că răspunsul este doar unul singur, o sută patruzeci i ș
patru de mii. Acest răspuns este dat în cartea Apocalipsa, unde se spune că ei sunt cei 
care nu vor vedea moartea, singurii care nu vor muri sunt cei o sută patruzeci i patru deș
mii. "Cine va trăi când DUMNEZEU va face aceste lucruri?" i mai adaugă un verset, Ș
douăzeci i patru, este ultimul verset. " i vor veni corăbii de pe coasta lui Chitim i-l vor ș Ș ș
chinui pe A ur, îl vor chinui i pe Eber, dar i el va pieri pentru totdeauna". i el va pieri ș ș ș Ș
pentru totdeauna. Se referă la A ur i Eber. A adar, avem aici o serie de nume pe care ș ș ș
nu le în elegem i care au legătură cu sfâr itul lumii. De aceea, mul i dintre cei care au ț ș ș ț
citit aceste cuvinte nu au dat nicio importan ă acestor cuvinte i nu au în eles câteva ț ș ț
principii ale adevăratei interpretări profetice. Observa i că principiile adevăratei ț
interpretări profetice nu se găsesc în Laodiceea. Voi enumera câteva principii, doar 
câteva, iar pe măsură ce vom studia, le vom adăuga, vom men iona tot mai multe ț
principii în viitor. Dar principii care ne-au ajutat să putem ajunge până aici cu adevărul, 
să putem în elege adevărul până aici. Haide i să enumerăm principiile pe care le-am ț ț
folosit. Primul principiu este să folosim o traducere bună, o traducere corectă, cea mai 
corectă traducere pe care o putem găsi i totu i să fim con tien i că nu este perfectă, că ș ș ș ț
există cuvinte i că trebuie să verificăm fiecare verset în original. Cum putem face asta? ș
Să spunem că "nu tim ebraică, nu tim greacă". Ei bine, avem instrumente. Domnul a ș ș
pus la dispozi ia acestei genera ii instrumente ca de exemplu MySword Bible sau ț ț
MyBible pe care o folosim noi i acolo putem intra în fiecare verset, fiecare cuvânt i ș ș
putem vedea toate semnifica iile lui în original i atunci putem ti dacă a fost tradus ț ș ș
corect sau nu. Aceasta este prima regulă. A doua este că trebuie să în elegem că ț
profe iile biblice au împliniri multiple, cel pu in două împliniri, a a cum a fost de exemplu ț ț ș
distrugerea Ierusalimului în Matei 24, o profe ie cu dublă împlinire în care s-au ț
amestecat, Domnul a amestecat i lucruri specifice despre distrugerea Ierusalimului i ș ș
lucruri despre sfâr itul lumii. Există un amestec. În acela i mod, multe profe ii au împliniriș ș ț
multiple. Trebuie să în elegem acest lucru. Aplicarea profe iilor la timpul sfâr itului nu ț ț ș
contrazice sau elimină aplicarea profe iilor în istorie. Nu vrem să contrazicem nicio altă ț
interpretare. Noi pur i simplu dăm interpretări pe care Domnul ni le dă, ni le descoperă, ș
pentru a le ine minte, ca să nu fim lua i prin surprindere de evenimentele care se vor ț ț
împlini. Mul i vor fi dezamăgi i pentru că se vor fi închis sau pentru că s-au închis în fa a ț ț ț
revela iilor Domnului. Au închis u a, de aceea Domnul a spus: " Î i voi lua lampa de la ț ș ț
locul ei". Domnul le-a luat în elegerea, le-a luat Spiritul, nu au mai putut în elege nimic. ț ț
Este mai bine să cunoa tem mai multe interpretări care au o bază, clar, trebuie să aibă oș
bază biblică, i este mai bine să luăm în considerare două, trei, cinci interpretări diferite ș
sau asemănătoare, dar diferite, pentru a vedea în viitor care dintre ele se va împlini. 
Este mai bine să facem asta decât să rămânem cu urechile închise, cu ochii închi i, cu oș
singură interpretare tradi ională care poate fi gre ită. ț ș
Ellen White a spus că lumina va cre te i că mai sunt încă multe adevăruri care trebuie ș ș



dezvăluite i spune într-un citat: "dacă viitorul va dovedi că oricare dintre credin ele ș ț
noastre (sau interpretările, în elegem noi, doctrinele, învă ăturile Bibliei), dacă viitorul va ț ț
dovedi că oricare dintre aceste învă ături ale noastre au fost gre ite, atunci trebuie să le ț ș
abandonăm", spune ea. i ea vorbe te despre viitor. Cred că a spus acest lucru sub Ș ș
inspira ie. Acest lucru s-a întâmplat cu to i cei vechi, cu to i profe ii. Luther nu avea tot ț ț ț ț
adevărul, de i a fost un mare reformator. i al ii, de asemenea, în trecut. Trebuie să ș Ș ț
re inem ce este bun de la fiecare dintre ei. Trebuie să analizăm totul, să re inem partea ț ț
bună. Nu trebuie să criticăm pe nimeni. Trebuie să re inem binele, inspirat, adevărat al ț
fiecăruia. O altă caracteristică, un alt principiu de interpretare. A adar, am spus mai ș
multe principii. O traducere bună a Bibliei. Fi i con tien i că trebuie totu i să corecta i, ț ș ț ș ț
pentru că trebuie să vă uita i la original. Când studia i, trebuie să corecta i mai întâi ț ț ț
versetele, apoi să încerca i să le interpreta i. Un altul, al treilea, a fost că pot exista mai ț ț
multe interpretări, pot exista mai multe aplica ii profetice ale unei profe ii. Ea se poate ț ț
referi la două momente diferite în timp, dar similare. Un alt principiu pentru interpretarea 
corectă a profe iilor este acela că profe iile con in un amestec de cuvinte simbolice i ț ț ț ș
cuvinte literale. Putem vedea acest lucru în Apocalipsa, în Daniel, peste tot. Este un 
amestec de cuvinte literale i simbolice. Nu sunt doar cuvinte simbolice i nu sunt doar ș ș
cuvinte literale. Contextul va arăta care sunt care. Fiecare cuvânt trebuie analizat în 
contextul său i trebuie să se ină cont de dovezile Bibliei pentru a ti dacă este literal ș ț ș
sau simbolic. i un alt principiu este că, în antichitate, lumea despre care se vorbe te în Ș ș
profe ii era compusă din ările din jurul Marii Mări, a a cum este numită în cartea lui ț ț ș
Daniel, care înseamnă Marea Mediterană. A a se numea Marea Mediterană, Marea ceaș
Mare. Probabil că nu cuno teau oceanul, sau nu exista un alt cuvânt pentru ocean, sau ș
spuneau acela i lucru oceanului, foloseau acelea i cuvinte. A adar, ceea ce era local i ș ș ș ș
literal în Daniel i Apocalipsa este mondial. Deci ceea ce era local se referea la ările dinș ț
jurul Mării Mediterane, unde se aflau aceste imperii care s-au succedat unul după altul. 
Toate acestea s-au format, s-au dezvoltat în jurul Mării Mediterane. Dar acum, la 
sfâr itul lumii, ceea ce înainte era local i era doar în jurul Mării Mediterane, acum este ș ș
global i se referă la ările din jurul oceanelor, adică la ările din întreaga lume. Marea ș ț ț
Mediterană este înlocuită cu oceanele. Acum este vorba despre întreaga lume, iubi i ț
fra i. Marea Mediterană, care înainte despăr ea unele regate, puteri, este acum oceanul, ț ț
Marea cea Mare este într-adevăr oceanul. Este vorba de oceanele acestei lumi. Iar ărileț
separate de oceane sunt protagoni tii acestor vremuri din urmă. Acestea sunt principiile ș
pe care trebuie să le re inem pentru ceea ce vom interpreta.  ț

i acum să ne întoarcem la Numeri, capitolul 24. i să observăm următoarele. Să Ș Ș
observăm că aici se spune, mai întâi de toate, că din Iacob va ie i cel care va conduce, ș
cel care va conduce va ie i din Iacob. În sens politic, asta ne interesează acum. Este ș
vorba de Statele Unite ale Americii. Statele Unite ale Americii este ara lider ca putere în ț
această lume. Nu există nicio altă ară care să fie mai puternică decât Statele Unite. i ț Ș
această ară a fost construită, formată de protestan i, de cre tini protestan i. Ei au cele ț ț ș ț
două libertă i ale împără iei universale a lui DUMNEZEU. Este o ară cu caracteristicile ț ț ț
poporului lui DUMNEZEU, Israel. Este un popor cu caracterul lui DUMNEZEU. Nu 
contează dacă înăuntru sunt oameni care.... sunt oameni răi, sunt oameni buni, dar 
legile care guvernează această ară sunt legi ale libertă ii, sunt legi democratice, sunt ț ț
legi ale împără iei lui DUMNEZEU. Sunt legi pe care DUMNEZEU le aprobă. Nu ne ț



referim la toate legile, este clar că i du manul a încercat recent să introducă i legi rele.ș ș ș
Dar, în principiu, sunt ări care dau oamenilor libertate, care permit dreptul la via ă, ț ț
dreptul la fericire, dreptul la libertate. Nu sunt ări opresive, nu sunt guverne opresive. ț
Sunt guverne - vorbesc la plural, deoarece mă refer i la ările europene - sunt guverne ș ț
care recunosc suveranitatea tuturor na iunilor din această lume. Asta înseamnă că ț
frontierele lor nu sunt atinse, sunt de neatins. Fiecare na iune este respectată ca na iuneț ț
i nu există o dorin ă expansionistă în caracterul Occidentului. Asta înseamnă să ș ț

în elegem marea diferen ă dintre DUMNEZEU i Satana. Între împără ia lui DUMNEZEUț ț ș ț
i împără ia lui Satana. Între ările sau puterile politice pe care le folose te DUMNEZEU ș ț ț ș
i puterile politice pe care le folose te Satana. Aceasta este marea diferen ă. A adar, ș ș ț ș

aici vorbim despre această putere mondială, această mare putere, cea care va domina 
întreaga lume. Având în vedere că aceasta este o profe ie de acum mii i mii i mii de ț ș ș
ani, este uimitor cum DUMNEZEU a transformat acest lucru în realitate, iar cea mai 
puternică ară este ara libertă ii, este ara pe care El o conduce, pe care o folose te. Amț ț ț ț ș
văzut săptămâna aceasta un discurs al generalului Statelor Unite în care a spus atât de 
multe lucruri demne de Împără ia lui DUMNEZEU. A spus atât de multe lucruri ț
adevărate. Tot ceea ce a spus a arătat caracterul Statelor Unite. În acel discurs, el a 
numit totul pe nume. A spus totul despre Putin, despre invazia sa, a spus despre 
Ucraina i i-a lăudat atât de mult pe cei curajo i i pe martirii din Ucraina. A spus ș ș ș
adevărul despre tot ceea ce s-a întâmplat i a spus că nu se vor opri, chiar dacă vor ș
schimba guvernele, nu se vor opri din a ajuta Ucraina, deoarece este o ară suverană, o ț
ară liberă i a spus: "oamenii liberi nu se lasă cuceri i i vor lupta până la moarte pentru ț ș ț ș

a nu- i pierde libertatea". Acesta a fost versetul 19. Să mergem la versetul 20. Versetul ș
20 vorbe te despre Amalec. Cine este Amalec? Amaleci ii au fost poporul, au fost prima ș ț
na iune care l-a atacat pe Israel în drumul lor spre Canaan. A fost primul popor, prima ț
na iune care a luptat împotriva lui Israel. Acest lucru se găse te în Exodul 17:8. Nu vom ț ș
citi pentru că tim cu to ii acest lucru. Dar aceste cuvinte ar trebui să trezească ceva în ș ț
mintea noastră, ceva proaspăt. Cine a fost acum prima na iune care a luptat recent ț
împotriva vestului? Evident, Rusia. Comunismul rusesc, comunismul lui Putin i viziunile ș
sale expansioniste. Ei bine, Amalec, iubi i fra i, reprezintă comunismul rusesc. Rusia ț ț
care este o ară, este cea mai mare ară, este o ară imensă i este o ară cu steag ro u,ț ț ț ș ț ș
a a cum am spus. ine i minte toate aceste lucruri, pentru că sunt foarte importante. Amș Ț ț
spus că această ară este posibil, această putere este posibil să fie primul corn al ț
berbecului din Daniel 8. Primul corn care a fost mai mic decât al doilea care a ie it, care ș
a crescut mai înalt. Iar berbecul, despre care am spus că este comunismul, a împins cu 
aceste două coarne spre vest, spre nord i spre sud. Exact asta va face această putere ș
orientală pe care o folose te du manul. i o altă asemănare este că este prima putere ș ș Ș
descrisă aici dintre puterile rele, desigur. Vorbind de puterile malefice, este prima dintre 
cele două puteri descrise aici. Acest lucru este izbitor. Mă refer aici la capitolul 24 din 
Numeri. Capitolul 24 descrie mai întâi Statele Unite sau alian a europeană, dar Statele ț
Unite într-un mod special. Apoi descrie pe Amalec i apoi îi descrie pe cheni i. Primul ș ț
descris este primul descris în Daniel capitolul 8. Primul corn al primului animal, berbecul.
Acestea sunt asemănările. i o altă asemănare este că în Biblie se spune despre Ș
Amalec. Dacă citi i acolo, în Exodul 17, ace ti amaleci i l-au luat prin surprindere pe ț ș ț
Israel. I-au atacat i nu au atacat doar bărba ii, au atacat femeile, au atacat copiii, au ș ț



atacat pe toată lumea, civili inofensivi care nu se puteau apăra, exact cum a făcut Rusia.
Este o putere rea, sălbatică, crudă, fără inimă. Exact ca acest Putin i armata sa ș
criminală.
Apropo, săptămâna aceasta, Curtea Interna ională de Justi ie a emis un mandat de ț ț
arestare pe numele lui Putin pentru răpire de copii, până la 6.000 de copii, 5.000 sau 
6.000 de copii ucraineni au fost fura i de Putin. i aceasta este o crimă pentru că Putin i-ț Ș
a băgat în coli de corec ie pentru a le corecta min ile, pentru a-i face ru i, aceea i ș ț ț ș ș
strategie ca i iezui ii din vechime, pentru a avea controlul asupra mijloacelor de ș ț
educa ie, de predare, aceea i strategie. Să trecem acum la a doua putere malefică de ț ș
aici. i este surprinzător faptul că aici vorbe te în primul rând despre aceste două puteri,Ș ș
pentru că apoi versetul 23 încheie sfâr itul lumii. Versetul 23 este sfâr itul. "Cine va mai ș ș
trăi când DUMNEZEU va face aceste lucruri?" i atunci el dă câteva detalii, nimic mai Ș
mult. Vorbe te despre corăbiile din Chitim, vorbe te despre A ur, Eber, care sunt alte ș ș ș
nume. Dar istoria lumii va fi între cel care va domni în vest i Amalec i Chenitul. Acum ș ș
să vorbim despre chenit. Nu tiu cum este scris acest cuvânt în toate versiunile, dar aici ș
este vorba de cuvântul care este numit în Numeri 24 cu 21. A  vrea să adaug aici i un ș ș
detaliu pentru Amalec, Amalecul simbolic al acestor vremuri. Se spune că Amalec a fost 
primul dintre na iuni i am explicat un sens, acela că a fost prima na iune care a luptat ț ș ț
împotriva lui Israel. Pentru că acest cuvânt care aici spune "cap" în această versiune, 
este tradus în original prin "primul". Prima dintre na iunile care au luptat împotriva lui ț
Israel. i care va pieri pentru totdeauna. Acesta este destinul ei. i dacă ar fi numită capȘ Ș
de na iuni, nu se spune "al na iunilor", nu se spune a a, ci "de na iuni". Căci în Asia, ț ț ș ț
dacă ne uităm în Asia, care este capul tuturor na iunilor din Asia? Este Rusia. Dacă ne ț
uităm, Rusia ocupă partea de nord a întregii Asia, este pe toată lungimea Asiei. Este o 
ară uria ă, gigantică. Iar sub Rusia se află toate celelalte na iuni ale Asiei. Vorbind ț ș ț

despre aceste na iuni idolatre din Asia, care sunt toate idolatre i sălbatice. Acum, dacă ț ș
ne vom întoarce la versetul 21 i vom vorbi despre cheni i. Ei bine, iubi i fra i, cheni ii, ș ț ț ț ț
cheni ii au de-a face cu Cain. Dacă ne uităm la cuvântul Cain cu Strong's sau cu BDB în ț
original, vedem că scrie "Kineos" cu un K de la kilogram. "Kineos". i dacă ne uităm pe Ș
internet la explica iile de pe Wikipedia despre Cain, vedem că urma ii lui, să zicem a a, ț ș ș
au fost Kineos, sau Cineos, sau Ceneos (cuvântul tradus ca si cheni i). Da? Sau Kineos.ț
Acestea sunt patru cuvinte posibile pentru a-i descrie. Acela i lucru este descris cu ș
Cineos, Ceneos, Quineos sau Kineos. Unul este cu Q i unul este cu K de la kilograme. ș
Toate descriu acela i urma  al lui Cain. Vom spune, dar Cain i urma ii lui au murit în ș ș ș ș
potop. De ce mai vorbe te Biblia, după potop, despre Kineos, despre urma ii lui Cain? ș ș
Pentru că Biblia, iubi i fra i, nu vorbe te despre carne i sânge. Nu asta este ceea ce ț ț ș ș
este important. Nu ne face mai buni sau mai răi. Abel nu a fost mai bun decât Cain 
pentru că avea un sânge mai bun. Cain nu era rău, malefic, pentru că avea sânge 
stricat. Iar descenden ii lui Cain nu trebuie să aibă sângele lui, genele lui fizice, pentru a ț
fi răi. Aici este vorba despre două caractere opuse. Caracterul lui Cristos i caracterul luiș
Satana. În această lume există adep i ai lui Cristos i adep i ai lui Satana. Iată la ce se ț ș ț
reduce totul. Evreii nu vor fi salva i pentru că au sânge evreiesc i pentru că sunt rude ț ș
de sânge ale celor care au auzit vocea lui DUMNEZEU din vechime. Sau pentru că sunt 
rude ale profe ilor sau ale celor care vor fi salva i. Nu, cei mai mul i dintre ei vor fi ț ț ț
pierdu i, de ce? Pentru că vor fi fost urma ii lui Cain. Ce a făcut Cain? Ei bine, Cain a ț ș



fost un adversar al lui DUMNEZEU. Cain s-a răzvrătit împotriva lui DUMNEZEU. Acesta 
este cel mai bun cuvânt pentru a-l descrie pe Cain. El s-a răzvrătit. Este acela i caracterș
al lui Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva Creatorului i a devenit Satana. La fel a făcut i ș ș
Cain i, pentru a- i pecetlui răutatea, s-a dus i se spune că a locuit în est. Observa i. Laș ș ș ț
est de Canaan. Este chiar în est. La est de Canaan este Asia. La est de Canaan. Acolo 
au locuit cheni ii, urma ii lor. Dar a venit potopul. I-a luat pe to i. Atunci de ce după potopț ș ț
a existat răul? Dacă Noe, so ia sa, cei trei fii ai săi i so iile lor au fost sfin i, să zicem. ț ș ț ț
Unii ar putea crede că to i au fost drep i, dar Biblia îl declară drept doar pe Noe. Ea îl ț ț
declară pe Noe drept i îi spune lui i familiei sale să se urce în barcă. De aceea au ș ș
intrat i ceilal i, nu pentru că erau neapărat drep i. i din cauza nedreptă ii caracterului ș ț ț Ș ț
lor, a caracterului stricat sau a trăsăturilor de caracter, iată de ce din ace ti trei fii ai lui ș
Noe au ie it urma i răi. Cei trei fii ai lui Noe au fost Sem, Ham i Iafet. Iar dintre ace ti ș ș ș ș
trei, cei care au locuit în Asia i au ocupat toată Asia au fost Iafet, fiii lui Iafet.ș
Fiii lui Iafet au ocupat Asia. Acesta este locul unde s-a instalat comunismul, în Asia. Iar 
fiii lui Iafet au ajuns i în America Centrală i în nordul Americii de Sud. Iar America ș ș
Centrală este locul în care există multe ări mici, precum El Salvador i altele care sunt ț ș
comuniste, care au avut comunism sau au comunism. Ele au acest caracter violent i ș
rău i malefic, sălbatic, criminal, crud. Există cruzime, iubi i fra i. Acolo, în America ș ț ț
Centrală, aminti i-vă de Honduras. El Salvador a fost până de curând cea mai violentă ț
ară din această lume. Acesta este caracterul. Violen a este o caracteristică a Asiei, a ț ț

acelor ări din Asia, a acelor popoare, na iuni precum Irak, Iran i altele de acolo care ț ț ș
sunt mereu în conflict. i acolo s-a instalat comunismul. Deci, vorbind despre Cain, Ș
aflăm că lui Cain i s-a dat un semn. Domnul a pus un semn pe Cain. Este uimitor cum se
repetă Biblia. Domnul a pus un semn. Care este semnul lui Cain? i de ce a pus un Ș
semn pe el? Pentru că i-a ucis fratele. Primul criminal al acestei lumi a fost Cain. i ș Ș
acum, uitându-se la ceea ce face Rusia, cei care cunosc Biblia nu pot să nu- i ș
amintească de crima lui Cain. Crima pe care a comis-o. L-a ucis pe nevinovatul Abel, 
fratele său. Nu este Ucraina o soră a Rusiei? A a scrie. Pute i să căuta i pe internet. ș ț ț
Ucraina este sora Rusiei. Vorbesc o limbă foarte asemănătoare i au făcut cândva parteș
din teritoriul rusesc. Practic, sunt ru i mai evolua i, mai avansa i, mai educa i, mai ș ț ț ț
civiliza i. Au vrut să iasă din acest caracter rău. Ace tia sunt ucrainenii. Ei au caracterul ț ș
Occidentului. Ei sunt foarte diferi i. Iar cei care au ascultat problemele de la începutul ț
războiului i până acum, ti i că am vorbit de multe ori despre caracterul Ucrainei i ș ș ț ș
despre diferen a dintre ucraineni i ru i. i ne putem uita pur i simplu la diferen a dintre ț ș ș Ș ș ț
Zelensky, pre edintele Ucrainei, i Putin, dictatorul, regele Rusiei sau arul, sau cum ș ș ț
vre i să-i spune i. arul Rusiei, sau regele, sau orice crede el că este. El crede că de ine ț ț Ț ț
întreaga lume. El este un Hitler. Să vedem care a fost semnul lui Cain. Aceasta este o 
paranteză în studiul nostru din Numeri, capitolul 24, semnul lui Cain. Cât despre semnul 
lui Cain, iubi i fra i, pentru a în elege ce a fost semnul lui Cain, trebuie să în elegem că ț ț ț ț
semnul lui Cain i semnul fiarei este unul i acela i lucru. Iar noi am arătat, am ș ș ș
demonstrat că semnul lui DUMNEZEU, sigiliul lui DUMNEZEU este caracterul Său. 
DUMNEZEU este dragoste. Este caracterul Său Agape, dragostea fa ă de DUMNEZEU ț
i dragostea fa ă de semeni. Iar semnul fiarei este caracterul lui Satana, care este ura ș ț

fa ă de DUMNEZEU, ura fa ă de semeni. Egoismul, violen a, dictatura, tot ceea ce este ț ț ț
contrar poporului lui DUMNEZEU este acest semn. Iubitori de bani sau de plăceri sau de



orice lucru rău, violatori. i ca să în elegem mai bine, vă reamintesc că în Geneza 4:15 Ș ț
se spune că Cain locuia în Orient. Ca să în elege i că Cain reprezintă puterea orientală, ț ț
puterile orientale. Iar puterile orientale au acela i caracter. Cele mai mari, cele mai ș
înfrico ătoare guverne, precum Rusia, China, Iran, au acela i caracter. Sunt dictaturi, ș ș
sunt în mare parte comunism. Violen a, criminalitatea, nepăsarea fa ă de via a ț ț ț
oamenilor, toate aceste lucruri nu sunt în Occident. În Occident, vie ile sunt respectate, ț
libertatea i liberul arbitru sunt respectate. Nu acolo, nu în Est. În Orient este teribil. Să ș
mergem acum să în elegem acest lucru. Vom deschide în cartea Cântarea Cântărilor, ț
capitolul unu. El ne-a dat Cântarea Cântărilor 1, 2, 3 i apoi ne-a mai dat, iară i, ne-a datș ș
multe căr i, nu le-am men ionat până acum, dar toate acestea ne-au ajutat să în elegem ț ț ț
ceea ce am vorbit i am consemnat. Cântarea Cântărilor 1, în primul rând, Cântarea ș
Cântărilor se nume te Cântarea Cântărilor pentru că se referă la cântecul celor 144 de ș
mii, se referă la so ia Mielului, la cei 144 de mii. i scrie aici: "cântarea cântărilor, care ț Ș
este a lui Solomon". Observa i, Solomon. "O, de m-ar săruta cu sărutări ale gurii sale, ț
căci mai bune sunt iubirile tale decât vinul, prin mirosul miresmelor tale dulci. Mireasmă 
revărsată este numele tău. De aceea te iubesc fecioarele". Ce cuvinte profetice avem 
aici. Mai întâi de toate, Solomon. Am vorbit în tema trecută, vorbind despre semnul 
fiarei, din capitolul 13 din Apocalipsa, despre faptul că Solomon era omul al cărui nume 
se referea la dictatorii finali din această lume. Apocalipsa 13, ultimele trei versete sunt 
urmate de Apocalipsa 14, primele cinci versete. i aceasta este o singură scriptură. Ș
Putem terge capitolul 14 aici. Totul a fost succedat, dat în succesiune. Apoi, după ș
semnul fiarei, imediat vine poporul celor 144 de mii care cântă o cântare nouă. i asta Ș
ne trimite la Cântarea Cântărilor.

i vedem că poporul sfin ilor cântă o cântare care este cântecul lui Solomon. Solomon Ș ț
înseamnă pace. Solomon avea două caractere, unul bun, cel al lui Cristos, i unul rău, ș
cel al lui Satana. El s-a pocăit în cele din urmă, dar a început bine. Apoi a devenit un 
dictator rău, ca Putin, care i-a ucis pe profe i i a căutat doar banii, afacerile, toate ț ș
acestea. Am vorbit despre asta data trecută. i am arătat cum numele lui nume te Ș ș
practic semnul fiarei, dictatorii care sunt protagoni tii evenimentelor finale dintre cei răi. ș

i am văzut cum atât Putin, cât i Xi Jinping, ambii au în numele lor cuvântul pace. Ș ș
Amândoi au cuvântul Solomon în numele lor. Acesta este Solomon cel mai rău care a 
existat. Dar există i un Solomon bun, iar Solomon cel bun dă nume celor 144 de mii. i ș Ș
el le dă cântecul. Cântecul este cântecul lui Solomon aici, în Cântarea Cântărilor 1. Aici 
spune: "Prin mirosul miresmelor tale dulci". Miresme aici, dacă ave i acest cuvânt ț
"miresme", pute i pune aici ulei de măsline. Aici cuvântul este de fapt ulei de măsline. i ț Ș
spune: "Mireasmă (ulei de măsline) revărsată este numele tău". Observa i că am spus ț
că sigiliul lui DUMNEZEU este numele lui DUMNEZEU, este caracterul. Pentru că 
numele în Biblie este caracterul unei persoane. Numele este caracterul. Iar numele lui 
Isus Cristos este ca o mireasmă. Este ca un ulei revărsat, turnat. De aceea te iubesc 
fecioarele. M-am uitat la cuvântul "miresme" aici, din nou, înseamnă ulei de măsline. i Ș
aici, între paranteze, spune: "Mireasmă (ulei de măsline) turnată". Aici, în original, scrie: 
"Ulei turnat". Acesta este exact modul în care profe ii îi ungeau pe regii din vechime. Pe ț
măsură ce erau un i, nu pu ine picături erau turnate. Tot cornul, aveau cu ei un corn de ș ț
animal, acel corn îl umpleau cu ulei. Tot cornul, tot cornul, îl turnau peste capul 
persoanei. Acela i lucru, la acela i lucru se face referire acolo în Psalmi, unde se spune,ș ș



unde se vorbe te despre Aaron i despre cum s-a revărsat Duhul Sfânt peste el, uleiul ș ș
peste el. i a căzut pe barba lui i pe hainele lui, până la margine, i a căzut peste cei Ș ș ș
care erau în camera de sus, pe acest pământ. Am explicat această scenă de multe ori. 
Aici se referă direct la ploaia târzie, la sigilarea celor 144 de mii. Practic, încă din primele
versete ni se dă sigiliul lui DUMNEZEU, care este sigiliul lui Solomon, este pacea. Să ne
amintim cuvintele, că prin Isus Cristos suntem împăca i, asta înseamnă pace, avem din ț
nou pace cu Tatăl, cu DUMNEZEU. Pentru că El ne-a făcut ca El însu i, ne-a ș
transformat, de aceea am fost împăca i. i Domnul Isus a spus: "Pacea Mea vă dau, ț Ș
pacea Mea o las cu voi, nu ca pacea pe care v-o dă lumea". Observa i că în acela i ț ș
verset Domnul a vorbit despre sigiliul lui DUMNEZEU i semnul fiarei, pacea falsă, care ș
este caracterul lui Satan, care i el promite pacea i promite multe lucruri, dar este un ș ș
înger care doar este îmbrăcat în lumină. Deci, aici, în Cântarea Cântărilor 1, 2, 3, avem 
sigiliul lui DUMNEZEU, care este legat de Solomon, pe care îl avem aici, i asta ne face ș
să în elegem i mai clar semnul fiarei din Apocalipsa 13:18, este un număr de om. Este ț ș
al omului, al omului Solomon, pentru că Solomon avea două caractere. "O, de m-ar 
săruta cu sărutările gurii sale, căci mai bune sunt iubirile lui decât vinul, căci mirosul 
uleiurilor tale cele dulci, ca untdelemnul vărsat este numele tău, de aceea te iubesc 
fecioarele". Aici se vorbe te de cei 144 de mii în starea celor cinci fecioare adormite, ș
fecioare în elepte, care au fost trezite i că acestea au renun at la idolii lor, la caractereleț ș ț
rele pe care le aveau, la confort, la iubirea de bani sau la orice aveau, pentru dragostea 
lui Solomon sau pentru dragostea lui Iisus. Aceste cinci fecioare vor învinge, vor 
recăpăta dragostea lui DUMNEZEU. Se spune că fecioarele îl iubeau pe Solomon. 
Aceasta înseamnă că cele cinci fecioare în elepte se vor trezi i vor ob ine victoria lor, ț ș ț
pentru că vor fi ob inut dragostea lui Cristos, dragostea adevăratului DUMNEZEU. ț
Înainte nu-L iubeau pe DUMNEZEU pentru că erau căldu e, mărturiseau un lucru cu ț
gura lor i trăiau alte lucruri, slujeau du manului. Atunci Domnul îi va scoate din această ș ș
stare ca să nu-i vomite din gura Sa, a a cum scrie în Apocalipsa. i atunci în elegem că ș Ș ț
Cântarea Cântărilor, adică cartea Cântării celor 144 de mii, ca să spunem titlul complet, 
a a cum trebuie, i este Cântarea Cântărilor, spune aici titlul original, este Cântarea ș ș
Cântărilor lui Isus Cristos. i Iisus Cristos S-a identificat cu cei 144 de mii, "ce a i făcut Ș ț
unuia dintre ace ti fra i mai mici ai mei, mie Mi-a i făcut". Cu alte cuvinte, aici Solomon ș ț ț
este Cristos i Cristos este cei 144 de mii. Este cântecul celor 144 de mii i este ș ș
perfec iunea caracterului. Acesta este cântecul lor. Acum că am în eles această parte, ț ț
să mergem la Cântarea lui Solomon, să mergem la Cântarea lui Solomon capitolul ase ș
versetul zece. Iată cum sună: "Cine este aceasta care apare ca zorile, frumoasă ca luna,
strălucitoare ca soarele?".
Aceste cuvinte ne trimit imediat la Apocalipsa, capitolul 12. Este interesant cum chiar i ș
numerele capitolelor sunt numerele bisericii. Capitolul doisprezece, de exemplu aici. 
Spune: "un semn mare a apărut în cer: o femeie îmbrăcată cu soarele i cu luna sub ș
picioarele ei i pe cap o cunună de douăsprezece stele". Revenind la Cântarea ș
Cântărilor ase cu zece, citim: "Cine este aceasta care se arată ca zorile, frumoasă ca ș
luna, limpede ca soarele, înfrico ătoare ca o tirile?" i acolo nu tiu cum se traduce în ș ș Ș ș
Bibliile tuturor, "înfrico ătoare ca o tirile în ordine spune aici", dar în original, cuvântul ș ș
este acela i cuvânt care apare numai în cartea Numeri. În cartea Numeri, iubi i fra i, ș ț ț
numai în cartea Numeri i numai o singură dată aici, în Cântarea Cântărilor 6, apare un ș



cuvânt care este "steag". Pentru cei care vor să tie, vă încurajăm să vă instala i pe ș ț
telefoanele voastre aplica ia MySword Bible. Este în limba engleză, înseamnă Biblia ț
sabia mea. MySword. O instala i, instala i versiunile de Biblii pe care le dori i, pe care vi ț ț ț
le-am recomandat, instala i Strong, iar cei care vor să tie cum să o instaleze ca să se ț ș
poată uita la original ne pot contacta. i aici pute i căuta în toată Biblia cu cuvântul steagȘ ț
i putem vedea că singurele locuri în care apare acest cuvânt, "steag", este în Numeri. ș

În Numeri sunt multe versete pentru că se numără armata celor douăsprezece triburi, 
cele douăsprezece triburi ale lui Israel. Sunt numărate i se vorbe te despre ele i se ș ș ș
spune în multe versete că fiecare trib avea un steag. Observa i acest lucru pentru că ț
este foarte important. i acest cuvânt apare aici în cartea Numeri i o dată în cartea Ș ș
Cântarea Cântărilor. O să mă uit din nou la cuvântul steag. i aici scrie Numeri 1:52; Ș
2:2,3,10,17,18,25,31,34; 10:14,18,22,25. Acestea sunt locurile în care apare exact acest
cuvânt care în original este "dejel", a a sună în original, i înseamnă steag sau drapel. ș ș

i apoi apare în Cântarea Cântărilor 2:4. În Cântarea Cântărilor 2:4 se spune "m-a adus Ș
în casa de banchet", aici se spune: " i steagul lui deasupra mea era dragostea". Ce esteș
dragostea, fiind aici, în cartea Cântarea Cântărilor, în cartea celor 144 de mii sigila i? ț
Pentru că steagul este sigiliul, este un simbol al sigiliului lui DUMNEZEU. Steagul 
simbolizează aici dragostea. Steagul este simbolul caracterului acestui popor, care este 
caracterul lui Isus Cristos sau al lui DUMNEZEU, pentru că în Biblie se spune de două 
ori "DUMNEZEU este dragoste". Acesta este rezumatul întregului Său caracter, este 
dragoste, DUMNEZEU este dragoste. i steagul Lui deasupra mea, steagul lui Solomon,Ș
deasupra mea era dragostea. Acest lucru ne face să în elegem că sigiliul lui ț
DUMNEZEU, care este caracterul, este de asemenea simbolizat cu un steag, cu un 
drapel. În elegem acest lucru aici din cele 12 semin ii ale lui Israel, aici în Numeri, unde ț ț
se spune că fiecare avea steagul său. i o spune de mai multe ori, erau ordonate, trei Ș
triburi de fiecare parte formau un pătrat perfect. Era o priveli te pe care chiar i Balaam ș ș
a privit-o i a spus: "Ce frumoase sunt corturile tale, Israel". Dacă caracterul, dacă sigiliulș
lui DUMNEZEU este dragostea, de ce aveau aceste triburi 12 steaguri? Ei bine, acest 
lucru îl vom explica într-o serie pe care o vom face cu ajutorul Domnului despre cele 12 
triburi ale Israelului spiritual i ce înseamnă numele fiecăruia. i vom arăta că aceste 12 ș Ș
triburi reprezintă 12 feluri de caractere sau temperamente, cum vre i să le numi i, lumea ț ț
aceasta modernă le-a dat multe nume, dar în Biblie este vorba de caracter. 12 feluri de 
caractere sau combina ii de temperamente, oricum vre i să le numi i. 12 caractere ț ț ț
diferite pe care au trebuit să le depă ească. Sunt caractere rele sau combina ii ale unor ș ț
trăsături bune cu trăsături rele sau pur i simplu combina ii de trăsături de caracter rele. ș ț
Ace tia au fost cei 12 fii ai lui Iacob i to i au trebuit să î i învingă steagul. Aici apar ș ș ț ș
practic fiecare dintre ei cu un steag în Numeri pentru că este literal i acolo aceste triburiș
nu erau biruitoare. Era doar un simbol, la fel cum nici ucenicii nu au fost biruitori, dar 
erau un simbol al celor 144 de mii. La fel i aici, aceste 12 triburi din Numeri erau ș
oameni care nu- i biruiseră încă caracterul, dar simbolic, pentru ca noi, ultima genera ie,ș ț
să în elegem, Domnul a pus ca fiecare să poarte steagul lor care reprezenta ț
particularitatea fiecărui caracter. Steagurile sunt ca ni te semne, ca ni te însemne. i caș ș Ș
să în elegem mai bine, iubi i fra i, să spunem deodată, pentru că am dat deja multe ț ț ț
argumente. Semnul lui Cain a fost un steag. Domnul i-a dat un semn vizibil, de i acest ș
lucru nu este men ionat de Ellen White, nu este men ionat nicăieri, dar asociind versete ț ț



care vorbesc despre acela i lucru, în elegem că a a cum semnul, să zicem, semnul ș ț ș
poporului sfânt al celor 144 de mii era dragostea i acela era un steag, a a cum spune ș ș
aici în Cântarea Cântărilor 2, tot a a semnul fiarei trebuie să aibă acela i simbolism i ș ș ș
trebuie să fie un steag.
Steagul celor 144 de mii din Apocalipsa capitolul 7 este diferit de cele 12 steaguri de aici
din Numeri, pentru că aici doar le arată că reprezintă, că sunt simboluri ale ultimei 
genera ii i sunt 12 steaguri, dar în Apocalipsa capitolul 7 nu avem 12 steaguri, avem 12ț ș
triburi ale casei lui Israel, dar Ellen White spune că ei aveau un singur steag, steagul 
însângerat al prin ului Emanuel. Acesta este singurul steag, acesta este singurul ț
caracter al învingătorilor. Fiecare trib trebuie să î i biruie propriul steag, fiecare trib ș
trebuie să î i biruie propriul caracter i să renun e la acel caracter, la acel trib, i să intre ș ș ț ș
în tribul lui Isus Cristos i să aibă un singur steag. "Steagul Lui peste mine a fost ș
dragostea". Singurul stindard sub care vom putea intra în cer va fi dragostea, dragostea 
lui DUMNEZEU. Iar pentru cei 144 de mii aceasta va trebui să ajungă la perfec iune, ț
această dragoste va trebui să fie perfectă, cele două porunci vor trebui să-i domine 
complet, ca pe un copil, din toată inima. Ei vor fi complet transforma i, nu- i vor mai ț ș
aminti de căile lor rele, de trăsăturile lor de caracter rele. Ei vor avea un nou caracter, un
nou nume pe care nimeni nu-l cunoa te, se spune în Apocalipsă. Fiecare va primi un ș
nume nou, se spune. O piatră i un nume nou. Deci în elegem că i semnul lui Cain a ș ț ș
fost un steag. i a  vrea să spun că acest lucru, Domnul mi-a arătat înainte de a afla că Ș ș
steagul celor 144 de mii a fost dragostea în Cântarea Cântărilor capitolul 2. Înainte de 
asta, studiind săptămâna aceasta, mi-a pus în minte că trebuia să fie un steag, trebuia 
să fie un semn vizibil pentru ceilal i să nu-l ucidă pe Cain. i trebuia să aibă legătură cu ț Ș
caracterul lui. Steagul nu putea fi un steag oarecare, nu putea fi un steag verde. Steagul
lui Cain trebuia să aibă legătură cu vărsarea de sânge nevinovat. Steagul lui Cain era 
ro u, iubi i fra i. i acest steag era steagul tuturor urma ilor lui Cain i al tuturor celor ș ț ț Ș ș ș
puternici, al tuturor na iunilor mari, al tuturor na iunilor cu acela i caracter, al tuturor ț ț ș
dictaturilor. Imperiul roman, atât de crud, care este prezentat în Daniel capitolul 7 ca o 
fiară care distruge totul în calea sa cu din i de fier, caracteristica sa era cruzimea ca ț
niciun alt imperiu de până atunci. i steagul său era ro u, pentru că acesta era un Ș ș
legământ, nu un legământ, ci o poruncă a lui DUMNEZEU. Să ne amintim că 
DUMNEZEU stabile te limitele Satanei. Îi spune până unde poate merge i nu mai ș ș
departe. Îi stabile te anumite lucruri i îi pune condi ii, a a cum i-a pus i atunci când i s-ș ș ț ș ș
a întâmplat ceea ce i s-a întâmplat lui Iov. El i-a spus: po i să-l atingi, dar nu-i po i lua ț ț
via a. Sau a spus: po i să-l îmbolnăve ti, dar nu-i po i lua via a. Îi po i lua ce are, îi po i ț ț ș ț ț ț ț
lua copiii i a a mai departe. Dar el a pus condi ii. În acela i mod, Domnul i-a impus lui ș ș ț ș
Satana ca toate regatele lui care urmau să primească stăpânirea, caracterul i domina iaș ț
lui, dictaturile, să aibă steagul ro u, pentru că trebuia să fie un semn pentru în elep ii lui ș ț ț
DUMNEZEU. Iar în elep ii lui DUMNEZEU, ceea ce fac ei este să se uite în Scriptură, la ț ț
ceea ce s-a întâmplat în trecut pentru că Biblia spune că Domnul arată viitorul sau 
sfâr itul de la început. Adică, ceea ce va fi a fost deja, spunea în eleptul Solomon. ș ț
Domnul a făcut în a a fel încât calea fiecăruia, atât a lui DUMNEZEU, cât i a Satanei, aș ș
fost deja descrisă în Biblie. Iar acest lucru este în eles de cei 144 de mii. A adar, ț ș
porunca lui DUMNEZEU către Satana a fost că nu putea folosi alt steag decât cel ro u. ș
Deci steagul Imperiului Roman era ro u. Nu doar steagul. Steagul comunismului este ș



ro u. Steagul Uniunii Sovietice este complet ro u. Steagul Chinei este complet ro u. i ș ș ș Ș
tot de aceea mă face să fiu suspicios în privin a Turciei, pentru că i steagul lor este ț ș
ro u. Acestea sunt semne stabilite de DUMNEZEU pentru cei care au în elegere ș ț
spirituală i în eleg acest lucru. Semnul lui Cain a fost ro u, iubi i fra i. Adică pe un ș ț ș ț ț
steag, adică pe hainele lui. Pentru că până i îmbrăcămintea arată caracterul cuiva. ș
Vorbind de împăra i, de prin i, aminti i-vă de papa i de fal ii lui preo i, de Balaam. ț ț ț ș ș ț
Aveau ro u i aveau violet. Aveau aceste două culori. Iar ro ul, vom vorbi pu in mai multș ș ș ț
la sfâr itul acestei teme despre ro u i despre cealaltă culoare care se referă la marea ș ș ș
prostituată, care erau culorile ei. Doar pentru a în elege un pic mai mult cât de clară esteț
Scriptura în legătură cu asta.
A adar, steagul a fost semnul simbolic pe care DUMNEZEU l-a stabilit pe acest pământ.ș
Steagul a fost inventat de DUMNEZEU, creat de DUMNEZEU. Primul steag i l-a dat lui 
Cain i primele steaguri ale celor buni le-a dat celor douăsprezece triburi ale casei lui ș
Israel. Apoi, fiecare ară a mo tenit obiceiul de a folosi un steag distinctiv. Era un simbol ț ș
al ării lor, pentru că Domnul urma să dea în elepciune în elep ilor Săi din zilele din urmă ț ț ț ț
i ei trebuiau să se uite pentru a vedea semnele, sau dovezile exterioare pe care le-a ș

stabilit DUMNEZEU. Ce dovezi a stabilit El? Ei bine, El i-a dat lui Cain ro ul. Haide i să ș ț
vedem ce ară, ce na iune, ce putere are ro u i are un steag înmuiat în sânge. Este ț ț ș ș
comunismul. A a cum a fost romanismul din vechime, a a cum a fost nazismul, al ș ș
steagurilor ro ii, a a i comunismul are un steag ro u. A adar, iubi i fra i, nu există nicio ș ș ș ș ș ț ț
îndoială că comunismul va fi protagonistul principal al sfâr itului acestei lumi, cel care vaș
aduce marele necaz asupra acestei lumi, pe care Satana îl pregăte te de zeci i zeci i ș ș ș
zeci de ani. Toate aceste arme nucleare, toate aceste gaze otrăvitoare care te omoară 
într-o clipă, iar ei au tone din acest gaz mortal. i alte arme chimice, arme biologice, tot Ș
acest tip de armament va fi folosit, iubi i fra i, i va fi teribil, va fi de neimaginat pentru ț ț ș
noi. 
Ne întoarcem acum, ne întoarcem la cheni i, vom vedea cine sunt ei. Am spus că ț
descenden ii lui Cain sunt cheni ii, sau kenitas sau cineos sau ceneos sau quineos. ț ț
Kenitas se scrie cu K, Quineos se scrie cu Q. Aceste nume, iubi i fra i, deci, la prima ț ț
vedere, pentru cei care au în elegere, la prima vedere, aceste nume sunt foarte ț
asemănătoare cu numele de China, nu-i a a? Cineos se scrie cu C de la casă, China seș
scrie cu C de la casă. Am aflat, am studiat acest lucru i în Wikipedia ve i găsi că ș ț
numele China provine din dinastia Qin cu Q, Q I N, Qin sau Quin, Q U I N. Se poate 
scrie fie Qin, fie Quin, se scrie în ambele feluri. Iar în chineză se pronun ă Qin. A  vrea ț ș
să vă spun că în unele limbi numele China se cite te Kina (Quina), de exemplu în limba ș
română se cite te Quina, dar în spaniolă este China, în engleză este China. Qin Shi ș
Huang a fost primul împărat al Chinei din dinastia Qin. În anul 221 î.Hr. regele Qin sau 
Quin Shi Huang, fondatorul dinastiei Qin, s-a proclamat împărat i a unificat întreaga ș
Chină sub domnia sa. Până în anul 221 î.Hr. China a fost o grămadă de provincii 
separate, fiecare cu propriul conducător, propriul rege, dar nimeni nu a reu it să le ș
unifice până la acest împărat Qin, de unde i numele de China. De aceea, numele ș
Quineos sau Kenitas sau Cineos sau Qineos se referă la acela i popor. Un alt fapt este ș
că Cain fugea de DUMNEZEU, iubi i fra i, să ne amintim. Cain a fost constructorul ț ț
primului ora , el a inventat ora ele, iar ora ul nu este altceva decât o citadelă împotriva ș ș ș
lui DUMNEZEU, cu ziduri de piatră i cu tot ce este necesar pentru a se apăra împotriva ș



lui DUMNEZEU. Este o răzvrătire împotriva lui DUMNEZEU, acestea sunt ora ele. ș
Pentru că Cain a fugit de DUMNEZEU, l-a negat pe DUMNEZEU, a inventat ateismul. 
Religia lui Cain nu a fost cre tinismul, iubi i fra i, religia lui Cain a fost ateismul, iar ș ț ț
"ateismul" înseamnă "negarea lui Theos", care este DUMNEZEU Creatorul. Negarea 
adevăratului DUMNEZEU este ateism. Orice altă religie care îl neagă pe adevăratul 
Creator este ateism. Îi pute i spune hinduism, budism, ortodoxie, catolicism, îi pute i ț ț
spune idolatrie, dar într-un singur cuvânt este ateism sau negarea lui Theos, care este 
DUMNEZEUL Creator, sau adevăratul DUMNEZEU. Negarea lui DUMNEZEU a fost 
religia lui Cain i, această religie, Cain a lăsat-o ca mo tenire tuturor urma ilor săi, care ș ș ș
au avut acela i caracter de criminali, dictatori, iubitori de bani, violen i, cu steaguri ro ii, ș ț ș
comunism într-un cuvânt, la acest sfâr it de lume. Dar anterior, ările pe care le-a folosit ș ț
au fost Egiptul, Asiria, Babilonul, Medo Persia, Grecia, Roma, papalitatea, otomanii, 
nazismul i acum comunismul. Toate acestea au un singur caracter. Toate aceste ș
na iuni, toate aceste regate, imperii, dictaturi de pe acest pământ au avut acela i autor, ț ș
Satana. Dar i-au schimbat numele i i-au schimbat locul pe acest pământ. S-au ș ș ș
schimbat în exterior, dar nu i-au schimbat caracterul. Iar Ellen White spune că ș
"caracterul este pa aportul spre cer", a a că, în mod logic, caracterul este, de ș ș
asemenea, pa aportul spre pierzanie. A adar, marea bătălie dintre Cristos i Satana la ș ș ș
nivel politic este marea bătălie dintre comunism, sau caracterul lui Satana, i ș
democra ie, sau caracterul lui DUMNEZEU.ț

i nu înseamnă că nu pot exista i na iuni democratice în Est, cum ar fi Taiwan. Ș ș ț
Taiwanul este o na iune occidentală în spirit (caracter), motiv pentru care am spus că nuț
sângele este cel pe care l-au mo tenit urma ii lui Noe. Nu sângele, ci spiritul, caracterul ș ș
este cel care face diferen a între cele două clase de oameni. Caracterul este cel care ț
împarte lumea în două. i mai există i în Est ări nobile, ări care caută libertatea, sunt Ș ș ț ț
iubitoare de libertate i respectă via a oamenilor, dreptul la libertate i fericire, cum ar fi ș ț ș
Taiwan, Japonia, Coreea de Sud, Vietnamul de Sud etc. Japonia, de i în războaiele ș
mondiale a ocupat o pozi ie rea, această na iune i-a schimbat tribul, i-a depă it ț ț ș ș ș
caracterul rău. i acum este o na iune occidentală. Pentru fiecare dintre aceste na iuni aȘ ț ț
existat o bătălie teribilă, cu băi de sânge. Observăm că întotdeauna partea de nord a 
acestor ări a rămas în mâinile comunismului i a fost sus inută de China sau Rusia, iar ț ș ț
partea de sud a acestor ări a rămas în partea de vest, sub influen a SUA. Satana vrea ț ț
să cucerească aceste na iuni i să î i impună dictatura, regimul Satanei, imperiul ț ș ș
Satanei pe acest pământ. Pentru fiecare dintre aceste na iuni a existat o luptă teribilă. ț
Este aceea i luptă care a avut loc pentru na iunile din Europa. Pentru fiecare na iune a ș ț ț
existat o luptă. După nazism, comunismul a vrut să invadeze totul, dar a fost o luptă 
teribilă i unele na iuni au fost eliberate, cum ar fi Polonia, România etc. Am văzut ș ț
săptămâna aceasta un documentar despre Polonia i războaiele sale, trecutul său ș
teribil, cum a fost mereu în conflicte i cum Rusia a vrut mereu să aibă influen ă i să o ș ț ș
ocupe. i de aceea, acum Polonia este prima na iune dintre toate na iunile occidentale Ș ț ț
care a ajutat Ucraina, pentru că a în eles prin ce trecea Ucraina, din propria experien ă, ț ț
din propria suferin ă. De aceea, pre edintele Poloniei este un om nobil, iar acest ț ș
pre edinte, săptămâna aceasta, a decis să rupă interdic iile NATO. El a încălcat ș ț
interdic ia de a trimite avioane. Această na iune a vrut să trimită avioane încă de la ț ț
începutul războiului, îmi amintesc foarte bine, s-a oferit, dar nu a fost permisă de 



celelalte ări din alian ă i de Statele Unite. i noi aici ne rugam i ne rugam i ne rugam ț ț ș Ș ș ș
lui DUMNEZEU i îi ceream: "Doamne, te rog, fă ca acest mic ajutor să fie trimis ș
Ucrainei ca să nu- i piardă libertatea i să devină sclavi". Ne-am rugat timp de un an ș ș
întreg i acum Domnul a răspuns rugăciunilor noastre i Domnul a făcut ca Polonia să ș ș
ignore aceste interdic ii săptămâna aceasta i a spus că va trimite 12 avioane. În primul ț ș
rând vor trimite 4, pentru că celelalte 8 avioane sunt în curs de pregătire pentru a fi 
trimise. Apoi vor trimite un număr surprinzător de 12, acela i număr cu cel al bisericii, ș
sau ordinea lui DUMNEZEU. i iată ce a făcut Polonia. Polonia este o na iune despre Ș ț
care mul i spun: ce are Polonia de-a face cu restul Europei? Dar Polonia, ca i Ucraina ț ș
i ca i El Salvador, acolo în America Centrală, sunt ări fără mare faimă, dar cu mari ș ș ț

pre edin i, cu oameni ai lui DUMNEZEU pe care DUMNEZEU i-a pus pre edin i pentru aș ț ș ț
da un exemplu i o mustrare ărilor puternice, care nu vor fi salvate fiind puternice, iar ș ț
acei pre edin i nu vor fi salva i fiind mari pre edin i în această lume, dar vor fi salva i ș ț ț ș ț ț
dacă se vor pune sub steagul Prin ului Emanuel. Fiecare trebuie să renun e la propriul ț ț
steag, la propriul egoism i la propriul caracter rău. Trebuie să iasă din propriul trib i să ș ș
intre în tribul lui Isus Cristos. 
Deci, revenind la ceea ce vorbeam despre China i Cain i Quineos sau cineos sau ș ș
ceneos sau Kenitas, deci Cain fugea de DUMNEZEU. L-a negat pe DUMNEZEU, a 
inventat ateismul, iar China nu are nimic în religia sa străveche despre DUMNEZEU. 
China este o na iune construită pe ateism, are budism, are diverse religii, nu are nici ț
măcar o zi săptămânală, iubi i fra i, dacă vă pute i imagina asta. Nici măcar ca Rusia ț ț ț
idolatră, ei măcar au duminică, pentru că au acea religie soră cu catolicismul, ortodoxia, 
a cărei zi este ziua soarelui, dar China nu tie i nu ine ziua de odihnă. i a avut de ș ș ț Ș
curând un orar de lucru tiranic, se nume te Cultura Muncii 996, i înseamnă să fii obligatș ș
să lucrezi de la ora 9 diminea a până la ora 9 seara, ase zile pe săptămână. Aceasta ț ș
este o altă caracteristică a dictaturii lui Solomon. El a for at poporul să muncească din ț
greu i mult timp, pentru ca capitala să poată trăi în lux. Re ine i că "996" poate fi citit i ș ț ț ș
"666". Acesta este un alt semn clar că Apocalipsa 13:18 se referă la semnul lui 
Solomon.
În China, i în Asia în general, există o idolatrie teribilă. 70% din popula ie are o religie ș ț
politeistă tradi ională chineză cu elemente de amanism, 18% sunt budi ti, 7% taoi ti, ț ș ș ș
5% cre tini. Este adevărat că există i cre tini, câteva milioane, dar cre tinismul este ș ș ș ș
controlat de regimul comunist. Le verifică toate predicile, tot ce spun, nimeni nu poate 
spune nimic împotriva pre edintelui sau împotriva Chinei. Ei nu pot interpreta nicio ș
profe ie din Biblie care vorbe te despre China. Există acest tip de cre tinism în China, ț ș ș
dar este pu in în compara ie cu numărul imens de oameni din China. A adar, idolatria ț ț ș
Chinei este la fel ca Babilonul antic, este la fel. 

i acum, pentru a în elege i mai bine, să căutăm cuvântul "Quitim" (chitim) pentru a Ș ț ș
în elege ce înseamnă "Quitim". i amintindu-ne că "Quitim" se găse te i în Daniel ț Ș ș ș
11:30. Dar să ne uităm la Isaia 23:5. Să ne deschidem Bibliile la Isaia 23. Isaia 23:1 
spune a a: "Povara Tirului. Urlaţi, corăbii ale Tarsisului; fiindcă este risipit, încât nu este ș
casă, nici intrare, din ţara Chitim s-a arătat". Din ara Chitimului vine pentru ei "exilul" ț
sau "goliciunea" sau "pustiirea". i ne întoarcem din nou la Numeri 24, la profe ia lui Ș ț
Balaam. După ce profe ia se încheie, el adaugă un detaliu. " i vor veni corăbii de pe ț Ș
coasta Chitimului, i-l vor chinui pe A ur, i-l vor chinui i pe Eber". A adar, Chitim apareș ș ș ș ș



în capitolul 11 din Daniel, pe care încă nu l-am explicat, Domnul încă ne dă elemente în 
toată Biblia pentru a putea interpreta corect, acest capitol din Daniel 11, care este 
paralel cu Apocalipsa, dar cu mai multe detalii, cu conflicte care sunt în fa a noastră în ț
timpul trâmbi elor, sau în timpul sigiliilor i trâmbi elor, sunt conflicte între regele Norduluiț ș ț
i regele Sudului. Regele Nordului sunt cei răi, puterile dictatoriale cu steag ro u, Regeleș ș

Sudului sunt puterile pe care le controlează DUMNEZEU. i vom vedea în Daniel 11:30,Ș
că corăbiile din Chitim atacă brusc această putere rea, ace ti doi regi, iar Daniel 11 ș
vorbe te de doi regi, înainte de versetul 30. Să men ionăm, să nu comentăm Daniel 11 ș ț
pentru moment. În versetul 27 se spune: " i inima acestor doisprezece regi va fi să facă Ș
rău, i la o masă vor împăr i minciuni, dar fără nici un folos". Observa i, ace tia sunt doi ș ț ț ș
regi răi, doi regi mincino i, iar minciuna este o caracteristică a comunismului. "Ei se vor ș
întoarce în ara lor cu mari bogă ii, iar inima lor va fi împotriva legământului sfânt; de ț ț
aceea vor face i se vor întoarce în ara lor". i apoi se spune în versetul 29: "La timpul ș ț Ș
hotărât, se va întoarce în sud, dar nu va fi ultima venire ca prima, căci corăbiile lui Chitim
vor veni împotriva lui i el se va întrista, se va întoarce i se va supăra pe legământul ș ș
sfânt". A adar, corăbiile lui Chitim sunt un simbol foarte important în aceste profe ii ș ț
finale. De ani de zile încercăm să în elegem ce reprezintă aceste corăbii din Chitim, ț
pentru că numele sunt simbolice. Chitim nu sunt doar ni te nave insulare din Grecia sau ș
din Cipru. Numele, care înainte erau literale, sunt acum simbolice i vorbesc doar ș
despre caracter. A adar, propunerea noastră este să vedem pe de o parte cine este ș
Chitim i cine este Tir, pentru că este vorba de o "povară a Tirului". Domnul nu a umplut ș
Biblia cu lucruri inutile. În Noul Testament se spune că tot ceea ce s-a scris din vechime 
este de folos pentru noi, ultima genera ie. Totul. ț
A adar, haide i să vedem cine este Tirul, iubi i fra i. Să ne uităm, de asemenea, în Isaia ș ț ț ț
20:3 spune: " i Domnul a zis: După cum robul Meu Isaia a umblat gol i descul  trei ani, Ș ș ț
ca un semn i o prezicere asupra Egiptului i asupra Etiopiei, tot a a va duce regele ș ș ș
Asiriei captivitatea Egiptului". Cine este Egiptul, cine este Asiria, cine este Tirul? i aici Ș
se spune: A a cum a făcut profetul lui DUMNEZEU trei ani literali i a umblat "gol", la fel ș ș
se va întâmpla. Acest cuvânt, "gol", este simbolic, simbolizează pustiirea. Se spune în 
Isaia 23:1: "prin Chitim li se va descoperi".
În Isaia 23:1, "arătat" este un verb care înseamnă "a dezvălui" sau "a expune". Aceasta 
înseamnă că aici este vorba de aceea i "goliciune" din Isaia 20:3 i se referă la cei trei ș ș
ani de goliciune a lui Isaia. A adar, aici înseamnă că acest Tir va avea o pustiire de trei ș
ani care va veni peste el, un necaz teribil care va veni peste el timp de trei ani la sfâr itulș
lumii. Acum să ne uităm la versetul 5: "Când a venit vestea în Egipt". Egiptul 
simbolizează Rusia, am arătat într-o altă temă, sunt diverse simboluri pe care le-am 
arătat de la începutul războiului, pentru că Domnul ne-a arătat că acest comunism 
oriental este reprezentat în Biblie i cu Egiptul i cu Amalec, i cu asirienii i cu toate ș ș ș ș
aceste popoare violente cu acela i caracter. Toate aceste nume sunt simboluri pentru ș
comunismul actual. i se spune: "când vor veni ve ti din Egipt, se vor întrista de ve tile Ș ș ș
din Tir". Adică, va veni o vreme când vor veni ve ti din Egipt i vor avea durere i de ș ș ș
ve tile din Tir, vor avea durere din două ări, din două păr i, din Egipt i din Tir. Să ș ț ț ș
spunem că Tirul simbolizează aici o putere politică, o na iune, pentru că Tirul este un ț
nume simbolic, la fel i Egiptul. Tirul a fost în trecut un ora -port foarte prosper, unde se ș ș
făcea mult comer . Era un ora  luxos i bogat în sudul Libanului. ț ș ș



Dacă Egiptul simbolizează Rusia, vom vedea că Tirul simbolizează China. 
Dar înainte de a merge la Ezechiel 27, să citim versetul 8 din Isaia 23: "Cine a decretat 
aceasta despre Tir? Cel încoronat, ai cărui negustori vor fi prin i, ai cărui negustori vor fi ț
nobilii pământului", iar apoi continuă aici să vorbească despre marile afaceri pe care le 
făcea Tirul cu întreaga lume. Se pare că Tirul era un ora  comercial, centrul pie ei i ai ș ț ș
cărui negustori erau prin i. Conform principiilor pe care le-am enun at la început, ceea ceț ț
a fost cândva local este acum global, trebuie să fie o na iune la nivel mondial, o putere ț
economică, o putere mondială, o na iune de negustori, o na iune de vânzători, de ț ț
angrosi ti, de vânzători pentru întreaga lume. Acest capitol din Isaia 23 este exact ș
paralel cu Apocalipsa 18, unde se vorbe te despre căderea Babilonului i to i negustorii ș ș ț
pământului lamentau, to i erau prin i, erau negustori, cumpărau de la Babilon. Babilonul ț ț
acolo este Tirul aici, i este China, iubi i fra i. Despre China, am studiat i o să punem peș ț ț ș
Telegram câteva dovezi din ceea ce am analizat i am studiat pe internet, dovezi clare. ș
Se spune că China a devenit treptat principala putere economică a lumii. Acest lucru 
este de neimaginat, din cauza a ceea ce a fost China, nu cu mult timp în urmă. China a 
crescut rapid, a crescut ca putere economică, a crescut ca putere militară, este o 
na iune care acum este a doua după Statele Unite ca putere militară i este o na iune ț ș ț
care î i vinde produsele în toată lumea, angro. " i se va întâmpla în ziua aceea că Tirul ș Ș
va fi uitat timp de aptezeci de ani, ca zilele unui rege, după aptezeci de ani Tirul va ș ș
cânta o cântare de prostituată". Acest lucru s-a întâmplat după cel de-al Doilea Război 
Mondial, timp de aproximativ 70 de ani China a fost "uitată" (dacă numărăm de la bătălia
de la Stalingrad din 1943, care a fost începutul sfâr itului războiului, până când Jinping aș
devenit pre edinte în China în 2013, sunt exact 70 de ani). Recent, sub conducerea ș
acestui ultim dictator, Xi Jinping, China a ajuns să se dezvolte în a a fel încât acum, ș
uitându-se la ora ele din China, acestea arată identic cu ora ele din Statele Unite, cu ș ș
zgârie-nori mari, cu tehnologie foarte înaltă, cu mult lux. i asta acum aptezeci de ani, Ș ș
după război, acum aptezeci de ani, nu exista a a ceva, abia acum cincizeci de ani s-a ș ș
format această capitală, Beijing (Pechin - înseamnă capitala nordului). i sub Ș
conducerea acestui ultim dictator, Jinping, a ajuns la prosperitatea pe care o are acum, 
a ajuns la o dezvoltare atât de mare, din punct de vedere economic, tehnologic, militar, 
este de neimaginat cât de repede a crescut China. Zgârie-norii Chinei au fost construi i ț
după ce Jinping a devenit pre edinte. i, cercetând mai multe argumente, am descoperitș Ș
că, în China, există un obicei pe care ei îl numesc "ritul încoronării" făcut de constructori,
i care constă în faptul că, atunci când termină de construit un zgârie-nori, îl ș

"încoronează" (Isaia 23:8), spun ei, punând un steag, sau un copac cu flori i panglici în ș
vârful zgârie-norilor. Pe Telegram vom posta dovezi fotografice. 
Versetul aptesprezece: " i la sfâr itul celor aptezeci de ani, EU SUNT va vizita Tirul, îiș Ș ș ș
va întoarce câ tigul i va curvi din nou cu toate împără iile pământului de pe fa a ș ș ț ț
pământului".
Această desfrânare este desfrânarea Babilonului din Apocalipsa optsprezece sau din 
alte capitole în care se vorbe te despre Babilonul cel mare, care a desfrânat cu to i regii ș ț
pământului, care erau negustorii ei. Este o strategie a Chinei exact ca cea a unei 
prostituate, care are mai multe fe e. O prostituată se transformă după cum îi place ț
stăpânilor ei. La fel procedează i China, China nu are un caracter drept. China este o ș
na iune mincinoasă, în elătoare, al cărei caracter se bazează pe cartea "Arta ț ș



războiului", care înva ă cum să folose ti în elăciunea pentru a ob ine victoria în război iț ș ș ț ș
prosperitatea economică în afaceri. Este o na iune care în eală, care arată o fa ă de ț ș ț
pace, o fa ă de prietenie, dar planurile sale nu sunt pentru pace i prietenie. China a ț ș
intrat în multe insule i în multe ări cu minciuni, oferind bani, modernizându-le ora ele, ș ț ș
împrumutându-le o mul ime de bani, până când le-a făcut sclavi. A împrumutat bani ț
acestor na iuni, până când aceste na iuni nu au mai putut plăti înapoi i au trebuit să ț ț ș
accepte condi iile Chinei. China cere o bucată din pământul lor. Bineîn eles, China vrea ț ț
să amplaseze baze militare în toată lumea. Acest lucru este foarte important pentru 
China. A adar, China este marea prostituată, care a curvit cu toate ările, chiar i cu ș ț ș
Occidentul, de i nu le iube te, ci le ură te, la fel ca o prostituată care, din interes ș ș ș
economic, se prostituează, dar nu- i iube te iubi ii. Nu s-ar putea găsi un simbol mai ș ș ț
exact pentru China decât cel al unei prostituate. China este mult mai periculoasă decât 
Rusia. Cel pu in Rusia era cunoscută ca fiind ostilă Occidentului. Întotdeauna i-a ț ș
manifestat ura fa ă de Occident. Iar Occidentul s-a apărat cât a putut de bine. A existat ț
un război rece i acum există din nou restric ii. Dar China arată o fa ă de pace i ș ț ț ș
prietenie fa ă de Occident. Este exact această a doua fiară din Apocalipsa 13, cu coarneț
de miel, dar care vorbe te ca un dragon. Iar dragonul vorbe te cu foc. Asta iese din guraș ș
lui. Dragonul, arpele din vechime, a a cum spune Biblia, exact în aceste cuvinte, ș ș
dragonul, arpele din vechime, Satana. Iar dragonul ( arpele zburător) este simbolul ș ș
Chinei. Simbolul Chinei. La fel ca i steagul lor, care este ro u i cu o stea mare, care nuș ș ș
este o altă stea decât Satana. În Noul Testament se spune că Cristos l-a văzut pe 
Satana căzând din cer. Steaua mare de pe steagul lor îl simbolizează pe Satana. i atâtȘ
China, cât i Rusia i Turcia o au pe steagurile lor. A a că aici se spune că la sfâr itul ș ș ș ș
celor 70 de ani, adică exact acum, când se întâmplă aceste lucruri, acum este momentul
să vedem adevăratul caracter al Chinei. Biblia spune că China va cânta ca o prostituată,
înconjurând ora ele. Acest comer  de prostituată a ajuns la apogeu după 70 de ani, ș ț
adică după 2013. China este prostituata întregii lumi. China vinde tot ceea ce vrea 
lumea. Iar China contraface tot ce poate, chiar i arme, le copiază i le reproduce. De ș ș
exemplu, chinezii intră în magazinele de modă occidentale, filmează fiecare rochie i ș
apoi o reproduc. China vinde obiecte de cult pentru toate religiile, cre tinilor le vinde ș
icoane, musulmanilor le vinde ceea ce doresc i a a mai departe. Nu are niciun ș ș
caracter. Nu-i pasă de nimic, ci doar de bani. Până acum a făcut afaceri i curvie, ș
minciună i în elăciune cu to i regii pământului. i i-a în elat pe to i. i s-a prostituat cu ș ș ț Ș ș ț Ș
to i. Adică le-a vândut tot ce au vrut ei cu pre uri mici, foarte mici, a a cum au vrut ei. ț ț ș
Dar prostituata s-a îmbogă it. China s-a îmbogă it i a devenit cea mai mare putere ț ț ș
economică din lume. Iar la sfâr itul celor 70 de ani, " ea se va prostitua cu toate ș
împără iile pământului de pe fa a pământului" (Isaia 23:17) i, în culmea prosperită ii, va ț ț ș ț
veni peste ea pustiirea. Domnul o va vizita. Iar în Apocalipsa 18 în elegem care va fi ț
sfâr itul acestei vizite. i se spune aici, în versetul 18 din Isaia capitolul 23: "Dar ș Ș
comer ul ei i câ tigul ei vor fi consacrate lui EU SUNT. Nu va fi păstrat sau acumulat, ț ș ș
căci nego ul lor va fi pentru cei care au stat înaintea lui EU SUNT, ca să mănânce pe ț
săturate i să fie îmbrăca i decent". tim că China a vândut haine, a umplut tot ș ț Ș
Occidentul de haine, de tehnologie, de tot ce se putea vinde, de tot. Pie ele chineze ti ț ș
au intrat în aproape toate ările, chiar i în Statele Unite. China este peste tot, peste tot ț ș
vinde, vinde, vinde, i vinde angro i ieftin. Dar profe ia spune că la sfâr itul timpului, la ș ș ț ș



sfâr itul celor 70 de ani, i după ce va cânta ca o prostituată i se va îmbogă i, profiturileș ș ș ț
ei, produsele ei vor fi folosite de Domnul. i acum putem în elege de ce telefonul pe careȘ ț
îl am aici pentru a putea publica adevărul, computerul pe care îl am, toată tehnologia pe 
care o am este din China. Domnul o folose te pentru a predica adevărul. Exact a a cum ș ș
spune acest verset 18, profe ia s-a împlinit. i va fi mai mult decât atât. China va fi ț Ș
distrusă ca putere militară, politică i economică.ș
Dar până atunci, China va produce multă suferin ă i multe daune acestei lumi. Este o ț ș
na iune foarte violentă, foarte crudă, mincinoasă, în elătoare i foarte puternică, ț ș ș
deoarece China, spre deosebire de Rusia, China s-a îmbogă it cu iretenia, cu viclenia, ț ș
cu în elepciunea, cu inteligen a sa. S-a îmbogă it într-un timp scurt pentru că î i ț ț ț ș
folose te mintea, a a cum am spus. Ei folosesc multă putere mentală pentru a gândi, ș ș
pentru a calcula, pentru a face planuri i strategii. i, în acest fel, au devenit boga i prin ș Ș ț
folosirea inteligen ei, prin folosirea în elepciunii. Dar Rusia nu s-a îmbogă it prin ț ț ț
în elepciune, ci prin resurse naturale, iar noi vorbim despre oligarhii din Rusia, pentru că ț
restul oamenilor sunt săraci, la fel ca în China. Doar "prin ii" se îmbogă esc. ț ț
DUMNEZEU a dat Rusiei gaz, gaz care a fost vândut în toată lumea i o sumă uria ă deș ș
bani a intrat în fiecare zi. i în felul acesta nici măcar nu a avut nevoie de tehnologie, ei Ș
nu sunt producători de aproape nimic, nu vând nimic în lume, doar gaz i arme. Dar ș
China vinde aproape toată tehnologia. i vinde i arme. A contrafăcut foarte mult. China Ș ș
cumpără de la Rusia arme occidentale pe care Occidentul le trimite în Ucraina, iar 
uneori acestea ajung în mâinile ru ilor. China le cumpără, chiar i drone de foarte înaltă ș ș
tehnologie i arme foarte importante din Occident, în special din Statele Unite. i China ș Ș
le contraface. China contraface tot ceea ce poate fi contrafăcut. Este o putere de 
contrafacere. i tim cine a mai fost o putere de contrafacere, puterea care a contrafăcutȘ ș
Sabatul. Dar China falsifică tot ce poate i, pe deasupra, vinde tot ce poate. ș
Să mergem la Ezechiel 27. Ezechiel 27 vorbe te despre Tir. Este un capitol paralel cu ș
Isaia, capitolele 23 i 24. Ezechiel 27 are o altă "acuza ie la adresa Tirului", dar de data ș ț
aceasta dată, dată profetului Ezechiel. i aici se vorbe te despre Tir ca i cum ar fi Ș ș ș
Lucifer. Dar este într-adevăr, ca i în Matei 24, un capitol cu dublă aplicare, o parte se ș
aplică lui Lucifer i o altă parte se aplică Chinei, sau Tirului care este China. Aici se ș
spune: " i să spui Tirului, care stă la intrarea în mare, negustor al popoarelor din multe Ș
insule. A a vorbe te Domnul DUMNEZEU: Tir, tu ai spus: Eu sunt de o frumuse e ș ș ț
desăvâr ită". tia i că aceasta este ceea ce crede China despre sine? China crede că ș Ș ț
este na iunea din centrul lumii. Ea crede că este centrul lumii i că toate celelalte na iuni ț ș ț
sunt bazate în jurul Chinei. China crede că este cea mai importantă putere din lume. Aici
spune că a spus: "Sunt de o frumuse e desăvâr ită; în inima mărilor sunt limitele tale, ț ș
care te-au zidit, i-au completat frumuse ea". Adică, este acolo într-o pozi ie foarte, foarteț ț ț
bună din punct de vedere economic China. Are o mare parte din grani ele sale care se ț
află pe mări, i sunt mări care sunt conectate la ocean. Mările ata ate Chinei sunt Mareaș ș
Chinei de Sud i Marea Chinei de Est, iar sub aceste mări se află alte 10 mări până în ș
Australia, iar toate aceste mări se continuă în ocean. Iar în toate aceste mări există 
aproximativ 5 000 de insule unde China a făcut afaceri încă din cele mai vechi timpuri. 
De asemenea, merită men ionat faptul că China are 50.000 de râuri, care au 7% din apaț
dulce din lume, iar multe dintre aceste râuri sunt navigabile. Voi mai men iona doar ț
câteva versete. Spune: "Din stejarii Basanului i-au făcut vâslele; ceata de a uri i i-au ț ș ț ț



făcut băncile din filde , adus din insulele Chitimului. Din in sub ire brodat din Egipt a fost ș ț
perdeaua ta". i astfel continuă să vorbească mult despre afacerile pe care le făcea Ș
acest Tir. i cum toate na iunile lumii cumpărau resurse naturale sau produse din China,Ș ț
din acest Tir modern. "Vâsla ii tăi te-au adus în ape mari; bogă iile tale i mărfurile tale, ș ț ș
nego ul tău, marinarii tăi i cârmacii tăi, oamenii tăi de război, cu toată compania ta care ț ș
este în mijlocul tău, vor cădea în mijlocul mărilor, în ziua căderii tale". Cu alte cuvinte, se
pare că, probabil, un mare pericol va veni asupra Chinei pe calea aerului, care va 
distruge toate navele ei. De ce se spune că vor cădea în mijlocul mărilor? Pentru că 
China are un număr gigantic de nave de război, dar Statele Unite au un număr gigantic 
de avioane de război. Iar Biblia spune că această cădere a lor se va produce de 
asemenea pe mare. "De la corăbiile lui Chitim", se spune. Pentru că cea mai mare 
putere care se opune Chinei i care are nave este Statele Unite. Iar Chitim se referă la ș
"coastele Occidentului". În antichitate, Chitim era partea vestică a Ciprului, o insulă în 
fa a Tirului, în Marea Mediterană. Dar noi am învă at principiul interpretării profetice ț ț
pentru timpul sfâr itului, conform căruia ceea ce înainte era local i literal, la sfâr itul ș ș ș
lumii este mondial, iar numele semnifică caracterul sau caracteristicile celui de 
odinioară. Prin urmare, faptul că Chitim era partea vestică a Ciprului, înseamnă că are 
caracterul Occidentului, apar ine Occidentului, iar în Wikipedia găsim că "corăbiile din ț
Chitim" sunt "corăbiile coastelor occidentale".

i acum, respectând regulile de interpretare profetică, ceea ce a fost local i literal în Ș ș
antichitate este acum simbolic i global. Numele este simbolic, iar puterea este o putere ș
mondială, la scară mondială. Dacă Marea cea Mare (numele dat de Daniel Mării 
Mediterane) reprezintă acum oceanele, atunci Chitim trebuie să fie o na iune care are ț
nave, care are ie ire la ocean i care se află de cealaltă parte a oceanului fa ă de China.ș ș ț
Iar această putere este Statele Unite. Statele Unite sunt cea mai mare putere alături de 
China în ceea ce prive te navele de război. Chitim aici reprezintă Statele Unite, nu ș
există nicio îndoială în această privin ă, pentru că puterea lui Chitim consta în navele ț
sale. Iar Quitim, cuvântul "Quitim", înseamnă "distrugător". Pentru cei care în eleg ce ț
înseamnă distrugător, este ceva cu o mare putere de distrugere. A a îl definesc ei. Iar ș
cea mai mare putere distructivă din această lume sunt Statele Unite. Dar Statele Unite 
nu sunt o putere opresivă, ci o putere defensivă, o putere care apără, care a intrat în 
unele ări pentru a-i apăra pe cei afecta i, pe cei minoritari i afecta i din partea celor ț ț ș ț
care erau sus inu i de China i Rusia i alte ări de acolo din Est. A intrat în multe ări, ț ț ș ș ț ț
este adevărat, dar a intrat doar pentru a apăra. i nu a reu it să facă ceva peste tot, Ș ș
deoarece oamenii în i i, de exemplu în Afganistan, afganii nu au vrut să lupte. A fost ș ș
acolo mult timp, mul i ani, în cele din urmă au plecat pentru că afganii nu au vrut să ț
lupte. i Domnul, o na iune care încearcă să o salveze, care încearcă să o aducă în Ș ț
Occident, în caracterul Occidentului, dar ei nu fac eforturi, Domnul nu poate ajuta, i în ș
cele din urmă Statele Unite au trebuit să părăsească Afganistanul. Mul i vorbesc fără să ț
tie, pentru că aud cuvinte care sunt inspirate de du man i care vin din Est. Toate ș ș ș

aceste teorii ale conspira iei, teorii conform cărora Statele Unite vin, inundă i mănâncă ț ș
toată bogă ia, sunt minciuni i ele vin din Rusia, din China, din Coreea de Nord i din ț ș ș
alte na iuni care urăsc Occidentul i urăsc Statele Unite. Nu trebuie să acordăm aten ie ț ș ț
la acest lucru. A adar, corăbiile din Chitim din Numeri 24:24 se găsesc i în Daniel ș ș
11:30, i se găsesc i în Isaia 23:5, iar cuvântul înseamnă distrugător i a a se numesc ș ș ș ș



navele de război. În antichitate, posibil ca această insulă a Ciprului să fi avut nave, a 
avut o flotă navală foarte înfrico ătoare probabil, pentru că erau nave romane, dar ș
aceasta este doar o caracteristică doar pentru a în elege că adevărata putere din acesteț
zile din urmă reprezentată de Chitim este Statele Unite. i, de asemenea, Anglia este o Ș
altă putere. Haide i să vedem ce a mai făcut Tirul. În 27:33, Tirul a îmbogă it pe regii ț ț
pământului, se spune aici: "Când mărfurile tale ie eau din corăbiile tale, umpleai multe ș
popoare, îmbogă eai pe regii pământului cu mul imea bogă iilor tale i a mărfurilor tale". ț ț ț ș
Vă da i seama că nu există o altă putere în această lume despre care să se poată spuneț
aceste cuvinte? China are un comer  mondial, are un comer  foarte agresiv în toată ț ț
lumea, în toate ările. Au intrat în toate ările, au inundat peste tot, a a cum se spune ț ț ș
acolo în Daniel 11, chiar i în ara minunată, care este posibil să fie ara Statelor Unite. ș ț ț
Se spune că regii (sau regatele) pământului s-au îmbogă it. Bineîn eles, produsele ț ț
Chinei sunt ieftine. Occidentul le cumpără, apoi le revinde la pre uri mai mari. i se mai ț Ș
spune aici ceva, că acest Tir i-a trimis mărfurile cu corăbii, sau că alte corăbii au venit ș
la Tir, iar corăbiile care sunt men ionate ca luând mărfurile sunt corăbiile din Tarsis. În ț
Isaia 23 se spune că navele din Tarsis vor fi cele care vor fi afectate de devastarea 
Tirului. A adar, majoritatea produselor lor sunt transportate pe mare i pe ocean, cu ș ș
corăbii. Există vase uria e de containere, care merg în toată lumea, până în Africa. ș
Tehnologia chineză este cumpărată de toate ările, în toată lumea. Cu to ii avem ceva ț ț
vândut de chinezi în casele noastre, sau televizorul, sau calculatorul, sau telefonul, sau 
orice alt lucru tehnologic pe care îl avem. Cele mai multe dintre ele sunt fabricate în 
China. Dar Domnul a permis acest lucru i a dat această în elepciune chineză pentru ca ș ț
poporul Său să o folosească, pentru că sunt ieftine, poporul Său este sărac, le poate 
cumpăra i le poate folosi pentru a predica adevărul, pentru a demasca, spune Ellen ș
White, în elătoriile Babilonului, minciunile Babilonului. Pentru că prin aceste teme vrem ș
să demascăm, cu ajutorul Bibliei, cine în eală întreaga lume, cine curtează cu to i regii ș ț
pământului, care este ara care reprezintă pericolul numărul unu în această lume. Pentruț
că planurile pe care le are China, împreună cu Rusia i alte puteri, sunt planuri de ș
domina ie mondială. Iar ările din aproape toată Asia sunt într-o coali ie, iar aceste ări ț ț ț ț
din Asia nu iubesc Occidentul.
Am citit în Daniel capitolul 11 despre cei doi împăra i care s-au întâlnit pentru a face ț
planuri rele, dar Biblia spune că nu le va fi de folos.

i a  vrea să vă spun, iubi i fra i, acum că suntem aproape de sfâr itul Sabatului, am Ș ș ț ț ș
terminat Sabatul aici, am intrat în noua săptămână, a  vrea să vă spun că chiar în ș
această săptămână pre edintele Chinei se va întâlni cu Putin. Jinping se va întâlni cu ș
Putin i se vor întâlni pentru a face planuri rele, conform Daniel 11:27. Ei sunt buni ș
prieteni de mult timp. China a stat deoparte pentru că a vrut să se îmbogă ească tot mai ț
mult i tot mai mult, astfel încât să poată produce mai repede mai multe arme până cândș
vor merge la război. Dar China i-a arătat caracterul. Există mărturii clare pe internet ș
date de politicienii săi, chiar de pre edintele însu i, care avertizează cu o voce de ș ș
dragon Occidentul i Statele Unite. China face un spectacol de groază în jurul insulei ș
Taiwan. Vrea să intimideze, vrea să instaureze frica, î i lansează zilnic avioanele care ș
imită un fel de război în jurul Taiwanului. i acest lucru se întâmplă de ani de zile. i Ș Ș
vrea să determine Taiwanul să se predea pentru a nu fi distrus. Dar Taiwanul este o 
putere occidentală. Taiwanul nu se va preda. Să spunem alte câteva caracteristici ale 



Chinei sau ale Tirului. Se spune a a. Spune că va fi distrusă de foc. China va fi distrusă ș
de foc. Cred că am citit, dar haide i să citim din nou. Este aici, în 27:34. Spune: "În ț
vremea când vei fi sfărâmat de mări în adâncul apelor, comer ul tău i toată compania taț ș
vor cădea în mijlocul tău. To i locuitorii insulelor se vor mira de tine, i împăra ii lor vor ț ș ț
tremura de frică. Negustorii din sate vor uiera asupra ta. Vei ajunge să te faci de groazăș
i vei înceta să mai fii pentru totdeauna." Ei bine, iubi i fra i, acelea i cuvinte le găsim în ș ț ț ș

Apocalipsa capitolul 18, unde se vorbe te despre judecata curvei celei mari. Babilonul ș
este numit acolo, nu din cauza numelui actual, pentru că Babilonul nu mai există, ci din 
cauza caracteristicilor i pentru că toate aceste puteri provin din Babilon. Babilon a fost ș
numele simbolic al papalită ii, acum este China i orice religie idolatră, orice putere ț ș
politică idolatră, care are caracteristicile Babilonului, poate fi numită Babilon în Biblie. Cu
numele de Tir, îi numim pe cheni i sau pe kenitas, pentru că au acelea i caracteristici. ț ș
Sunt oameni violen i, care atacă pe la spate, din spate. La fel au făcut i amaleci ii, ț ș ț
vorbind acum de Rusia, pentru că Rusia i China au acela i caracter, cu unele diferen e,ș ș ț
că China este mult mai subtilă, mult mai asemănătoare cu un arpe, este un adevărat ș
arpe chinezesc, de aceea simbolul său este dragonul sau arpele zburător i antic, ș ș ș

care îl reprezintă pe Satana. A adar, pentru cei care vor să citească i vor să vadă în ș ș
Apocalipsa 18 că sunt acelea i cuvinte i tot ceea ce se spune aici în Ezechiel 27, pute iș ș ț
citi Apocalipsa 18, nu vom citi acum. A  vrea să spun alte detalii, am spus că va fi ș
distrus cu foc, versetele sunt Ezechiel 27:34, 26:3, Numeri 24:22. Să citim Numeri, 
pentru că acesta a fost subiectul ini ial de studiu. Numeri 24 cu 22, se spune a a: "că ț ș
cheni ii vor fi ar i când A ur vă va lua prizonieri", în această versiune se spune că ț ș ș
cheni ii vor fi alunga i, dar cuvântul din original este "ar i". Pute i tăia, iubi i fra i, aici ț ț ș ț ț ț
trebuie să ne corectăm săbiile, cum spune Biblia, "să le lustruim" sau "să le cură ăm", săț
le pregătim pentru război, pentru că războiul este războiul adevărului împotriva minciunii 
din această lume, i va produce mult sânge, mult sânge va fi vărsat pentru războiul ș
adevărului Domnului Isus Cristos. Trebuie să avem în mâinile noastre Biblii adevărate, 
traduceri adevărate. Se spune aici că cheni ii, adică China, vor fi ar i, vede i? China va fiț ș ț
arsă, din această cauză to i locuitorii, to i împăra ii pământului vor rămâne cu gura ț ț ț
căscată, iar acolo, în Apocalipsa 18, se spune că "într-un ceas", "într-un ceas va veni 
distrugerea peste voi", iar apoi se spune "într-o zi", "într-o singură zi". Vede i asta? Este ț
ceva rapid care va distruge. Probabil bombe nucleare, probabil vreun atac destructiv, 
complet distrugător i foarte rapid, dat de Statele Unite, pentru că Statele Unite sunt ș
vulturul, simbolul lor este vulturul, iar DUMNEZEU spune despre Sine că este ca un 
vultur, de i romanii au pus vulturul pe steagul lor, acesta este un furt pe care l-a făcut ș
Satana, ho ul i mincinosul. Simbolul este al lui DUMNEZEU. i a a cum vulturul se ț ș Ș ș
năpuste te pentru a- i vâna prada, a a va interveni Domnul prin Statele Unite pentru a ș ș ș
pedepsi această putere rea, malefică i foarte mincinoasă care are mă ti. tim că în ș ș Ș
lume se poartă mă ti. Oamenii poartă mă ti la anumite activită i sau petreceri, dar în ș ș ț
China acest lucru este dus la extrem, mă tile chineze ti sunt renumite, China este o ș ș
putere care are mă ti în această lume. Să vedem ce spune Ezechiel 28. Ezechiel 28 ș
vorbind tot către Tir, dar de data aceasta către regele Tirului i prin ul Tirului.ș ț
De la versetul 12 vorbe te cu regele, i până la versetul 12 vorbe te cu prin ul, iar de la ș ș ș ț
versetul 12 încolo vorbe te cu regele Tirului. De la versetul 12 înainte, vorbe te despre ș ș
Lucifer, pentru că îi spune: "Ai fost un heruvim uns", iar faptul că vorbe te despre Luciferș



îl tim cu to ii. Dar de la versetul 1 până la versetul 10, în Ezechiel 28 vorbe te despre ș ț ș
China, iubi i fra i, vorbe te despre China, i îi spune prin ului sau regelui Chinei: "A a ț ț ș ș ț ș
vorbe te Domnul DUMNEZEU, pentru că inima ta s-a înăl at i ai spus: Eu sunt un ș ț ș
dumnezeu". Imagina i-vă, pre edintele Chinei se crede DUMNEZEU, chiar dacă arată ț ș
ca un miel, zâmbind tot timpul, cu fa a aceea de miel, dar în inima lui s-a întâmplat cu el ț
a a cum s-a întâmplat cu Nebucadne ar, este o caracteristică a Babilonului direct, a lui ș ț
Nebucadne ar. Nebucadne ar, să ne amintim, că în căderea lui, i s-a înăl at inima când ț ț ț
s-a uitat din palatul său la tot ora ul Babilon, bogat, avansat i tehnologic, un ora  de ș ș ș
aur, să zicem, i Nebucadne ar a spus a a, "mâna mea a construit asta", i Biblia spune ș ț ș ș
că i s-a înăl at inima în el i chiar în acel moment s-a produs căderea lui i a înnebunit ț ș ș
timp de apte ani, a înnebunit mâncând iarbă cu animalele. Împără ia, prin mila lui ș ț
DUMNEZEU, i-a fost păstrată până la vindecarea lui, pentru că DUMNEZEU i-a dat 
pocăin ă în nebunia lui, iar el în cele din urmă l-a recunoscut pe DUMNEZEU. Toate ț
acestea le găsim în cartea lui Daniel, pentru cei care vor să citească. La fel i în cazul ș
acestui personaj, Xi Jinping, inima lui a fost înăl ată, " i ai spus: sunt un DUMNEZEU, ț ș
stau pe scaunul lui DUMNEZEU". De ce în scaunul lui DUMNEZEU? Vom vedea. "În 
mijlocul mărilor, fiind tu om i nu DUMNEZEU, i i-ai pus inima ta ca inima lui ș ș ț
DUMNEZEU", asta îi repro ează DUMNEZEU acestui rege al Tirului, care se crede ș
DUMNEZEU i care se află în inima sau în mijlocul mărilor, adică acolo unde se ș
întâlnesc toate mările, toate afacerile de acolo dinspre est, i tot de acolo se poate ie i ș ș
în Statele Unite i în toată lumea, în toate insulele de jos, i în Australia. i, pentru că seș ș Ș
află în mijlocul mărilor, se crede o putere centrală, a a cum am spus. Am aflat pe ș
internet că China se crede într-adevăr buricul pământului, adică centrul sau na iunea ț
centrală i principală a acestui pământ, a a cum se crede i Putin. Putin se crede la fel. ș ș ș
Astfel de gânduri sunt ale lui Satana însu i, care a vrut să ia locul lui DUMNEZEU i să ș ș
se a eze pe tronul său. Versetul 3: "Iată, tu e ti mai în elept decât Daniel, nu există nici ș ș ț
o taină care să- i fie ascunsă". Dragi fra i i surori, vom publica pe Telegram ni te ț ț ș ș
informa ii care spun toate aceste lucruri. În elepciunea chineză este una dintre cele mai ț ț
vechi i mai citite în elepciuni din lume, una dintre cele mai influente în lume i în ș ț ș
Occident. În elepciunea chineză i în elepciunea "artei războiului", pe care China o are ț ș ț
de mii de ani, în căr i, căr i despre arta războiului, căr i care au fost citite chiar i de ț ț ț ș
Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte a învă at arta războiului citind în elepciunea ț ț
chineză, apoi FSB-ul, fostul KGB al Rusiei, are ca manual de studiu i cartea chineză ș
"Arta războiului", i haide i să citim pu in din aceasta, iubi i fra i, pentru cei care nu tiu ș ț ț ț ț ș
despre ce vorbim. Ei au mai multe căr i renumite, eu voi citi din cea mai renumită dintre ț
toate căr ile despre arta războiului, i vom citi o scurtă descriere, pentru că este o carte. ț ș
Spune a a: "arta războiului este o carte scrisă de generalul i strategul militar Sun Tzu ș ș
acum aproximativ 2.500 de ani în China antică; este un tratat de practică militară i ș
strategie de război care se bazează pe principiile doctrinei taoiste; în acest sens, arta 
războiului este un text care ne ajută să în elegem mai bine natura conflictelor i să ț ș
analizăm i să evaluăm cele mai bune alternative pentru rezolvarea lor". i ascultă ș Ș
acum: "unele dintre învă ăturile fundamentale ale căr ii sunt că idealul este să câ tigi ț ț ș
fără să lup i i că războiul se bazează pe în elăciune". Observa i cuvintele iubi i fra i, ț ș ș ț ț ț
"războiul se bazează pe în elăciune i pe confuzia inamicului". Din nou, "idealul este de ș ș
a învinge fără luptă i că războiul se bazează pe în elăciune i pe confuzia inamicului; ș ș ș



de asemenea, subliniază importan a de a fi capabil să te adaptezi la condi ii, de a fi ț ț
capabil să aperi avantajele, de a profita de oportunită i i de a avea o viziune clară i o ț ș ș
conducere temeinică; este considerată una dintre cele mai bune i mai actuale căr i de ș ț
strategie militară din toate timpurile, avertismentele sale au influen at de-a lungul istoriei ț
mari strategi de război i politică din Est i Vest, precum Nicolas Machiavelli, Napoleon ș ș
Bonaparte, Mao Zedong i mul i al ii. " Acestea sunt doar câteva cuvinte descriptive, dar ș ț ț
avem mult mai multe materiale despre această carte, despre ceea ce înva ă ea.ț
Acestea sunt lucruri teribile pe care le înva ă această carte, care spune că "arta ț
războiului, rămâne cel mai influent text de strategie în războiul din Asia de Est i a ș
influen at gândirea militară estică i occidentală, precum i tacticile de afaceri i strategiaț ș ș ș
juridică, printre alte domenii". Adică, această carte este aplicată în afaceri, de aceea 
China este o putere mincinoasă, care nu face afaceri sfinte în fa a lui DUMNEZEU, ci ț
face afaceri cu în elăciune. Nu tiu câ i dintre voi ti i despre mafia chineză, sau despre ș ș ț ș ț
Triade, nu tiu dacă cineva a auzit acest cuvânt, "Triadele". Sunt mafio ii chinezi, i ș ț ș
observa i ce scrie în Ezechiel capitolul 28 cu 16 "din cauza mul imii comer ului vostru, a iț ț ț ț
fost plini de violen ă i a i păcătuit". Afacerile chineze ti sunt pline de violen ă. Afacerile ț ș ț ș ț
chineze ti sunt controlate de mafio i, mafio i care nu a teaptă, nu negociază, ci ard i ș ț ț ș ș
ucid oamenii care nu le plătesc la timp, îi obligă pe intermediarii chinezi să cumpere de 
la ei. Ei controlează multe industrii din China i vând angro. Dacă cumpărătorul nu ș
plăte te la timp, folosesc violen a, a a cum se spune aici. Am văzut personal afaceri ș ț ș
chineze ti arse până la temelii, chiar i aici, în Spania, am văzut cu ochii mei. tiu i din ș ș Ș ș
România, de aceste triade de afaceri chineze ti, i ce amenin ări teribile folosesc ei, ș ș ț
chinezii. Să continuăm să citim câteva versete din Ezechiel 28. Am citit versetul 4, "cu 
în elepciunea ta i cu priceperea ta ai adunat bogă ii", este exact i literal cum s-a ț ș ț ș
îmbogă it China i a devenit o putere economică mondială, cu în elepciune, cu pricepereț ș ț
i cu viclenie. Versetul 5: "prin măre ia în elepciunii tale în comer ul tău i-ai înmul it ș ț ț ț ț ț

bogă iile i din cauza bogă iilor tale i s-a înăl at inima". Exact bogă iile au ridicat inima ț ș ț ț ț ț
lui Nebucadne ar în Babilon i bogă iile au ridicat inima lui Putin, cel care i-a jefuit ara ț ș ț ș ț
i s-a făcut cel mai bogat om din lume. Cel mai bogat om din lume, conform ș

Occidentului, a fost intervievat i a spus: "Nu cred că eu sunt cel mai bogat om din lume,ș
cred că Putin este". To i oligarhii ru i la un loc abia egalează bogă ia pe care o are ț ș ț
Putin, un singur om, o singură persoană care i-a jefuit ara. Aici se spune " i-ai înmul it ș ț ț ț
bogă iile i din cauza bogă iilor tale i s-a înăl at inima". Acest lucru s-a întâmplat cu ț ș ț ț ț
siguran ă cu Jinping. Nu vrem să spunem că ace ti oameni au fost răi de la început. O ț ș
persoană evoluează în via ă, se schimbă i, în func ie de alegerile sale, unii devin mai ț ș ț
buni, iar al ii mai răi. Dacă vrem să vedem acest lucru despre Nebucadne ar, este în ț ț
Daniel 4:30. "De aceea, a a vorbe te Domnul DUMNEZEU: pentru că i-ai pus inima ca ș ș ț
o inimă de DUMNEZEU, adică pentru că te-ai crezut DUMNEZEU, de aceea, iată, voi 
aduce peste tine străini, puternicii na iunilor." Cuvântul original este "teribilii", iar aici esteț
vorba despre Statele Unite. Intrăm din nou în capitolul 24 din Numeri i aici citim în ș
versetul 19 "din Iacov va ie i cel care va stăpâni i va distruge cetă ile care vor rămâne".ș ș ț
A adar, cel puternic i cel care are tăria rinocerului, a a cum se spune în versetul 8, ș ș ș
este ara Statelor Unite i are o tărie de rinocer în cornul său. Această na iune are un ț ș ț
corn. Este acel ap din Daniel capitolul 8, unde Daniel îl descrie ca fiind un ap, dar în ț ț
realitate nu există un ap cu un singur corn. apii au două coarne i dacă vă duce i i vă ț Ț ș ț ș



uita i la api ve i vedea că sunt mai slabi decât un berbec. Un berbec este uria , am ț ț ț ș
văzut un berbec care era foarte puternic, gras, cu o for ă extraordinară, iar proprietarul îl ț
inea închis singur pentru că putea chiar să omoare oile. Iar un ap, de i este i el ț ț ș ș

violent, dar este mai slab, de asemenea coarnele sunt mai sub iri, nu sunt ca la berbec, ț
care sunt foarte groase i curbate. Dar în Daniel capitolul 8 se vorbe te despre un ap ș ș ț
mascul ca despre un rinocer puternic. Rinocerul are un corn pe cap, între ochi, exact 
a a cum se spune în Daniel 8, că avea cornul între ochi. Este mai degrabă un ap cu un ș ț
corn de rinocer. i am spus că acest rinocer reprezintă Statele Unite, am spus-o de Ș
aproape un an de zile, i asta este ceea ce Domnul ne-a arătat în acel moment. i chiar ș Ș
i acum această interpretare rămâne valabilă, pentru că aici, în Numeri 24, am găsit mai ș

multe argumente în acest sens.
Apoi, revenind la Ezechiel 28, aici, în versetul 7, se spune despre China, adică despre 
Tir, care este China, că: "De aceea, pentru că te-ai crezut DUMNEZEU în acest pământ,
voi aduce asupra ta pe puternicii na iunilor, care î i vor scoate săbiile împotriva ț ș
frumuse ii în elepciunii tale i vor murdări splendoarea ta. i vei muri de moartea celor ț ț ș Ș
care mor în mijlocul mărilor". Acolo se a ează China în mijlocul mărilor, pentru că sunt ș
mai multe mări în jur, adică de-a lungul coastei Chinei. Există Marea Japoniei, există 
cele două Mări ale Chinei, Marea Taiwanului (Strâmtoarea Taiwan), în total vreo zece 
mări pline de insule până în Australia, iar apoi continuă cu oceanul. "Ve i muri de ț
moartea celor netăia i împrejur de mâna străinilor, căci Eu am vorbit, zice Domnul, EU ț
SUNT". Iar versetul 9 ne arată că nu este vorba despre Lucifer. " Vei vorbi înaintea 
uciga ului tău, zicând: Eu sunt DUMNEZEU?" Cu alte cuvinte, vor îndrăzni ei să spună ș
Statelor Unite, când vor veni cu armata lor, "Eu sunt DUMNEZEU"? Cine îi va crede? i Ș
versetul 9 continuă: "Tu e ti om, i nu DUMNEZEU, în mâna uciga ului tău". Cu alte ș ș ș
cuvinte, acest rege al Tirului este un om, nu este Lucifer. Lucifer, doar de la versetul 12 
încolo apare, i nu în toate versetele, pentru că, de exemplu, versetul 18 este o dublă ș
împlinire: "Te voi face cenu ă pe pământ, sub ochii tuturor celor care te privesc". Acest ș
lucru se va împlini i cu China, cu marile sale ora e, cu armele i toată tehnologia sa ș ș ș
militară. "Va fi arsă cu foc", se spune în Numeri 24. i am arătat că a a va fi. A adar, Ș ș ș
Tirul este numit "cel încoronat", adică este o na iune încoronată, o na iune regească, o ț ț
na iune care se crede cea mai importantă na iune din această lume, cea încoronată. ț ț
Acest lucru este spus i în Apocalipsa 18:7, despre marea prostituată, Babilonul. Este o ș
na iune de în elep i, un rege în elept, un rege care se crede DUMNEZEU, un rege a ț ț ț ț
cărui inimă este înăl ată, un rege care i-a îmbogă it ara i s-a îmbogă it pe sine prin ț ș ț ț ș ț
în elepciune. i tim că Jinping este autorul întregii sale dezvoltări, al întregii dezvoltări aț Ș ș
marilor ora e uria e pe care le are China. Iar în Isaia 14 se spune, se vorbe te despre ș ș ș
înăl area în înăl ime, în mun i. Să ne uităm din nou la Numeri 24:21, să vedem ce spune.ț ț ț
Spune: " i văzând pe chenit, a luat pilda lui i a zis: Puternică este locuin a ta, pune- i ș ș ț ț
cuibul în stâncă." Observa i aceste cuvinte rostite cu mii de ani în urmă, iubi i fra i. ț ț ț
Domnul ne-a lăsat aici câteva caracteristici pentru a nu da gre  în interpretarea noastră. ș

ine i minte acest lucru, nu este vorba despre papalitate, ci despre China. La sfâr itul Ț ț ș
acestei lumi, nu papalitatea, ci China. Se spune că cuibul ei, adică locul ei va fi a ezat înș
stâncă. Ei bine, dacă ne uităm la harta Chinei, iubi i fra i, 40% din teritoriul său este ț ț
format din mun i mai înal i de 2000 de metri. 40% este enorm, pentru o ară atât de ț ț ț
gigantică precum China, să aibă o înăl ime de peste 2000 de metri, iar mun ii săi ajung ț ț



până la aproape 9000 de metri, 9 kilometri înăl ime. De aceea se spune: î i vei pune ț ț
cuibul în stânci, pentru că China într-adevăr, dintre toate na iunile, este o na iune ț ț
a ezată pe înăl imi de stânci, pe stânci. i cu siguran ă vor căuta refugiu în ace ti mun i ș ț Ș ț ș ț
atunci când va veni răul. i spune aici: "puternică este locuin a ta, pune- i cuibul în Ș ț ț
stâncă". Iar despre Domnul, se spune aici: "Vai, cine va trăi când DUMNEZEU va face 
aceste lucruri?". Căci răspunsul este clar, cei 144 de mii. La sfâr itul acestei lumi, ș
nimeni nu va mai rămâne în via ă în afară de cei 144 de mii. Ceilal i care au murit vor fi ț ț
învia i cu to ii după cei 1000 de ani. Cei buni vor fi învia i imediat la a doua venire a lui ț ț ț
Cristos, cei răi vor fi învia i după cei 1000 de ani. Dar a  vrea să vă spun că această ț ș
via ă nu ne serve te la nimic altceva decât la ob inerea vie ii ve nice. Această via ă ț ș ț ț ș ț
înaintea Domnului, chiar i cei 6000 de ani din această lume, este ca o clipă pentru via aș ț
Lui ve nică. Este o clipă, sau cinci minute, să zicem. Întreaga istorie de 6000 de ani. i ș Ș
via a noastră, via a fiecăruia dintre noi, a a cum spune Biblia. Sunt ca un abur care ț ț ș
apare pu in i dispare. Ele sunt o clipă. i în acest moment, fiecare dintre noi trebuie să ț ș Ș
ia o decizie, iubi i fra i, trebuie să decidem să ne schimbăm tribul, să renun ăm la ț ț ț
propriul nostru steag i să ne punem "sub aripile Celui Preaînalt", "sub umbra Celui ș
Atotputernic", adică sub steagul însângerat al Prin ului Emanuel, cum spune Ellen ț
White. Aceasta este singura mântuire care există, i nu ne referim la această via ă, ș ț
pentru că această via ă nu este planul lui DUMNEZEU pentru noi. Planul lui ț
DUMNEZEU pentru noi este de neimaginat pentru min ile noastre slabe. Planul lui ț
DUMNEZEU este de a da via ă ve nică fiecăruia dintre noi.ț ș
Avem o ve nicie în fa a noastră, dar trebuie să biruim, iubi i fra i. Mai întâi de toate ș ț ț ț
trebuie să biruim în această lume, în toate ispitele, în toate momentele care vor veni 
peste noi pentru a ne testa caracterele, a a cum se spune în Apocalipsa, despre "ceasulș
de încercare care va veni peste toată lumea ca să încerce pe cei ce locuiesc pe 
pământ". Pentru că ceasul de încercare va fi probabil înainte de moarte, sau fiecare va fi
pus în diferite situa ii de via ă i de moarte i mul i vor deveni mai răi, mul i î i vor trăda ț ț ș ș ț ț ș
chiar rudele, prietenii, îi vor trăda a a cum sunt trăda i acum în Ucraina. Am văzut de ș ț
mai multe ori un documentar din Ucraina, în aceste zile, în care civili ucraineni care au 
ajutat armata sub ocupa ia rusă i-au riscat via a. Bătrâni mici ca ace tia i-au riscat ț ș ț ș ș
via a, chiar i femei. Au fost nevoi i să privească cu durere cum mul i dintre prietenii lor ț ș ț ț
au trecut de partea ru ilor i au fost nevoi i să ascundă ceea ce credeau, pentru a nu fi ș ș ț
închi i, pentru a putea ajuta armata ucraniană. Dar au văzut cu triste e cum prieteni de-oș ț
via ă, vecini i prieteni de-o via ă au devenit trădători i i-au vândut prietenii ru ilor ț ș ț ș ș ș
pentru a-i ucide. Vă pute i imagina ce va urma în această lume? În Matei 24 se spune căț
se vor vinde unii pe al ii, vor fi trăda i. Va fi situa ia teribilă în această lume? Se vor trădaț ț ț
unii pe al ii pentru a- i salva via a? Nu, iubi i fra i, trebuie să ne păstrăm caracterul ț ș ț ț ț
nostru chiar dacă vom muri, chiar dacă va trebui să fim uci i, împu ca i. Nu contează ș ș ț
asta. Nu tiu dacă a i văzut acest videoclip care a apărut acum vreo 10 zile. A fost trimis ș ț
de criminalii Wagner, despre un ucrainean, un soldat neînarmat care ar fi trebuit să fie 
luat prizonier, pentru că există o protec ie a prizonierilor prin dreptul interna ional. Dar ț ț
acest soldat este văzut stând acolo, la marginea tran eei, i înainte de a fi împu cat i ș ș ș ș
ucis, fiind neînarmat, spune "Glorie Ucrainei", apoi este împu cat i cade mort. El nu ș ș
face compromisuri pentru a- i salva via a. Rămâne constant i i-a salvat via a, iubi i ș ț ș ș ț ț
fra i, căci Cristos a spus: "Cel ce va căuta să- i salveze via a în lumea aceasta o va ț ș ț



pierde, iar cel ce- i va pierde via a în lumea aceasta o va salva pentru ve nicie". Aici îi ș ț ș
vede i pe cei care sunt copii ai lui DUMNEZEU i pe cei care sunt copii ai Satanei. Cei ț ș
care iubesc doar această via ă vor trăda, î i vor schimba caracterul, vor min i, nu le va ț ș ț
păsa de Legea lui DUMNEZEU, vor face totul pentru a- i salva bietele lor vie i care vor fiș ț
distruse în curând de DUMNEZEU. Dar cei care sunt din adevăr, cu un caracter nobil, cu
caracterul lui Isus Cristos, cei care iubesc adevărul, sunt dispu i să- i dea via a pentru ș ș ț
adevăr. Acestora nu le va păsa dacă vor fi uci i. Ei se vor lăsa uci i. Ace tia sunt martiriiș ș ș
lui DUMNEZEU care vor fi învia i de DUMNEZEU i vor primi via a ve nică. ț ș ț ș
Până acum am vorbit despre o parte din lucrurile pe care Domnul le-a descoperit în 
această săptămână. Există mai multe lucruri despre care nu am vorbit aici. Dar măcar 
să rămânem cu aceste argumente care aduc o lumină suplimentară, o lumină în plus 
despre sfâr itul lumii, despre cine sunt fiarele din Apocalipsa 13, posibil, cine sunt ș
puterile care vor aduce necazul pe acest pământ i care vor aduce "ceasul de încercare"ș
pentru fiecare locuitor al pământului. Sper că a i reu it să studia i cu aten ie i să vede i ț ș ț ț ș ț
că tot ceea ce s-a vorbit se găse te în Biblie. Tot ceea ce a fost vorbit se găse te în ș ș
Biblie. 
Am fost întrebat, atunci, cum stau lucrurile? Nu va fi papalitatea cea care va impune 
decretul duminical? Cunoa tem toate interpretările pionierilor. Ei bine, iubi i fra i, nu tiu. ș ț ț ș
Eu nu tiu. tiu ce mi-a arătat DUMNEZEU. i nu am negat niciuna dintre interpretări. ș Ș Ș
Am dat doar o altă interpretare, să le luăm pe toate în considerare, să fim preveni i de totț
ceea ce poate fi pe acest pământ. Nu tiu dacă acest lucru se va împlini a a cum au ș ș
interpretat-o pionierii i Ellen White, pentru că Ellen White nu a avut nici măcar o viziune ș
despre papalitate, despre papalitatea care vine din nou la putere i care are o armată i ș ș
care poate impune semnul fiarei. Acolo se vorbe te despre o putere asemănătoare ș
papalită ii, care se crede tată.ț
Papalitatea înseamnă "tată". Există i alte puteri, ca i papalitatea, care au acela i autor ș ș ș
în spatele lor i toate sunt "Babilon" sau "fiicele Babilonului". Dar papalitatea, în acest ș
moment, nu are puterea de a ucide, este o putere distructivă străveche care acum nu 
mai are putere distructivă. Dar ceea ce se vede pe acest pământ este clar. China i tot ș
estul, Coreea de Nord, Rusia, Iran, Turcia, toate aceste puteri s-au înarmat enorm cu 
arme nucleare i pot distruge pământul. Papalitatea nu are arme nucleare. Papalitatea ș
nu poate face ceea ce scrie în Biblie, dar poate face parte, nu tiu. Să ne amintim că ș
papalitatea a fost ini iatoarea atât a nazismului, cât i a comunismului. i vă recomand ț ș Ș
să citi i revistele lui Alberto Rivera, fost iezuit. Papalitatea a fost ini iatoarea a tot, inclusivț ț
a budismului i a religiilor orientale. Toate au fost create de catolici, de societă ile ș ț
secrete. Au fost create i au devenit ceea ce sunt. Niciuna dintre aceste puteri nu va ș
recunoa te papalitatea ca fiind tatăl lor. Ele au scăpat din mâinile papalită ii. Sunt puteri ș ț
politice i religii mondiale, dar niciuna dintre ele nu va recunoa te papalitatea ca fiind ș ș
tatăl lor. Nu tiu ce se va întâmpla în această lume în detaliu. Nu tiu dacă va fi a a cumș ș ș
a spus Ellen White, i anume că Estul nu va avea niciun rol. Pionierii nu au reu it să ș ș
vadă că puterile rele finale trebuiau să fie China i Rusia i comunismul. În vremea lor, ș ș
comunismul abia începea să se nască. Ei nu au putut vedea puterile. Puterea care a 
fost rănită, sau fiara care a fost rănită i a cărei rană mortală a fost vindecată este pur i ș ș
simplu puterea lui Satana. Pentru că Satana, pentru o vreme, timp de 80 de ani după 
războaiele mondiale, nu a mai avut voie să facă vreun rău poporului lui DUMNEZEU. El 



a primit o rană mortală. Puterile lui Satana, fiarele lui, indiferent de numele lor, 
succesiunea de fiare, de fiare după fiare după fiare după fiare după fiare care exista din 
vechime, a fost întreruptă pentru o vreme. A fost întreruptă chiar înainte de nazism 
pentru o vreme. Apoi a intervenit nazismul i rana mortală a fost vindecată pentru ca ș
fiarele lui Satana să ucidă mai mul i sfin i i oameni din această lume. i apoi, din nou, ț ț ș Ș
au intervenit 70, 80 de ani de pace după cel de-al doilea război mondial i acum, din ș
nou, rana acestor fiare este vindecată. Pentru Satana nu contează ce bestie va folosi. 
Pe el îl interesează doar să folosească o anumită putere militară i politică i comercială ș ș
pentru a distruge vie ile oamenilor, pentru a distruge, pentru a aduce moarte, suferin ă, ț ț
foamete, boală, sclavie economică etc. i pentru că în fa a mor ii mul i se întorc la rău. Ș ț ț ț
Iar satana a folosit întotdeauna cruzimea i for a pentru a aduce moartea. Iată la ce se ș ț
reduce totul, iubi i fra i. Nu tiu dacă va fi doar papalitatea sau va fi papalitatea împreunăț ț ș
cu comunismul sau va fi doar comunismul. Nu contează. Contează că ceea ce va fi va fi 
a a cum a fost i în trecut. Va fi moarte, distrugere i pământul însu i va fi distrus de ș ș ș ș
oameni cu armele lor atomice sau nucleare. Iar Domnul va interveni în cele din urmă 
pentru a- i salva poporul i to i cei care î i vor fi pierdut via a mărturisind adevărul i ș ș ț ș ț ș
nefăcând nici un compromis cu minciuna, vor primi cu to ii via a ve nică de la ț ț ș
DUMNEZEU. Sper ca to i cei care ascultă să poată în elege aceste cuvinte i să poată ț ț ș
lua deciziile vie ii lor i să ne putem întâlni în ceruri. Domnul Isus să ne ajute pe to i la ț ș ț
aceasta i a Lui să fie gloria i cinstea, căci a Lui este i puterea de a salva pentru ș ș ș
totdeauna. Amin. 
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