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Pacea lui Cristos, iubi i fra i, mica turmă a Domnului Isus Cristos. Vă salutăm cu un ț ț
Sabat fericit, de i tim că mul i vor auzi aceste teme nu în ziua de Sabat. Nu sunt teme ș ș ț
doar pentru ziua de Sabat. Aceste înregistrări sunt teme pe care Dumnezeu ni le dă 
pentru ca poporul Său să fie avertizat, pentru ca poporul Său să se trezească, pentru ca 
poporul Său să se pregătească pentru marea bătălie de la Armaghedon. Vă salutăm i ș
cu această ocazie cu dorin a ca to i, dacă este posibil, să fie salva i. Aceasta este ț ț ț
dorin a Domnului, Creatorul cerului i al pământului. Ne aflăm astăzi, în primăvara anuluiț ș
2023 în calendarul babilonian, adică în calendarul acestei lumi, dar în calendarul lui 
Dumnezeu tocmai am intrat în al doilea an de război între Rusia i Ucraina. În urmă cu ș
trei zile s-a încheiat primul an biblic, să spunem a a, un an întreg. Războiul din Ucraina ș
a început acum doi ani, în anii biblici, a început cu aproximativ două luni înainte de 
sfâr itul anului biblic de atunci, 2022. Apoi a început în a patra lună a anului 2022, a ș
început al doilea an biblic, iar acum suntem în al treilea an biblic. Am început al treilea 
an biblic, care începe primăvara i începe cu luna nouă după echinoc iul de primăvară. ș ț
În urmă cu trei zile a început anul nou biblic i spunem acest lucru pentru a fi aten i la ș ț
această temă până la sfâr it pentru că vom spune câteva evenimente pe care Domnul niș
le-a arătat care sunt ocante, despre ceea ce a făcut Domnul la anumite date din ace ti ș ș
ani biblici. Noi tim că Domnul are un calendar al Său, Domnul nu ac ionează după ș ț
calendarul fals, după calendarul omenirii, Domnul ac ionează după calendarul Său care ț
este descris în Biblie i în timpurile Sale. De aceea, în elep ii Domnului vor în elege ș ț ț ț
acest lucru, vor putea fi avertiza i cu privire la viitor i vor putea avertiza pe mul i cu ț ș ț
privire la viitor i la toate evenimentele din vremurile de restri te care vor veni peste ș ș
această lume sau, a a cum spune Biblia, ora de încercare a fiecărei fiin e umane. Am ș ț
primit în această săptămână multe texte, multă lumină, Domnul ne-a îndreptat aten ia în ț
multe pasaje din Biblie care vorbesc despre Daniel i Apocalipsa. Am învă at multe în ș ț
această săptămână, va trebui să înregistrăm mult, vom adăuga multe detalii, multe 
explica ii despre profe iile Bibliei, despre pasaje neîn elese până acum în Biblie. Vă vom ț ț ț
ruga să asculta i aceste teme, începând cu războiul, cu începutul războiului din Ucraina, ț
să asculta i toate aceste teme cu mare aten ie, notând toate detaliile, toate semnifica iile,ț ț ț
fiecare având un caiet în care să noteze totul, ideile principale. Domnul are un popor de 
în elep i, un popor care va în elege, un popor care va fi eliberat de păcat i va fi pregătit ț ț ț ș
pentru vremea de strâmtorare prin lumină, prin adevăr, pentru că Isus Cristos este 
adevărul, El este calea spre adevăr i lumină i a promis că va da poporului Său o ș ș
în elepciune pe care lumea nu o are. În Biblie se spune că Dumnezeu, Creatorul, nu va ț
face nimic fără ca mai întâi să- i anun e planurile slujitorilor Săi, profe ii, iar Biblia spune ș ț ț
că El anun ă sfâr itul de la început. A adar, în Biblie avem descris întregul viitor, până laț ș ș
sfâr itul lumii, până la mileniu i până la ve nicie, totul este în Biblie. Numai că Domnul ș ș ș
a pus mâna pe multe texte din Biblie pentru a nu fi în elese decât în momentul împlinirii ț
lor. A a că Domnul a dat, în aceste zile din urmă, o lumină niciodată imaginată până ș
acum, niciodată în eleasă până acum, o lumină care va surprinde pe mul i i mai ales peț ț ș
cei care i-au făcut o imagine a sfâr itului lumii i au stat zeci i zeci de ani în această ș ș ș ș
imagine pe care i-au creat-o în mintea lor. Le va fi mai greu, a a cum a fost i evreilor, ș ș ș



să renun e la anumite în elegeri false despre Biblie, iar pentru mul i aceasta a fost ț ț ț
practic o zguduire mortală, o zguduire pe care nu au putut să o suporte din cauza răută iiț
lor i au fost lăsa i pe dinafară, în afara salvării. Evreii nu au fost capabili, cu adevărul peș ț
care l-a proclamat Isus Cristos, din cauza prejudecă ilor lor, din cauza răută ii lor în ț ț
general, pentru că din cauza răută ii Domnul nu binecuvântează mintea pentru a ț
în elege. Deci, aceste adevăruri vor fi în elese doar de "copii", între ghilimele, de "prunciiț ț
în răutate", cum spune Domnul Isus Cristos, de cei care î i purifică via a de orice păcat, ș ț
de cei mai blânzi de pe pământ. Acestea sunt adevăruri pe care chiar dacă se vor 
strădui să le în eleagă, în elep ii i cei mândri în în elepciunea lor, teologii, prin ii bisericii,ț ț ț ș ț ț
nu vor putea să le în eleagă.ț
Am primit multă lumină în această săptămână; vom număra i vom merge din text în ș
text, din pasaj în pasaj, din carte în carte în toată Biblia. Vom încerca să putem 
înregistra tot ceea ce ne-a dat Domnul, pentru că în fiecare săptămână Domnul ne dă 
mai multă i mai multă i mai multă lumină, într-o viteză accelerată, ca să spunem a a. ș ș ș
Nu putem fi lăsa i în urmă, trebuie să inem ritmul, pasul cu lumina i cel mai greu va fi ț ț ș
pentru cei noi care vor să în eleagă viitorul pentru că vor trebui să facă efortul de a ț
asculta totul, totul, cel pu in de la începutul războiului i chiar unele teme anterioare. Darț ș
toate aceste aproape o sută de teme pe care le avem sunt foarte importante de ascultat.
Domnul spore te practic adevărul în aceste ultime zile, a a cum a făcut-o i pe vremea ș ș ș
lui Ellen White, foarte mult, i nu este suficient să ascultăm pu in sau să studiem pu in, ș ț ț
trebuie să inem pasul cu adevărul i trebuie să punem temelia i să construim clădirea ț ș ș
adevărului, templul adevărului în mintea noastră, în ordine. De aceea, recomandăm 
tuturor să asculte în ordine, de la început, totul pentru a în elege. Altfel, vor fi lucruri pe ț
care nu le ve i putea în elege, chiar dacă aceste lucruri au fost deja explicate în ț ț
subiectele anterioare. Este foarte important să învă a i totul în ordine. A a cum se spuneț ț ș
în Noul Testament, cred că în cartea Luca, trebuie să expunem în ordine tot adevărul 
a a cum îl descoperă Dumnezeu. Nimic din ceea ce vom expune nu este pur i simplu ș ș
un produs al voin ei noastre umane de a studia, că astăzi, de exemplu, am vrut să ț
studiem un subiect pentru că am avut chef. Nu, aceste subiecte au fost date de Domnul 
în fiecare serviciu de închinare pe care îl facem, deschizând Biblia înaintea lui 
Dumnezeu. Domnul ne îndreaptă mintea exact acolo unde trebuie să în elegem anumiteț
simboluri sau anumite adevăruri care explică căr ile majore ale profe iilor, Daniel i ț ț ș
Apocalipsa. De-a lungul Bibliei există elemente, există simboluri, există chei profetice, ca
să spunem a a, chei care ar trebui să ne deschidă în elegerea despre căr ile Daniel i ș ț ț ș
Apocalipsa care vorbesc despre sfâr itul lumii, vorbesc despre viitor, vorbesc despre ș
aceste zile care au început până la sfâr itul lumii care este foarte aproape. Domnul ne-a ș
dat astăzi pe efania i vom citi câteva versete pentru a în elege imaginea de ansamblu Ț ș ț
a tuturor acestor lucruri. Se spune în efania 1, începând cu versetul 2: "Voi nimici cu Ț
desăvâr ire toate lucrurile de pe fa a pământului, zice EU SUNT. Voi nimici pe oameni iș 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 oameni de pe fa a pământului, zice EU SUNT. i Îmi voi întinde mâna pesteț Ș
Iuda i peste to i locuitorii Ierusalimului. Voi extermina din acest loc rămă i a lui Baal i ș ț ș ț ș
numele Chemarimilor cu preo ii." Domnul a ascuns în aceste versete, practic, sfâr itul ț ș
lumii. Aici El men ionează câteva nume pentru ca cei simpli să nu în eleagă că se referă ț ț
la sfâr itul lumii. Cei simpli vor în elege că acest lucru va avea de-a face doar cu Iuda ș ț



din vechime, cu Ierusalimul din vechime sau cu alte nume de aici, Chemarim. Dar 
în elep ii lui Dumnezeu vor în elege că Domnul a amestecat întotdeauna lucrurile din ț ț ț
trecut cu cele din viitor. De altfel, unul dintre principiile fundamentale în în elegerea ț
corectă a profe iilor sfâr itului este că ceea ce a fost literal i local din vechime, despre ț ș ș
ara lui Israel sau ările din jur, Egipt, Babilon, Siria, la sfâr itul lumii acest lucru va fi ț ț ș

simbolic, adică numele literale din vechime sunt acum simbolice i simbolizează ș
caracterul puterilor care vor fi implicate în sfâr itul lumii i va fi i la nivel mondial. Nu va ș ș ș
fi local, povestea sfâr itului lumii va fi mondială. Acesta este un principiu fundamental deș
în eles, altfel nu poate fi în eles corect. Întreaga Biblie este o profe ie, de la Geneza la ț ț ț
Apocalipsa, întreaga Biblie vorbe te despre Daniel i Apocalipsa, vorbe te despre ș ș ș
sfâr itul lumii. Există elemente ascunse, ascunse de Domnul în toate căr ile Vechiului ș ț
Testament, de asemenea i în Noul Testament, pentru a în elege Daniel i Apocalipsa. ș ț ș
Acesta este unul dintre principii. Există mai multe principii despre interpretarea corectă. 
Trebuie să renun a i la principiile Laodiceei, pentru că Laodicea va spune că acesta esteț ț
futurism, dar aceasta este teologia oamenilor care nu au Duhul Domnului i nu în eleg ș ț
ce este futurismul. Futurismul este plasarea unei profe ii acolo, în viitor, într-un viitor la ț
care nu vom ajunge niciodată. Acesta nu este futurism, sfâr itul tuturor lucrurilor este ș
aproape, se spune aici. "Voi nimici cu desăvâr ire toate lucrurile de pe fa a pământului, ș ț
zice EU SUNT". Iar momentul în care va distruge toate acestea, Domnul l-a arătat în 
Matei 24. Să citim de la versetul 14.
"Ziua cea mare a lui EU SUNT este aproape, aproape i foarte grabnică, glasul amar al ș
zilei lui EU SUNT, va striga acolo cel puternic, o zi de mânie în acea zi, o zi de necaz i ș
de strâmtorare, o zi de tumult i de pustietate, o zi de negură i de întuneric, o zi de nori ș ș
i de întuneric, o zi de trâmbi e i de întuneric, o zi de trâmbi e i de tumult, asupra ș ț ș ț ș

cetă ilor puternice i asupra turnurilor înalte". Aceste versete vorbesc în mod clar despreț ș
sfâr itul lumii din vremea lui efania, care a trăit cu mii de ani în urmă. Aici se vorbe te ș Ț ș
despre sfâr itul lumii care vine în zilele trâmbi elor. Când vor începe trâmbi ele, sfâr itul ș ț ț ș
lumii deja va începe. i am arătat în temele anterioare că trâmbi ele i ultimele apte Ș ț ș ș
plăgi formează un total de paisprezece plăgi, pentru că ultimele apte plăgi sunt numite ș
ultimele. Asta înseamnă că mai sunt alte apte înainte, care sunt trâmbi ele. Dar că ș ț
trâmbi ele sunt plăgi încă amestecate cu milă. În acel moment al trâmbi elor, pământul ț ț
va fi luminat de adevăr. Domnul va salva i va sigila pe cei care nu se vor închina fiarei, ș
chipului ei. Acel timp al trâmbi elor se încheie cu decretul din Apocalipsa 22:11, care ț
este sfâr itul harului general. Să în elegem a adar că cele apte trâmbi e i cele apte ș ț ș ș ț ș ș
plăgi reprezintă sfâr itul lumii i ele sunt con inutul sulului pe care îl avem în Apocalipsa ș ș ț
capitolul 5. Acel sul con ine sfâr itul lumii, con ine vremurile de necaz ale acestei lumi, ț ș ț
când va veni ceasul de încercare a fiecărui suflet. i atunci se va vedea ce greutate de Ș
caracter va avea fiecare înaintea lui Dumnezeu, cât de mult va cântări caracterul său. i Ș
aici mai adaugă încă un detaliu, că această zi, aceste vremuri ale trâmbi elor, sunt ț
vremuri în care marile ora e ale acestei lumi, marile ora e care au turnuri înalte, care ș ș
sunt zgârie-nori, au clădiri înalte, aceste ora e vor cădea, vor fi distruse. De aceea, ș
Domnul a dat un mesaj de a ie i din ora e i l-a dat încă de pe vremea lui Ellen White, ș ș ș
pentru că atunci Domnul tia că vor veni cele două războaie mondiale, care au distrus înș
mare parte ora ele, ora ele din toată Europa, ora ele au fost distruse de ș ș ș
bombardamente. Domnul a poruncit oamenilor din acea vreme să iasă din ora e. i ș Ș



Domnul a poruncit i acum, începând cu anul 2001, odată cu căderea turnurilor gemene ș
din Statele Unite, a poruncit i acum oamenilor să iasă din marile ora e, să iasă din ș ș
ora e în general, la timp, i să nu fie afecta i, să nu moară în timpul în care aceste ș ș ț
distrugeri se vor abate asupra ora elor. Căderea turnurilor gemene a fost un semn, ș
primul semn i este o împlinire a acestui al aisprezecelea verset din efania 1, iar aici ș ș Ț
ni se spune că atunci când turnurile înalte vor cădea va fi aproape de momentul 
trâmbi elor, când toate ora ele puternice vor fi distruse. Iată cum s-ar traduce acest ț ș
verset. A adar, anul 2001 a fost un anun  pentru lume, că sfâr itul lumii este aproape, căș ț ș
genera iile care au trăit în 2001 nu vor muri de bătrâne e, ci vor ajunge la sfâr itul lumii. ț ț ș

i continuă să vorbească. În al 18-lea se spune: "nici argintul lor, nici aurul lor nu vor Ș
putea să-i scape în ziua mâniei lui EU SUNT, căci tot pământul va fi mistuit de focul 
geloziei Lui, căci El va face cu siguran ă o rapidă mistuire a tuturor locuitorilor ț
pământului". Acestea sunt cuvinte greu de citit, cuvinte care pentru unii sună ca i cum ș
ar veni de la un dumnezeu tiran, un dumnezeu răzbunător, un dumnezeu care ucide, 
căruia îi place sângele. Ace ti oameni sunt cei care Îl acuză pe DUMNEZEU că ș
DUMNEZEU nu face nimic în toată suferin a din această lume, în toate omorurile, în ț
toate crimele, în toate distrugerile de vie i din această lume. i ei nu în eleg că ț Ș ț
DUMNEZEU a fost acuzat i că DUMNEZEU trebuie să permită aceste lucruri pentru ca ș
răul să atingă apogeul, pentru ca întreaga lume i întregul univers să se convingă de ș
judecata Sa dreaptă pe care o va aduce asupra acestei lumi, pentru că DUMNEZEU a 
promis să teargă orice lacrimă din ochii martirilor, a celor salva i care vor fi salva i ș ț ț
pentru că vor fi dezvoltat un caracter drept. Domnul va terge orice lacrimă, Domnul nu ș
a promis niciunei fiin e umane această lume ca mo tenire ve nică, această lume ț ș ș
prezentă. Domnul a promis o via ă ve nică, o înviere. Domnul a înviat mul i în trecut i a ț ș ț ș
promis să învie pe to i cei drep i i să le dea via ă ve nică. Speran a oricărui cre tin, a ț ț ș ț ș ț ș
oricărei persoane care cite te Biblia, nu ar trebui să fie această via ă, ci ar trebui să fie ș ț
via a viitoare, via a pe care o vom avea chiar pe acest pământ, dar făcut nou, fără rău, ț ț
fără nimic rău, un pământ perfect.
Aceasta este speran a, a a că dacă citim că Domnul va distruge totul este pentru că ț ș
există rău în această lume, Domnul va distruge i răul i pe cei răi. Domnul nu poate ș ș
permite ca răul să dureze la nesfâr it. În ase zile, Domnul a făcut cerurile i pământul iș ș ș ș
tot ce este în ele. În ziua a aptea s-a odihnit. La fel, în ase mii de ani, conform celei ș ș
de-a doua epistole din Petru, în ase mii de ani, Domnul trebuie să termine istoria ș
acestei lumi. Asta înseamnă ase zile milenare. Iar cei ase mii de ani se vor încheia, ș ș
după lumina pe care o avem, la două mii de ani după via a lui Isus Cristos. tim că ț Ș
Domnul în anul treizeci i unu, în calendarul acestei lumi, a fost răstignit. Dacă adunăm ș
două mii putem ti când va fi limita, iar Domnul a promis că va scurta timpul pentru ș
binele ale ilor Săi. A adar, după toate indiciile, ne a teptăm ca sfâr itul acestei lumi i alș ș ș ș ș
răului să vină înainte de anul două mii treizeci i unu. Această lumină pe care o avem ș
prin Ellen White, profetul pe care Domnul l-a folosit pentru a spori lumina, nu pentru a da
toată lumina, ci pentru a spori lumina i pentru a putea fi preveni i cu privire la momentul ș ț
în care va fi limita celor ase zile milenare de lucru cu păcatul. Trebuie să în elegem, ș ț
iubi i fra i, că nu mai există timp, nu mai există viitor în această lume. Nu putem face ț ț
planuri de pensionare i planuri de afaceri i planuri de carieră pentru copiii no tri în ș ș ș
această lume. Trebuie să în elegem că sfâr itul tuturor lucrurilor este aproape i că va fi ț ș ș



un sfâr it teribil. Această lume întreagă va fi bombardată cu bombe nucleare. Totul, ș
aproape totul, va dispărea. Trebuie să ne trezim din acest vis laodicean. Sfâr itul tuturor ș
lucrurilor este aproape, este la u ă. Trebuie să în elegem acest lucru i să ne îndreptăm ș ț ș
vie ile cu Dumnezeu, pentru că nimeni care nu- i va birui păcatele nu va intra în via a ț ș ț
ve nică. Iar via a ve nică nu va fi a a cum spun idolatrii, sau păgânii, sau catolicii, sau ș ț ș ș
ortodoc ii, nu va fi a a. Via a ve nică este la fel de reală ca i via a aceasta. Vom avea ș ș ț ș ș ț
trupuri noi. Trupurile noastre, bolnave sau mutilate de suferin a din această lume, ț
Domnul ne va da trupuri noi, perfecte, i o sănătate desăvâr ită i o fericire ve nică. ș ș ș ș
Merită să ne petrecem toată via a în această lume pentru a câ tiga via a ve nică. Merită ț ș ț ș
să ne dăm via a pentru al ii. Merită să murim pentru Dumnezeu, pentru că speran a ț ț ț
noastră este via a ve nică. Domnul ne va învia i ne va face mo tenitori ai unui univers ț ș ș ș
infinit i ai unei lumi perfecte. Trebuie să ne schimbăm mintea de la întunericul îngust al ș
acestei lumi, de la viitorul îngust pe care îl oferă această lume, de la falsa fericire i falsaș
pace pe care le oferă această lume. Trebuie să ne schimbăm planurile, gândurile, 
min ile, de la toată această minciună, de la toată această în elăciune, pentru că Satana ț ș
este cel care în ală întreaga lume. Este o minciună. Orice viitor pe care această lume îl ș
poate oferi este o minciună, iar cei care acceptă această minciună i nu vor să iasă din ș
ea vor fi considera i complici i vor muri i, probabil, vor pierde via a ve nică, pentru că ț ș ș ț ș
vor fi acceptat steagul lui Satana. Steagul lui Satan, care este caracterul său, minciunile 
sale, învă ăturile sale false. Deci, revenind la efania, Domnul ni l-a dat pe efania ț Ț Ț
pentru ca, din nou, să sunăm din trâmbi ă, să anun ăm din nou tuturor celor care pot ț ț
auzi aceste înregistrări audio că sfâr itul tuturor lucrurilor este aproape, este la u ă. Noi ș ș
în ine vom fi vii în aceste vremuri, pentru că mai avem, iubi i fra i, câ iva ani pu ini. Să ș ț ț ț ț
deschidem la celălalt text pe care Domnul ni l-a dat în această săptămână, Ieremia 31 iș
32. Aici Domnul vorbe te despre noul legământ pe care îl va da sau îl va încheia cu to i ș ț
cei care vor dori să fie salva i, i este nou pentru că este pentru aceste zile din urmă. ț ș
Este legământul pe care Domnul îl va oferi întregii lumi. Domnul va oferi posibilitatea ca 
to i să fie salva i i fiecare va fi salvat după caracterul său, după lumina pe care a avut-o ț ț ș
i după credincio ia fa ă de această lumină pe care a avut-o fiecare. Dar noi, cei care ș ș ț

studiem Biblia, noi care tim i care intrăm în sfaturile Celui Preaînalt, nu putem fi ș ș
ignoran i, nu putem spune: Domnul ne va mântui chiar dacă nu studiem. Noi trebuie să ț
studiem pentru că trebuie să avertizăm i trebuie să învă ăm în viitorul apropiat, când ș ț
vom vizita ora ele, va trebui să învă ăm pe toată lumea cerin ele lui DUMNEZEU i ș ț ț ș
singura cale de salvare. Trebuie să-i facem pe to i con tien i despre poruncile lui ț ș ț
Dumnezeu i despre caracterul lui Isus Cristos. De aceea, Domnul vorbe te aici despre ș ș
un nou legământ pe care îl va încheia cu casa lui Israel, care în acest caz este întreaga 
lume, sunt cei care se vor lăsa ilumina i. Iar Domnul aici, în capitolul treizeci i doi, pe ț ș
care ni l-a dat de atâtea ori, de atâtea ori, Domnul ne spune practic că, chiar dacă va 
veni distrugerea, chiar dacă am putea crede că a venit sfâr itul, tot nu va fi sfâr itul.ș ș
O vom citi în curând în Matei 24, dar iată povestea ultimului rege al lui Israel, care se 
afla în Ierusalim, este povestea când Nebucadne ar, în ultima sa apropiere de Ierusalim,ț
va distruge i va arde ora ul cu foc, va distruge templul. i este cu câteva zile înainte deș ș Ș
distrugere, această istorie din capitolul treizeci i doi. i aici este profetul lui Dumnezeu ș Ș
închis i i se spune că trebuie să facă planuri pentru viitor, pentru că acela nu va fi ș
sfâr itul, chiar dacă ei au în eles că dacă templul va fi distrus i dacă Ierusalimul va fi ș ț ș



ars, acela va fi sfâr itul lumii. Aceasta era în elegerea evreilor. Dar Domnul a lăsat aici ș ț
un model pentru Apocalipsa, pentru a în elege că, de i putem vedea lucruri teribile în ț ș
această lume, putem auzi de războaie i zvonuri de războaie, putem vedea na iune ș ț
împotriva na iune i popor împotriva popor, ridicând armele, trebuie să în elegem că ț ș ț
acesta nu este încă sfâr itul, ci este începutul durerilor. Ieremia a trebuit să cumpere ș
pământ pentru că, după ce Ierusalimul a fost distrus, din nou urma să fie reconstruit i ș
din nou urma să existe via ă în acel pământ. De aceea, acum, mergând la Matei 24... Săț
mergem la Matei capitolul 24, pentru a în elege această mică Apocalipsă pe care o ț
avem aici, Matei 24. Nu vom explica totul, vom explica anumite versete, pentru că 
lumina, pu in câte pu in, cre te. În fiecare înregistrare vom da elemente pe care Domnul ț ț ș
vrea să le în elegem, dar nu toată lumina va fi dată deodată, pentru că nu vom putea să ț
o suportăm. Domnul ne-a dat în această săptămână foarte, foarte multe elemente din 
Biblie pe care trebuie să le în elegem pentru a în elege pe deplin Daniel i Apocalipsa. ț ț ș
Nu putem rata niciunul dintre aceste elemente pe care Domnul le-a dat încă de la 
începutul războiului. Cine are urechi, să audă. Matei capitolul 24 spune a a, după ce ș
Domnul a plâns; vom explica pu in i despre asta, dar mai întâi vom merge la Matei 24 iț ș ș
spune: " i pe când edea pe muntele Măslinilor", observa i că El edea pe munte, le Ș ș ț ș
explica ucenicilor Săi acest adevăr, sfâr itul lumii, Daniel i Apocalipsa în detaliu. Toată ș ș
desfă urarea celor apte trâmbi e i a celor apte plăgi va fi cunoscută doar de poporul ș ș ț ș ș
lui Dumnezeu, de cei 144 de mii care vor fi în mun i, în siguran ă, pentru a putea ajunge ț ț
până la sfâr itul lumii (pentru că cei din ora e nu vor ajunge vii la sfâr itul lumii) i pentruș ș ș ș
ca ei să poată da această lumină tuturor celor care vor dori să o cunoască. Apoi: " i, pe Ș
când edea El pe Muntele Măslinilor, ucenicii au venit la El în particular, zicând: "Spune-ș
ne, când vor fi aceste lucruri, i care va fi semnul venirii Tale i al sfâr itului lumii?" ș ș ș
Atunci în elegem că ceea ce au întrebat ucenicii se referea la capitolul 23 din Matei. În ț
capitolul 23 din Matei avem cele opt "vaiuri". Sunt opt "vaiuri" ale ipocri ilor. "Farisei, ț
cărturari, teologi, ipocri i, pentru că voi închide i înaintea oamenilor Împără ia cerurilor, înț ț ț
care nu intra i, nici nu lăsa i să intre cei ce intră". Citesc din versetul treisprezece, Matei ț ț
douăzeci i trei, din versetul treisprezece: "Vai vouă, cărturarilor i fariseilor, ipocri ilor, ș ș ț
pentru că devora i casele văduvelor i pentru că, pentru prefăcătorie, face i rugăciuni ț ș ț
îndelungate; de aceea ve i primi o condamnare i mai grea! Vai vouă, cărturarilor i ț ș ș
fariseilor, ipocri ilor, pentru că cerceta i mări i ări ca să face i un singur prozelit, iar ț ț ș ț ț
când este făcut, îl face i fiu al iadului de două ori mai mult decât voi; vai vouă, călăuze ț
oarbe!" i continuă să vorbească i al douăzeci i treilea: "Vai vouă, cărturarilor i Ș ș ș ș
fariseilor, ipocri ilor". Al douăzeci i cincilea: "Vai vouă, cărturarilor i fariseilor, ț ș ș
fă arnicilor, pentru că voi cură a i partea exterioară a paharului i a farfuriei, dar pe ț ț ț ș
dinăuntru sunte i plini de ho ie i de excese! Fariseu orb, cură ă mai întâi înăuntru ț ț ș ț
paharul!". Adică, caracterul, mintea, subcon tientul, con tientul. Mintea trebuie cură ată, ș ș ț
caracterul trebuie spălat în sângele lui Cristos. 
"Fariseu orb, cură ă mai întâi interiorul paharului i al farfuriei, pentru ca i exteriorul să ț ș ș
devină curat!" Douăzeci i apte: "Vai vouă, cărturarilor i fariseilor, fă arnicilor, pentru ș ș ș ț
că sunte i ca ni te morminte văruite, care, într-adevăr, în exterior par frumoase, dar în ț ș
interior sunt pline de oase de mor i i de toată necură ia. Tot a a i voi, în aparen ă, ț ș ț ș ș ț
păre i drep i în fa a oamenilor, dar înăuntru sunte i plini de ipocrizie i de nelegiuire! Vai ț ț ț ț ș
vouă, cărturari i farisei, ipocri ilor, pentru că voi zidi i mormintele profe ilor i împodobi i ș ț ț ț ș ț



monumentele celor drep i!" i apoi continuă: "Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe profe iț Ș ț
i ucizi cu pietre pe cei trimi i la tine! De câte ori a  fi vrut să strâng pe copiii tăi laolaltă, ș ș ș

cum î i strânge o găină puii sub aripi, i voi nu a i vrut! i iată, casa voastră este lăsată ș ș ț Ș
pustie. Căci vă spun că de acum încolo nu Mă ve i mai vedea până când nu ve i zice: ț ț
Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului!".
Iată deci cele opt "vaiuri " ale fă arnicilor, pentru că în ace ti farisei Domnul condamnă, ț ș
avertizează i arată viitorul, destinul de pierzanie al tuturor fă arnicilor din această lume. ș ț
Ierusalimul, explică Ellen White în Marea luptă, capitolul unu, reprezintă istoria întregii 
omeniri, a tot ceea ce se va întâmpla în această lume. A a cum s-a întâmplat cu ș
Ierusalimul, a a se va întâmpla cu toată lumea aceasta. i ace ti ho i ipocri i care par a ș Ș ș ț ț
fi sfin i, dar în interior sunt uciga i i sunt mincino i i ho i, to i ace tia care ar trebui să ț ș ș ș ș ț ț ș
înve e lumea dreptatea, justi ia, care ar trebui să facă guverne de sfin enie, pentru că ț ț ț
aici ne referim la conducătorii lumii i ai lumii occidentale într-un mod special, pentru că ș
cealaltă lume pe care o cunoa tem, dictatorii i acei criminali, idolatri, tim care este ș ș ș
destinul lor ve nic. Dar din lumea occidentală care pare a fi sfântă, aparent are libertate ș
i are legi drepte, ace tia au opt "vai-uri", rostite de Domnul aici către puternicii din ș ș

Occident. Am înregistrat despre asta, i de aici aceste ări, Statele Unite, nu vor fi ș ț
cru ate, cei care nu fac ceea ce trebuie să facă, nu au milă de cei care suferă în aceastăț
ară, de i au puterea să o facă. Nu au milă, nu intervin acolo unde civili, oameni ț ș

nevinova i, sunt uci i de for ele din est, vorbim de Siria i Afganistan i alte ări. A adar, ț ș ț ș ș ț ș
Statele Unite i toate aceste ări care au fost binecuvântate de Domnul cu libertate timp ș ț
de aptezeci, optzeci de ani până acum, după războaiele mondiale, cărora Domnul le-a ș
permis să facă guvernarea a a cum doresc, a dat putere politică multora pentru a face ș
din ările lor împără ii ca Împără ia lui Dumnezeu, pentru că sunt ări cre tine, în special ț ț ț ț ș
Statele Unite, i nu i-au făcut ara ca Împără ia lui Dumnezeu. A a că, pentru că sunt ș ș ț ț ș
ipocri i, i ei vor primi plata după ce Domnul îi va folosi pentru a pedepsi comunismul, ț ș
pentru a pedepsi fiarele folosite de Satana în această lume pentru a ucide. Există un 
măcel continuu pe acest pământ, iubi i fra i. Există o ucidere continuă i dacă Domnul ț ț ș
ridică puteri occidentale, le ridică pentru a distruge aceste for e ale celui rău. Dar, din ț
păcate, Statele Unite nu au făcut acest lucru. S-au retras, s-au retras din Siria, nu au 
trimis ajutoare, chiar dacă s-a întâmplat exact ceea ce se întâmplă în Ucraina. Ru ii au ș
distrus ora ele, a a cum au distrus Mariupol, complet, i au atacat civilii, colile, ș ș ș ș
spitalele, locurile unde civilii se adunaseră pentru a fi în siguran ă. Au distrus fără milă. ț

tim că aceste fiare care vin de demult din Babilon, din Egipt, din Roma, aceste fiare nu Ș
au milă, sunt crude. Dar ace ti farisei occidentali care par a fi sfin i i care vorbesc de ș ț ș
pace, care vorbesc de securitate, ei nu se gândesc i nu vor să ac ioneze asupra ș ț
restului lumii care este turma. Ei se gândesc doar la ei în i i; sunt ări, sunt guverne careș ș ț
se gândesc doar la binele lor sau la binele uniunii, dar nu se gândesc la ce se întâmplă 
în ara care este această lume, în restul lumii. Exact a a cum au făcut Sodoma i ț ș ș
Gomora. Exact aceea i condamnare, că nu au avut milă de ceilal i, de săracii acestei ș ț
lumi. Exact aceea i condamnare va veni i asupra Occidentului, din păcate. Deci avem ș ș
aici un scenariu, o condamnare pentru cele mai sfinte, să spunem a a, aparent, cele maiș
sfinte puteri ale acestei lumi. i de unde tim că aici ace ti farisei, care erau oameni, Ș ș ș
reprezintă guverne, reprezintă ări? tim pentru că Ellen White explică în felul următor. ț Ș
Acest ora  Ierusalim reprezintă lumea, practic, ceea ce se va întâmpla în lume. Domnul ș



va avea, în mijlocul tuturor acestor lucruri, toată această ipocrizie occidentală, toată 
această ucidere din est, pentru că puterile din est ucid, ucid, iar puterile din vest mint 
despre pace i bine, prosperitate. În mijlocul acestor lucruri, Domnul va avea un popor ș
de profe i pe care îl avem aici i care va proclama adevărul. Ellen White spune că ei vor ț ș
demasca minciunile Babilonului, care este practic întreaga lume. Pentru a în elege mai ț
multe despre asta, vă invităm să vede i ce se întâmplă i în est. Am publicat aseară un ț ș
video pe canalul Telegram pe care îi invităm pe to i să îl vadă i să poată în elege că ț ș ț
totul, toată această judecată a lui Dumnezeu planează ca un vultur deasupra 
pământului, planează deasupra tuturor celor mândri, tuturor ipocri ilor, celor fal i, celor ț ș
care au avut în mâinile lor, se spune aici, cheile împără iei cerurilor, adică au avut ț
puterea de a putea face guverne de lumină, guverne de fericire pentru oameni, pentru 
popor, pentru oameni, i nu au făcut acest lucru. i spune aici: "nici voi nu intra i, nici nu-ș Ș ț
i lăsa i să intre pe cei care vor să intre".ț
A adar, Domnul plânge pentru Ierusalim i, într-un sens simbolic sau spiritual, plânge ș ș
pentru întreaga lume. Pentru că El a trimis mul i profe i i Domnul trimite nu numai ț ț ș
profe i care deschid Biblia i o cunosc. Domnul are profe i printre neamuri, oameni de ț ș ț
caracter, oameni care î i ascultă con tiin a i se ridică împotriva nedreptă ilor care se ș ș ț ș ț
fac, împotriva legilor rele care se dau, împotriva deciziilor rele. Domnul are în fiecare 
consiliu care există, în fiecare coali ie, în fiecare parte, în fiecare guvern, Domnul are ț
ni te oameni, câ iva, o rămă i ă, care se vor ridica împotriva deciziilor rele. i aici se ș ț ș ț Ș
spune: "Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe profe i i ucizi cu pietre pe cei care sunt ț ș
trimi i la tine". Acest lucru este făcut de cei care au puterea în mâinile lor, iubi i fra i. Dar ș ț ț
există i pre edin i buni, există pre edin i pe care îi pune Domnul, pentru că există o ș ș ț ș ț
promisiune în Biblie că Dumnezeu pune regi i îndepărtează regi i asta trebuie să se ș ș
împlinească, nu cu to i, ci cu ările care vor cu adevărat i cu ările cele mai nevinovate, ț ț ș ț
cum ar fi Ucraina, care are un Zelenski, i cu El Salvador, care îl are pe Bukele, de ș
asemenea Polonia; am văzut că a suferit atât de mult în trecut, la fel ca i Ucraina; are iș ș
ea un pre edinte bun acum, dar, din păcate, sunt mul i care nu vor să facă sau nici ș ț
măcar nu în eleg că ar trebui să facă ceea ce a făcut Polonia. Polonia, pentru că a văzutț
că, timp de un an, coali ia occidentală nu i-a permis să ajute Ucraina a a cum dorea, purț ș
i simplu a ignorat-o, a ac ionat fără permisiunea Occidentului i a trimis aceste avioane ș ț ș

în Ucraina. 
Dar există i al ii, cum ar fi Fran a, de exemplu, care a vrut să ajute Siria, unde mul i civiliș ț ț ț
au fost uci i de Rusia. Rusia a făcut în Siria ceea ce a făcut în Ucraina, ceea ce a făcut ș
în Cecenia i în alte ări. Fran a este o putere distructivă, o putere uciga ă, o putere ș ț ț ș
criminală, de aceea are steagul ro u, care înseamnă sânge, sânge de nevinova i, ș ț
vărsat. Am văzut în acest documentar despre Siria că Fran a a vrut i era pe cale să ț ș
intervină în Siria pentru a opri uciderea civililor i, brusc, cu două zile înainte de ș
interven ia militară, guvernul SUA se retrage din acel acord de interven ie în Siria. Ceea ț ț
ce au făcut SUA este o trădare, este o trădare a lui Isus Cristos, o trădare a adevărului, 
i a fost făcută de administra ia Obama. Apoi, nici Fran a nu a ac ionat. Fran a nu a făcutș ț ț ț ț

ceea ce a făcut Polonia, Fran a s-a supus votului coali iei care era acolo, la care a ț ț
participat i Rusia. A adar, reprezentantul rus a ridicat mereu mâna împotriva acestui ș ș
lucru, iar politica acelei coali ii este că, dacă e ti împotrivă, atunci nu se face nimic. De ț ș
aceea, Polonia nu a mai suportat această coali ie în elătoare a Occidentului, pentru că ț ș



în această coali ie, ca în orice consiliu regal, nu pot exista oameni răi. David nu avea ț
oameni trădători printre consilierii săi. Dar în acest consiliu occidental al ONU au fost 
reprezentate i Rusia, care este o ară teroristă, i China. Are ca membri aceste puteri ș ț ș
comuniste care sunt în mod clar cele mai rele de pe pământ i le permite să aibă un vot ș
i să împiedice orice plan bun pe care l-ar putea avea i spun că aceasta este ș ș

democra ia i căutarea păcii. Aceasta este în elăciune, ipocrizie, minciună. Ei prezintă ț ș ș
în fa a lumii un chip de pace i nu fac nimic pentru a apăra vie ile civililor care sunt uci i ț ș ț ș
de Rusia, care sunt martiri. De aceea, aici, Domnul Isus a plâns pentru întreaga lume i ș
a plâns pentru Occident mai mult decât pentru ceilal i, pentru că a spus: "De câte ori a  ț ș
fi vrut să strâng copiii vo tri laolaltă, cum î i strânge o găină puii sub aripi i voi nu a i ș ș ș ț
vrut, ci a i ucis pe profe i". În elegem că acest strigăt al lui Isus este i pentru Occident? ț ț ț ș
Pentru că aceste guverne care nu au făcut nimic pentru a opri vărsarea de sânge 
nevinovat nu vor fi cru ate. Această lege a complicită ii este o lege a lui DUMNEZEU, ț ț
repetată de multe ori în Biblie. Cel care vede răul i are puterea de a face ceva i nu o ș ș
face, este considerat de DUMNEZEU complice al criminalului. Sângele tuturor acestor 
milioane de martiri care au murit, civili, nevinova i, copii, în toate aceste ări asuprite, tot ț ț
acest sânge este pe mâinile Statelor Unite i ale celorlalte ări puternice din Europa. i ș ț Ș
acest sânge, Domnul îl va cere într-o zi, iar cererea înseamnă că acela i sânge va trebuiș
să cadă i asupra lor. Ei vor trebui să plătească via ă pentru via ă, spune legea lui ș ț ț
Dumnezeu. Distrugerea trebuie să se abată asupra Statelor Unite, asupra ora elor ș
puternice, a a cum am citit, i asupra tuturor acestor politicieni farisei ipocri i, atât în ș ș ț
Statele Unite, cât i în Europa, cei care nu au ac ionat, cei care nu au făcut ceea ce ș ț
trebuiau să facă. În Europa există mai multe ări care sunt puteri nucleare i sunt puteri ț ș
militare puternice i nici ele nu au făcut mare lucru în această privin ă. A a că Domnul a ș ț ș
plâns, pentru că sfâr itul lumii urma să pedepsească de asemenea toată această ș
răutate a celor care au fost cândva binecuvânta i i folosi i de EL. Aici ceea ce este ț ș ț
descris este sfâr itul lumii. i găsim acest lucru în Matei 24. ș Ș
Să ne întoarcem acum la Matei 24 i aici se spune: " i pe când edea El pe muntele ș Ș ș
Măslinilor, ucenicii au venit la El în particular, zicând: "Spune-ne, când vor fi aceste 
lucruri i care va fi semnul venirii Tale i al sfâr itului lumii?" "Sfâr itul lumii" nu se referăș ș ș ș
la ultima zi a lumii, ci se referă la o perioadă de timp, la câ iva ani, la ultimii ani ai acesteiț
lumi. Ultimii ani ai acestei lumi, care sunt apte ani, aproximativ, pentru că apte ani suntș ș
o cifră a judecă ii i a lucrării terminate. Domnul a venit în săptămâna aptezeci, în ț ș ș
ultimii apte ani de proba iune a poporului evreu, pentru a rosti aceste cuvinte i pentru ș ț ș
a avertiza asupra judecă ii. A adar, avem "semne ale sfâr itului lumii" i avem "sfâr itul ț ș ș ș ș
lumii". Aici se vorbe te, în versetul trei, despre semnele despre sfâr it i apoi despre ș ș ș
sfâr itul în sine. Acestea sunt două timpuri separate, semnele i sfâr itul. Fiecare dintre ș ș ș
acestea este de câ iva ani. Putem vedea din diagrama sfâr itului lumii, care este postatăț ș
pe elultimoclamor.org, că, potrivit lui Daniel 12, se pare că semnele vor fi de 1290 de 
zile, iar sfâr itul în sine va fi de 1335 de zile. Adică, semnele sunt cele apte sigilii, iar ș ș
sfâr itul propriu-zis sunt cele apte trâmbi e i cele apte plăgi. Ultimele apte plăgi vor ș ș ț ș ș ș
dura doar câteva zile sau câteva săptămâni, un timp scurt, mai pu in de un an.ț
Dar cele apte trâmbi e vor dura mai mult de trei ani. Ele vor dura ani de zile. A adar, ș ț ș
Domnul, ceea ce va explica în acest capitol douăzeci i patru sunt atât semnele, care ș
sunt cele apte sigilii, cât i sfâr itul lumii în sine. i vom marca în Bibliile noastre câtevaș ș ș Ș



rânduri i câteva fapte pe care trebuie să le în elegem despre această profe ie. Trebuie ș ț ț
să avem Biblii, Biblii în care să avem spa iu pentru a marca, pentru a scrie. Nu doar să ț
ascultăm i apoi să uităm, pentru că suntem în această condi ie în care uităm lucruri. ș ț
Trebuie să notăm, trebuie să scriem. Să scriem. Pentru că ceea ce scrie i nu va fi uitat, ț
va rămâne acolo. Trebuie să avem Biblii mari i să scriem deasupra versetelor, ș
deasupra cuvintelor, lângă versete, i să tragem linii pentru a conecta verset cu verset. ș
Trebuie să avem Bibliile noastre marcate. Iar dacă avem Biblii care sunt deja marcate cu
interpretări vechi sau care nu fac obiectul sfâr itului lumii, vă rugăm să cumpăra i Biblii ș ț
noi. Cumpăra i Biblii Fidela care sunt echivalente cu King James. Biblia pe care o ț
folosesc în toate aceste studii este Valera 1602 Purificată (biblie în spaniolă), care este 
o traducere bună, echivalentă cu King James, dar atât King James cât i Valera 1602 si ș
Biblia Fidela au versete traduse gre it. Trebuie să tăia i i să scrie i traducerea corectă. ș ț ș ț
Cumpăra i-vă Biblii noi atunci când începe i cu studiul acestor 100 de teme pe care le-ț ț
am înregistrat de la începutul războiului i până acum. A adar, vom citi de la versetul 4 ș ș
înainte. i vom în elege că primele versete pe care le voi citi până când voi men iona că Ș ț ț
intrăm în timpul trâmbi elor, toate aceste versete sunt din timpul celor 7 sigilii. Ele se ț
referă la cele 1290 de zile care au început deja cu războiul din Ucraina sau cu pu in ț
înainte. Trebuie să în elegem. A adar, aici scrie: "Isus răspunde", adică răspunde la celeț ș
două întrebări de mai sus: "Când vor fi aceste lucruri?" i "Ce semn va fi despre venirea ș
Ta i despre sfâr itul lumii?" i Domnul ne va răspunde când va fi i ne va da semnele ș ș Ș ș
sfâr itului i ne va spune i un pic despre sfâr it. Dar sfâr itul în detaliu este în ș ș ș ș ș
Apocalipsa i în cartea lui Daniel. A adar, Matei 24 este foarte important de în eles ș ș ț
pentru a ne pune în minte schema corectă a evenimentelor. Se spune aici, din versetul 
4: "Lua i seama ca nimeni să nu vă în ele". Adică, înainte de sfâr itul lumii, în cele 1290 ț ș ș
de zile, există un mare pericol de a fi în elat. Există un mare pericol de a fi în ela i de ș ș ț
mass-media, de televiziune, de internet i de al i oameni, de fal i pastori de biserici care ș ț ș
în ală o lume întreagă cu interpretări false ale profe iilor, i de politicieni. Mul i vor fi ș ț ș ț
în ela i de politicieni care mint, care sunt ipocri i, a a cum spune aici Domnul Isus. To i ș ț ț ș ț
ace tia care nu se sacrifică i nu se jertfesc, care nu intervin pentru a-i salva pe cei ș ș
săraci, pe civili, este îndoielnic să ai încredere în ei. Asemenea puteri, asemenea 
pre edin i, asemenea politicieni nu sunt de încredere. i se spune aici: "Ave i grijă ca ș ț Ș ț
nimeni să nu vă în ele". Cu alte cuvinte, Domnul avertizează că fiecare trebuie să aibă ș
Biblia sa i să se încreadă doar în Cartea Adevărului, pentru că singurul adevăr care ș
există în această lume este în Biblie. Nimeni în această lume nu poate genera adevărul, 
nimeni nu poate crede, în ciuda tuturor promisiunilor lor, tot ce spun politicienii. Adevărul
nu va fi găsit acolo. Adevărul se află în Biblie. A adar, "Ave i grijă ca nimeni să nu vă ș ț
în ele". Versetul 5: "Căci mul i vor veni în Numele Meu, spunând: "Eu sunt Cristos". ș ț
Pute i tăia cuvântul "Cristos". Nu este un nume, nu este scris cu majusculă, nu este un ț
nume, este pur i simplu un cuvânt grecesc care înseamnă "uns". Am explicat acest ș
lucru într-un alt subiect, nu vom da detalii acum. Dacă vre i să în elege i asta, merge i la ț ț ț ț
subiectul "Ave i grijă ca nimeni să nu vă în ele". Continuăm să citim: "Căci mul i vor veniț ș ț
în Numele Meu, zicând: Eu sunt Unsul, i vor în ela pe mul i". A adar, în semnele ș ș ț ș
sfâr itului, în cele 1290 de zile, în semnele dinaintea celor 7 Trâmbi e, mul i vor în ela, ș ț ț ș
mul i vestitori, atât predicatori, cât i politicieni care vestesc, dar mai ales predicatori, ț ș
"mul i vor veni în numele Meu", adică în calitate de cre tini, i vor spune: "Suntem ț ș ș



cre tini i în elegem ce va urma", spunând "sunt uns de DUMNEZEU, sunt pastor, sunt ș ș ț
teolog", ca i fariseii aceia din capitolul anterior, spunând "am pregătirea necesară, am ș
coala, am diploma, sunt uns de DUMNEZEU, a a că ave i încredere în mine". i ș ș ț Ș

aceasta este o în elăciune teribilă, pentru că versetul anterior spune "Ave i grijă ca ș ț
nimeni să nu vă în ele", iar cei care au în elat poporul din Israel au fost fariseii, doctorii ș ș
legii i preo ii, conducătorii.ș ț
Liderii spirituali în elau, la fel cum liderii politici i liderii religio i îi în ală astăzi pe ș ș ș ș
oamenii acestei lumi. A adar, va exista un tip general de în elăciune în Occident, pentruș ș
că vorbim doar despre Occident, vorbim despre Biserica Domnului i vorbim despre ș
ările cre tine din Occident. " i vor în ela pe mul i". "Ei vor în ela pe mul i". Aici cei ț ș Ș ș ț ș ț

în ela i în biserică sunt cele zece fecioare în elate de lideri, apoi sunt cei în ela i de ș ț ș ș ț
toate celelalte a a-zise religii cre tine i sunt întreaga lume occidentală care este ș ș ș
în elată de politicienii lor. Continuăm: " i ve i auzi de războaie i de zvonuri de ș Ș ț ș
războaie", adică vom auzi de războaie care vor fi în acel timp i de planuri de războaie ș
sau de amenin ări de alte războaie. Avem deja a a ceva, este război în Orientul Mijlociu,ț ș
este război în Europa, războiul din Ucraina. Vom continua: "Ve i auzi de războaie i ț ș
zvonuri de războaie". Cred că aceste războaie, în primul rând, se referă la războaiele din
Orientul Mijlociu, la bariera dintre lumea occidentală i Asia. i sunt multe ări în care ș Ș ț
civilii au avut de suferit din cauza răută ii celor puternici (politicieni). Continuăm cu ț
versetul ase. "Lua i seama să nu vă tulbura i, pentru că toate aceste lucruri trebuie să ș ț ț
se întâmple, dar sfâr itul nu este încă". Să notăm i să subliniem "dar sfâr itul nu este ș ș ș
încă". Nu suntem încă în timpul trâmbi elor, adică suntem în timpul sigiliilor. i în acest ț Ș
timp al sigiliilor există atât zvonuri de războaie, cât i războaie în unele locuri. Am avut ș
războaie în to i ace ti ani. După cel de-al doilea război mondial am avut război în ț ș
Vietnam, multe războaie între vest i est în Asia. Recent, după 2001, de asemenea, au ș
existat războaie. Ne amintim, de asemenea, războiul din Golf (1990-1991), războaiele 
din Afganistan (2001-2021), războiul din Cecenia (1999-2009), iar acum este război în 
Siria (2011-prezent). Sunt multe ări mici care au fost călcate în picioare de criminali. Darț
nu este încă sfâr itul, chiar dacă se varsă atât de mult sânge. Versetul apte. "Căci se ș ș
va ridica na iune contra na iune i împără ie contra împără ie, i vor fi pestilen e, ț ț ș ț ț ș ț
foamete i cutremure în diferite locuri." Avem cutremure, avem foamete, avem ș
pestilen e. Avem toate acestea. Ne aflăm în timpul semnelor. i spune în versetul opt: ț Ș
" i toate aceste lucruri vor fi începutul durerilor". Nu spune "începutul sfâr itului", nu ș ș
spune că a început sfâr itul, ci doar că este începutul durerilor. i aici pute i scrie: "cele ș Ș ț
apte sigilii". Cele apte sigilii sunt dureri, dar sunt începutul durerilor de na tere. Ele nu ș ș ș

sunt chinurile na terii în sine. Ele sunt începuturile durerilor. i dacă citim în Apocalipsa, ș Ș
capitolul ase, capitolul sigiliilor, vom vedea că găsim războiul, care este "sabia", găsim ș
calul negru, care este "foametea", i găsim calul galben, care este "pestilen a" (cele 3 ș ț
sigilii sunt cumulative i, prin urmare, în cel de-al patrulea sigiliu găsim incluse sigiliile ș
anterioare i se va ajunge la moarte în "a patra parte a pământului"). Toate aceste ș
lucruri vor fi începutul durerilor. Aici se poate nota i Isaia nouăsprezece cu doi. Să ne ș
ducem la Isaia 19:2 i să vedem ce spune. Spune: " i voi întoarce egiptenii împotriva ș Ș
egiptenilor i se vor lupta fiecare cu fratele său, fiecare cu vecinul său, cetate împotriva ș
cetă ii i împără ie împotriva împără iei". Aici este povara Egiptului, care, în sens ț ș ț ț
spiritual, nu este Egipt, este un nume simbolic. i aici se spune: "fiecare se va lupta Ș



împotriva fratelui său, fiecare împotriva aproapelui său, cetate contra cetate i împără ie ș ț
contra împără ie". Este aceea i expresie aici din Matei, "împără ie contra împără ie". ț ș ț ț
Rusia luptă împotriva Ucrainei, care sunt ări surori. Au aproape aceea i limbă, sunt ț ș
na iuni surori. A luptat împotriva Ceceniei, care este, de asemenea, o na iune soră. i, ț ț Ș
de asemenea, împotriva Siriei, care este, de asemenea, o na iune soră a Rusiei. Mul i ț ț
ru i trăiau i se căsătoreau în Siria, dar pre edintele a trădat poporul, a min it poporul căș ș ș ț
va aduce o democra ie occidentală, iar apoi s-a schimbat i a permis Rusiei să invadezeț ș
i să aducă moartea în ară. i chiar i acum se află într-o situa ie dramatică, cei pu ini ș ț Ș ș ț ț

care se opun, armata siriană, care vor libertate. Rusia a ocupat o mare parte din ea. 
A adar, până la versetul opt, suntem încă în sigilii. i vedem că "se va ridica na iune ș Ș ț
contra na iune, împără ie contra împără ie, pestilen ă, foamete i cutremure". Versetul ț ț ț ț ș
nouă: "Atunci vă vor preda ca să fi i chinui i, vă vor ucide, ve i fi urâ i de toate na iunile ț ț ț ț ț
din cauza numelui Meu. Atunci mul i se vor scandaliza i se vor trăda unii pe al ii i se ț ș ț ș
vor urî unii pe al ii. i se vor ridica mul i profe i fal i". Din nou, se repetă aceea i temă ț Ș ț ț ș ș
din versetul cinci: "mul i profe i fal i se vor ridica i vor în ela pe mul i". Asta înseamnă ț ț ș ș ș ț
că de la versetul cinci până la versetul unsprezece, care are acela i lucru la început i laș ș
sfâr it, avem sigiliile. Toate acestea sunt un singur timp, este timpul sigiliilor. Mul i vor fi ș ț
chinui i, mul i vor fi uci i.ț ț ș
Sunt mul i martiri în această lume, iubi i fra i. Martiri în ările din Orientul Mijlociu sau ț ț ț ț
martiri în Ucraina, martiri în ările în care mor civili, martiri i în China, din cauza ț ș
exploatării săracilor. Mor civili, mor copii, mor femei. De aceea Domnul spune aici "vă 
vor ucide", pentru că se referă la oameni. Este un măcel al civililor. Asta fac Rusia i ș
China în special, asta face comunismul. Ucide civili. De asemenea, Stalin a ucis 
milioane, multe milioane de civili din propria ară prin înfometare, aproximativ 7 milioane ț
de ucraineni. Comunismul este mai teribil decât nazismul. Este cea mai teribilă putere 
pentru că ucide civili i are mul i adep i. Este puterea satanică care a supravie uit în ș ț ț ț
această lume. A adar, cei care suferă, se spune aici, sunt oamenii civili. Se spune aici ș
"de dragul Numelui Meu", adică numele lui DUMNEZEU, care este "adevărul". Acesta 
este adevărul. În Noul Testament se spune că Duhul Sfânt se nume te Duhul ș
Adevărului, iar Domnul Isus Cristos Însu i a spus: "EU SUNT calea, adevărul i via a". ș ș ț

i acesta este i numele Tatălui. Este numele celei de-a treia PERSOANE, este numele Ș ș
celei de-a doua PERSOANE, este numele primei PERSOANE. DUMNEZEU este 
adevărul. Nu există altul, pentru că în Ioan capitolul 1 se spune că DUMNEZEU este 
lumină. El a fost lumina lumii. Lumina care luminează în univers este DUMNEZEU, iar 
lumina este adevărul. Apoi, "ve i fi urâ i de toate na iunile i ve i fi chinui i i uci i din ț ț ț ș ț ț ș ș
cauza adevărului", vrea să spună. To i cei care protestează pentru adevăr, a a cum am ț ș
văzut în Hong Kong, am văzut chiar i la Moscova, în vremurile vechi, demonstra ii ș ț
împotriva acestui guvern malefic i cum poli ia îi bătea, civilii erau închi i. Ace tia care ș ț ș ș
protestează, care au un protest, a a cum Luther a avut un protest în Evul Mediu ș
întunecat i a fost persecutat pentru asta, i to i ace ti oameni sfin i pe care ș ș ț ș ț
DUMNEZEU i-a ridicat pentru a înăl a adevărul au fost persecuta i. Ei au fost persecuta iț ț ț
pentru adevăr, pentru numele lui Isus Cristos. De aceea sunt uci i oamenii. Ei sunt uci i ș ș
pentru că ace ti oameni sunt împotriva comunismului. De aceea Putin ucide oameni, ș
pentru că tie că sunt împotriva lui i vrea să-i ucidă pe to i cei care sunt împotriva lui, ș ș ț
pentru că el este mincinosul, cel care luptă împotriva adevărului. A a că, atunci vor fi ș



scandaliza i i se vor întoarce unii împotriva altora. Am văzut acest lucru în Ucraina. Am ț ș
văzut i am vorbit în înregistrarea trecută, cred, că prieteni de-o via ă, vecini, familii, ș ț
atunci când Rusia a venit i a ocupat acele sate sau ora e din Ucraina, brusc, de frica ș ș
mor ii, mul i dintre ace ti prieteni ucraineni au devenit informatori secre i ai ru ilor, ț ț ș ț ș
trădători. Iar pu inii care au ridicat steagul lui Isus Cristos, care este adevărul, care este ț
Numele Lui, cei care au vrut să aibă con tiin a curată în fa a lui DUMNEZEU i nu au ș ț ț ș
trădat au fost vându i, cum se spune, trăda i, vându i ru ilor pentru a fi uci i sau închi i iț ț ț ș ș ș ș
tortura i. Trădarea se produce în vremuri de asuprire, când fiecare, în fa a mor ii, decide ț ț ț
fie să sufere suferin a i moartea, fie să fie de partea Satanei. Aceasta a fost ispita sau ț ș
oferta lui Satana pentru to i martirii, chiar i în trecut, celor care au fost pu i pe rug sau ț ș ș
uci i, li s-a oferit să- i nege con tiin a. i dacă negau, erau lăsa i în via ă, pentru că ș ș ș ț Ș ț ț
Satana, ceea ce vrea el este să jignească numele lui DUMNEZEU i să i-l arunce în fa ăș ț
i să spună: "uite, ace tia nu sunt ai tăi, sunt ai mei, uite, ei mărturisesc despre mine, te-ș ș

au trădat, sunt ai mei". i el, Satana, are nevoie de martori, a a cum i DUMNEZEU Ș ș ș
Tatăl are nevoie de martori. A adar, lupta este aceasta, între adevăr i minciună, între ș ș
bine i rău. i să citim versetul doisprezece: " i pentru că va abunda nelegiuirea, ș Ș Ș
dragostea multora se va răci". Cu alte cuvinte, aceste evenimente, aceste cuvinte, 
putem oricând să le interpretăm i să le aplicăm în cele două planuri care merg în ș
paralel, în planul spiritual, cu poporul spiritual care cunoa te adevărul, i în planul politic,ș ș
cu întreaga lume, cu poporul lui DUMNEZEU din întreaga lume care nu cunoa te Biblia, ș
dar care este poporul lui DUMNEZEU, pentru că propria con tiin ă este cartea în care ș ț
Duhul Sfânt î i scrie legile, legile lui Dumnezeu. Deci, aici, nelegiuirea se înmul e te ș ț ș
deodată în biserica care pretinde că are adevărul, în acest caz Laodicea, iar dragostea 
multora se va răci. Dragostea este caracter, este la fel ca i numele, numele i ș ș
dragostea, reprezintă caracterul. "DUMNEZEU este dragoste", spune Biblia. Dragostea 
este caracterul lui DUMNEZEU care con ine toate atributele lui Dumnezeu. "Dragostea ț
multora se va răci", adică mul i î i vor pierde altruismul i vor deveni egoi ti i răi.ț ș ș ș ș
Din cauza nelegiuirii care se înmul e te în biserică din cauza conducătorilor răi, farisei, ț ș
ipocri i, mincino i, mul i sunt contamina i cu acela i duh. i în lume se întâmplă acela i ț ș ț ț ș Ș ș
lucru, din cauza înmul irii nelegiuirii în lume, i vorbim acum de lumea occidentală, din ț ș
cauza înmul irii nelegiuirii în rândul celor puternici ai lumii, cei care influen ează oamenii,ț ț
dragostea multora se va răci, adică caracterul cetă enilor din ările care au pre edin i ț ț ș ț
ipocri i, ei primesc din acela i duh necurat. Dacă pre edintele permite ca ace ti demoni ț ș ș ș
ai Satanei să îl posede, ace ti demoni vor poseda i pe mul i dintre oameni. Iar cetă enii ș ș ț ț
care au un pre edinte drept, cum ar fi Zelenski sau Bukele, sunt sfin i i sau influen a i ș ț ț ț ț
spre bine, datorită exemplului lor drept. Aceasta este o lege a naturii, a spus Ellen 
White. Să ne amintim că, în Israel, Domnul s-a întâlnit adesea cu demoniza i. Ei erau ț
poseda i de demoni pentru că liderii spirituali erau poseda i de demoni. Versetul 13 "Dar ț ț
cine va răbda până la sfâr it, acela va fi salvat." Nu este încă sfâr itul, se spune "cel ce ș ș
va răbda până la sfâr it", sau până la vremea sfâr itului. De ce? Pentru că aceia care ș ș
vor ajunge la vremea trâmbi elor i vor fi găsi i în adevărata biserică, vor fi sigila i chiar ț ș ț ț
înainte de începutul trâmbi elor i aceasta înseamnă că nu vor mai cădea niciodată în ț ș
păcat, vor fi declara i salva i înainte de sfâr itul harului general. Până acum am avut ț ț ș
parte de timpul sigiliilor. Acesta este timpul în care biserica spirituală, Laodicea, trebuie 
să se trezească. Nu to i vor fi salva i, ci o mică rămă i ă. Cele cinci fecioare în elepte. i ț ț ș ț ț Ș



oricine dintre toate aceste fecioare va ajunge, în haine curate, până la timpul trâmbi elor,ț
va fi salvat, va fi sigilat. i tot acest timp, am spus că este posibil să fie timpul celor 1290Ș
de zile. 
Versetul 14 " i această Evanghelie a împără iei va fi predicată în toată lumea, ca Ș ț
mărturie pentru toate neamurile, i atunci va veni sfâr itul." A adar, abia acum trebuie ș ș ș
să vină sfâr itul. Pute i trage o linie i sub versetul 14, i sub versetul 13, pentru că ș ț ș ș
predicarea Evangheliei Împără iei are două etape. În Apocalipsa se spune: "Trebuie să ț
predici din nou în toată lumea". Există o predicare înainte de timpul sigilării, adică înainte
de începerea celor apte trâmbi e, i acesta este marea strigare dată celor cinci fecioareș ț ș
în elepte să se trezească. i mai există o altă predicare după sigilare, când cei 144 de ț Ș
mii sigila i merg în ora e i predică Evanghelia lui Isus Cristos, adică caracterul Său, ț ș ș
steagul Său, exemplul Său de via ă sfântă, în toată lumea, ca mărturie pentru toate ț
na iunile, iar apoi va veni sfâr itul final, încheierea harului. Există două sfâr ituri, există ț ș ș
un sfâr it pentru Laodicea, când cei 144 de mii sunt sigila i, sfâr itul celor apte sigilii. ș ț ș ș
Apoi încep evenimentele finale din pergamentul din Apocalipsa 5, care sunt trâmbi ele, ț
iar când acestea vor fi terminate, va fi un alt sfâr it, închiderea generală a harului. Apoi ș
vine timpul scurt al ultimelor apte plăgi, care se termină cu un alt sfâr it, sfâr itul ș ș ș
acestei lumi, a doua venire a Domnului Isus. Apoi, cu versetul 14 începe să se 
desfă oare evenimentele ultimelor 1335 de zile (din capitolul 12 din Daniel), iar ș
Evanghelia este predicată din nou în timpul celor apte trâmbi e, sau în timpul acestor ș ț
1335 de zile, pentru că atunci când Cristos a spus "această Evanghelie", El S-a arătat 
pe Sine, "această Evanghelie" este Isus Însu i, caracterul Său, adevărul.ș
Ea trebuie să fie predicată din nou tuturor na iunilor. În Apocalipsa se spune că din nou ț
trebuie să predici na iunilor, limbilor, triburilor. Acesta este timpul trâmbi elor, când se ț ț
recoltează seceri ul pământului. Apoi, după această altă predicare, vine sfâr itul ș ș
sfâr itului, adică ultimele apte plăgi, care se nume te tot cu acela i cuvânt, sfâr itul, ș ș ș ș ș
dar trebuie să în elege i că sunt două etape ale sfâr itului la care se poate referi, chiar ț ț ș
trei. Ultimul sfâr it este atunci când se întoarce însu i Isus Cristos i mai este un alt ș ș ș
sfâr it după cei o mie de ani, când este sfâr itul final al păcatului. Există mai multe ș ș
sfâr ituri. Deci, aici se poate trage o linie la treisprezece, pentru că după treisprezece, ș
cei o sută patruzeci i patru de mii sunt sigila i. Cel de-al paisprezecelea poate ș ț
reprezenta timpul celor apte trâmbi e, când caracterul lui Isus Cristos este predicat ș ț
neamurilor, pentru că ele nu cunosc acest caracter minunat.
Aici se mai trage o linie, iar acum unele explica ii încep de la al cincisprezecelea, i ț ș
spune: "Când ve i vedea deci urâciunea pustiirii, despre care a vorbit profetul Daniel, ț
stând în picioare în locul sfânt, oricine cite te să în eleagă, atunci cei din Iudeea să fugă ș ț
în mun i". Aici avem un semn, când va fi ultima fugă, înainte de însă i distrugerea ț ș
cetă ilor, înainte de a începe distrugerea cetă ilor. Acest lucru s-a împlinit cu Ierusalimul, ț ț
cu două mii de ani în urmă, i au trebuit să fugă în anul aizeci i ase, când steagul ș ș ș ș
ro u roman, o putere care vărsa sânge nevinovat de asemenea, steagul ro u roman ș ș
fusese pus în pământul Ierusalimului, pentru că pământul din jur era de asemenea al 
Ierusalimului. A fost a ezat chiar la poarta ora ului. Au pus steagul acolo, servea ca ș ș
semn pentru cre tini să fugă din ora , care urma să fie distrus. Pentru noi, acum, ș ș
impunerea steagului pe pământul sfânt, un oarecare pământ sfânt care trebuie să 
în elegem ce ar fi, ar servi ca semn i început pentru plecarea, pentru abandonarea, ț ș



ultima abandonare a ora elor. În elegem? Acest lucru nu este pentru biserică. Acesta, ș ț
cel de-al cincisprezecelea, este mai mult pentru neamuri, de asemenea, pentru că 
Laodiceea a avut o chemare la părăsirea ora elor de zeci de ani. Am vorbit că cel pu in ș ț
în această ultimă genera ie, începând cu 2001, Domnul a poruncit cu tărie, începând cu ț
Statele Unite i apoi în toată Europa, în toate bisericile, li s-a poruncit să iasă din ora e ș ș
i să se pregătească. Trebuia să iasă nu pentru a- i salva vie ile, ci pentru a- i dezvolta ș ș ț ș

un caracter evlavios, care nu poate fi dezvoltat în ora e. Ei trebuiau să iasă mult mai ș
devreme. Dar aici este vorba de o plecare din cauza distrugerii, pentru că cre tinii care ș
î i dezvoltaseră caracterul de la răstignirea lui Cristos până în anul 66, ace ti cre tini ș ș ș
care se aflau încă în Ierusalim, î i sfin iseră via a, dar a venit un moment în care ș ț ț
trebuiau să părăsească acea mare cetate din cauza distrugerii, din cauza mor ii care ț
avea să vină. A adar, această părăsire a ora elor de aici este o părăsire a ora elor ș ș ș
pentru că urmează distrugerea ora elor. Ierusalimul de aici, a a cum spune Ellen White,ș ș
reprezintă toate marile ora e ale acestei lumi, capitalele, marile ora e ale acestui vest, ș ș
în special. i Domnul face o chemare aici, datorită predicării celor 144 de mii, să Ș
părăsească aceste ora e pentru că ele vor fi distruse. Această chemare este dată ș
înainte de sigilare, pentru cele cinci fecioare în elepte care trebuie să iasă înainte, i ț ș
este dată în timpul trâmbi elor, cele apte trâmbi e, de către cei 144 de mii care trebuie ț ș ț
să viziteze ora ele i să cheme a a cum îngerii l-au căutat pe Lot pentru a-l scoate din ș ș ș
acea mare cetate ca să nu moară în distrugerea ora ului. A adar, sfâr itul care este ș ș ș
anun at aici este ultimul sfâr it, este sfâr itul când încep plăgile. Apoi, versetul ț ș ș
cincisprezece se referă la o urâciune a pustiirii care are două semnifica ii pentru noi, ț
ultima genera ie. Este o semnifica ie pentru biserica spirituală i o semnifica ie pentru ț ț ș ț
lume, pentru neamuri, pentru biserica invizibilă a lui DUMNEZEU, a a cum este numită, ș
care este printre neamuri. Un semn este intern, un alt semn este extern. Deci, trebuie să
existe o urâciune a pustiirii internă pe care am explicat-o i care este atunci când ș
adevărul a fost luat din Laodicea i din 2008 adevărul a fost interzis de la amvoane, apoiș
a fost persecu ie, au fost alunga i din sinagogi, a a cum a spus Domnul aici. A existat unț ț ș
proces de apte plus apte ani. Sunt trei cifre de apte, din 2001, apte, apte, apte, ș ș ș ș ș ș
ani, până în 2022, când practic apostazia omega a ajuns la apogeu i în to i ace ti ani ș ț ș
cei care se trezeau trebuiau să iasă din ora e, a a cum Domnul Isus Cristos a lucrat ș ș
timp de câ iva ani pentru a-i trezi pe evreii adormi i i cei care se trezeau Îl urmau afară ț ț ș
din ora . Casa Lui era în mun i, spune Biblia, El a vizitat doar ziua ora ele i satele, dar ș ț ș ș
oamenii trezi i au trebuit să plece în to i ace ti ani, au trebuit să părăsească ora ele, au ț ț ș ș
trebuit să- i pregătească caracterul. Iar a doua împlinire este un semn mondial, este un ș
semn pentru toată lumea, pentru to i în elep ii, pentru tot poporul lui DUMNEZEU, printreț ț ț
neamuri de asemenea, este un semn dat care anun ă distrugerea marilor ora e i a ț ș ș
oamenilor, vor muri to i.ț
Am văzut până acum atât de multe amenin ări nucleare, am auzit, un semnal clar a fost ț
dat prin amenin are, dar aici se vorbe te despre un steag pus într-un loc sfânt. Care esteț ș
locul sfânt dacă privim lumea ca pe o hartă, să spunem? Care ar fi locul sfânt? Locul 
sfânt în această lume ar fi locul Occidentului, locul libertă ii. Ce putere are steagul ro u? ț ș
Ei bine, tim, comunismul, puterea Estului. Ce înseamnă că romanii sau comunismul ar ș
impune steagul ro u pe pământul sfânt al Vestului? Ei bine, înseamnă că ei pă esc, ș ș
practic, a a cum romanii au pă it pe pământul lui Israel i au ajuns la Ierusalim, ei ș ș ș



pă esc lângă Ierusalim, Ierusalimul reprezentând lumea occidentală. i chiar la grani ă, ș Ș ț
să zicem, în propria lor ară a Occidentului, dar la limită, trebuie să apară această putereț
a steagului ro u, această putere crudă. i am văzut acest lucru cu un an în urmă. Rusia ș Ș
a pus steagul ro u pe teritoriul Ucrainei, care Ucraina este cea mai extremă ară estică ș ț
din întreaga Europă, din întregul Occident. Deci, steagul ro u a fost pus pentru că ș
romanii au invadat pământul Ucrainei. i aici se spune: "când ve i vedea urâciunea Ș ț
pustiirii...". Este o urâciune a pustiirii, exact asta a făcut Rusia. i această urâciune a Ș
pustiirii a practicat-o în multe alte ări mici înainte. i a practicat-o în Ucraina, a pustiit ț Ș
ora ele, mai ales ora ele au fost lăsate toate, a a cum a spus Domnul aici: "nu va ș ș ș
rămâne piatră peste piatră". i când a spus asta nu s-a referit doar la acel templu, ci i Ș ș
la ora e. Dacă ne uităm la Mariupol, dacă ne uităm la alte ora e, Bahmut i alte ora e ș ș ș ș
din Ucraina, vedem exact o imagine a Ierusalimului antic distrus. Totul distrus, întregul 
ora  distrus. Aceasta este urâciunea pustiirii, aceasta este puterea comunistă, puterea ș
ro ie care i-a pus steagul pe pământul Ucrainei. Am văzut atâtea steaguri care au fost ș ș
puse, chiar la propriu, pentru mai multe detalii, pentru a fi mai izbitoare, asta chiar i ș
pentru mintea noastră. i totu i, mul i se uită la asta i nici măcar nu- i dau seama că Ș ș ț ș ș
este vorba de urâciunea pustiirii din Matei 24. i stau cu Bibliile în mâini i nu- i dau Ș ș ș
seama că steagul a fost pus. Asta înseamnă că de la începutul sigiliilor, începutul 
sigiliilor este ultimul semn de plecare dat de Domnul. Este ultimul, aceasta va fi ultima 
plecare a Laodiceei, aceste 1290 de zile, trei ani. Va fi ultima ansă pentru Laodicea de ș
a- i salva via a i de a ie i din ora e. i este i un semn pentru lume, că lumea în elege ș ț ș ș ș Ș ș ț
mai bine decât Laodicea, că este foarte periculos să te afli în marile ora e, cu atât mai ș
mult cu cât Putin a amenin at că va distruge Londra, de exemplu, un singur exemplu, a ț
făcut o simulare cu Londra i cu unele capitale, în 220 de secunde cred. A spus că va ș
distruge complet Londra i că nu va rămâne nimeni în via ă. Nu tiu dacă vă da i seama,ș ț ș ț
nu este un film de la Hollywood, este realitatea, ceea ce se întâmplă astăzi în această 
lume. Să trăie ti în ora e, în marile ora e, în marile metropole, în ora ele importante ș ș ș ș
este un pericol, i să trăie ti în orice ora  este un pericol astăzi. Domnul Î i cheamă ș ș ș ș
poporul Său să se retragă la ară, să se retragă în mun i, pentru că în vremea necazului ț ț
va fi siguran ă, protec ie, doar în mun i. Să ne întoarcem acum la Daniel capitolul 12 ț ț ț
pentru a citi acela i lucru. Capitolul 12, versetul 11 spune: " i din momentul în care va fi ș Ș
luată continua i va fi pusă urâciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile". Dacă ave i în Biblii, în ș ț
versiunea pe care o ave i, dacă ave i aici cuvântul "până la urâciunea pustiirii", îl pute i ț ț ț
tăia, dacă ave i cuvântul "jertfă", îl pute i tăia, nu există cuvântul "jertfă" i aici nu este ț ț ș
"până la", este " i", cu alte cuvinte, traducerea corectă este " i din momentul în care va ș Ș
fi luată continua i va fi a ezată urâciunea pustiirii, vor fi 1290 de zile". Nu se spune ș ș
până la ce eveniment, dar ne putem imagina, pentru că tim destul de mult despre ș
sfâr itul lumii, ne putem imagina că acesta este primul timp cel mai lung, este începutul ș
chinurilor na terii despre care citim în versetul 8. Cele 1290, de data aceasta, încep cu ș
abomina ia pustiirii. Aceasta am avut-o la începutul acestei campanii ruse ti.ț ș
Deci, semnul a fost dat, a început acest timp de 1290 de zile, care este timpul celor 
apte sigilii i, în acela i timp, a fost înlăturată continua. "Continua" are legătură cu ș ș ș

închinarea i adevărul, adevărata închinare care trebuie să urce înaintea tronului lui ș
DUMNEZEU din partea bisericii Sale, cel pu in, din partea bisericii Sale de aici de pe ț
pământ. Această continuă a fost luată. A fost un proces pentru a ajunge la culmea 



continuei, la culmea acestei urâciuni pustiitoare a bisericii, care este apostazia omega. 
Apostazia omega a avut o progresie. De exemplu, pentru a în elege prezentul, trebuie ț
să privim în trecut. În trecut, cu Israel, ceea ce s-a întâmplat este că, cu sute de ani 
înainte de sfâr itul harului acelei biserici, în Ezechiel capitolul 11, Duhul Sfânt, care este ș
Duhul adevărului, a fost alungat i a părăsit templul i s-a retras pe un munte lângă ș ș
Ierusalim. Adică, a părăsit conducerea, acea prezen ă continuă a Duhului Sfânt, a ț
adevărului. Cuvântul "continuu" se referă, de asemenea, la foc, la focul care provenea 
din cer, la focul sfe nicului, care este un foc care trebuia să fie men inut, continuu. Ei ș ț
trebuiau să alimenteze uleiul în mod continuu. De asemenea, pâinile reprezintă adevărul
dat bisericii, care trebuia să fie luminată de Duhul Sfânt, de Duhul adevărului. 

i, de asemenea, "continua" se referă la mijlocirea continuă a altarului de aur, care este Ș
rugăciunile sfin ilor, ceea ce înseamnă că, în acel moment, când se va declara că ț
continua va fi luată, nu va mai exista niciun sfânt, nicio rugăciune a sfin ilor în biserică, ț
nu vor mai exista conducători sfin i. Până atunci va mai exista vreun lider sfânt, poate căț
va exista în vreo biserică mică care va înăl a rugăciunea i va păstra focul continuu în ț ș
Locul Preasfânt al sanctuarului ceresc. Dar vine o vreme când tot focul se stinge, toată 
rugăciunea se stinge, adevărul este interzis în biserică i nu mai există pâine, dar oile ș
sunt lăsate fără pă une, fără hrană spirituală, i astfel mul i se răcesc i adorm i mul i ș ș ț ș ș ț
pierd ceea ce au dobândit din caracterul lui Cristos, îl pierd, pentru că rămân în acea 
prezen ă nesfântă, în acea influen ă satanică. A adar, "îndepărtarea continuei" se referăț ț ș
la dispari ia din Laodiceea a acestor trei lucruri din Locul Sfânt: Duhul Sfânt sau Duhul ț
Adevărului, predicarea adevărului i rugăciunile sfinte, care sunt rugăciunile înăl ate de ș ț
liderii care î i sfin esc via a, de vreun lider sfânt. A adar, această apostazie Omega s-a ș ț ț ș
dezvoltat după cel de-al doilea război mondial. i vorbind de ultima genera ie, după Ș ț
2001, apostazia Omega a crescut din ce în ce mai mult i a ajuns în toate bisericile din ș
întreaga lume. În 2008, Duhul Sfânt a fost alungat, sau adevărul, amvonul adevărului a 
fost ocupat de minciună. Nimeni nu a mai putut predica de la amvonuri vreun adevăr 
protestant. i acest lucru a progresat până, probabil, în anul de început al sigiliilor, 2021.Ș
În 2021 am avut primul sigiliu în toamnă, care a fost nunta, nunta din Cana i apoi în ș
iarna anului 2022, al doilea sigiliu. A adar, în elegem că pentru ca aceste sigilii să fie ș ț
ini iate trebuia să se fi împlinit îndepărtarea continuei în biserică i acest lucru s-a ț ș
împlinit, apostazia omega s-a împlinit în toate aceste vremuri de apte ani plus apte aniș ș
plus apte ani, adică 21 de ani, din 2001 până în 2021, care sunt cei 21 de ani-zile din ș
Daniel 10 i timpul de plâns al lui Ioan din Apocalipsa 5 pentru a găsi pe cineva vrednic ș
să rupă cele 7 sigilii. Până în 2020 sau 2021 s-a împlinit răutatea conducerii bisericii din 
Laodiceea. În acest timp "continua" a fost luată i la sfâr itul acestui timp "urâciunea ș ș
pustiirii" a fost instalată în biserica Laodiceană. "Urâciunea pustiirii" am văzut că pentru 
biserică înseamnă minciuna, prezen a lui satana, care este o putere pustiitoare ț
împotriva adevărului. Ellen White l-a văzut pe satana însu i stând în locul sfânt i ș ș
făcându-i pe to i închinătorii, biserica care a fost odată adevărată, biserica laodiceană, ț
să se închine lui satana, pentru că el era ca un înger de lumină. În biserică, aceasta 
înseamnă, am spus, influen a profană a demonilor, a duhurilor lui satan. Satana ț
domne te, are stăpânire deplină asupra celor trei obiecte din Locul Sfânt. Sfe nicul l-a ș ș
stins, l-a stins, este întuneric în biserici. Pâinile, nu se mai oferă pâini, dacă nu cumva 
este o mâncare necurată care contaminează, care îmbolnăve te, nu sunt cele ș



douăsprezece pâini. Iar pe altarul de aur care ar trebui să fie amvonul, de la amvonul 
bisericii se înal ă rugăciuni către satana, nu către DUMNEZEU, pentru că sunt înăl ate ț ț
ca în Isaia capitolul unu de oameni cu păcate, de conducători cu păcate, de conducători 
egoi ti, răi, farisei, ipocri i. Ace tia sunt cei care înal ă rugăciuni i acestea sunt, spune ș ț ș ț ș
Biblia, sunt o urâciune pentru DUMNEZEU. Există cel pu in un loc sau două în Biblie în ț
care se spune "să nu mai înăl a i rugăciunile voastre, pentru că ele sunt o urâciune ț ț
pentru Mine". Aceasta este urâciunea pustiirii care a fost plasată în biserică.  A adar, ș
în elegem că urâciunea pustiirii are o semnifica ie pentru biserică i are i o altă ț ț ș ș
semnifica ie la nivel politic, o semnifica ie mondială, un semn clar pentru întreaga lume. ț ț
Care este cea de-a doua semnifica ie a "urâciunii pustiirii"? Acest semn dat pentru ca ț
unii să fugă în mun i, trebuie să fie o putere militară politică cumplită, o putere pustiitoareț
de ora e (din moment ce porunca este de a părăsi ora ele i de a fugi în mun i) care ș ș ș ț
trebuie să î i pună primul pas în "locul sfânt", sau în ara de la vest, a a cum armata ș ț ș
romană a pus piciorul în ara lui Israel în 66, a ajuns în capitală, dar nu a distrus-o, ci i-ț ș
a înăl at steagul ro u pe terenul din jurul Ierusalimului, demonstrându- i inten ia de a-l ț ș ș ț
distruge i de a vărsa sângele locuitorilor Ierusalimului, semnifica ia culorii ro ii a ș ț ș
steagului lor. A adar, trebuie să vedem dacă după toamna anului 2021 există armate cu ș
steagul ro u care au intrat în ările limitrofe pământului occidental, ările care nu sunt în ș ț ț
UE, dar sunt în Europa.
Trebuie să în elegem că o anumită "urâciune a pustiirii" va veni i în lumea occidentală, ț ș
în acela i timp cu "urâciunea pustiirii" care a inundat biserica care mărturise te adevărul,ș ș
pentru că ele trebuie să meargă întotdeauna în paralel. Când se întâmplă ceva în 
biserică se întâmplă ceva în lume, sau dacă se întâmplă ceva în lume înseamnă că s-a 
întâmplat ceva în biserică. Trebuie să în elegem acest principiu. În acela i timp cu ț ș
sfâr itul celor 21 de ani, sau 7 plus 7 plus 7 plus 7 ani, în lume avem Rusia, cu steagul ș
ro u, care invadează Ucraina i ocupă teritorii i î i ridică steagurile i distrug cu acea ș ș ș ș ș
pustietate de care Domnul Isus Cristos a men ionat în Matei 24. Este evident că semnul ț
din Matei 24 s-a împlinit pe 24/02/2022 i în următoarele 2 luni când capitala Ucrainei, ș
Kiev, a fost asediată, exact a a cum a fost înconjurată capitala Israelului, Ierusalim, de ș
către Cestius Gallus în anul 66 d.Hr. cam pentru aceea i perioadă de timp, mai pu in de ș ț
două luni, după care armata romană s-a retras cu pierderi grele, exact a a cum coloana ș
de 50 km de tancuri ruse ti a mers spre Kiev, dar a fost distrusă de armata ucraineană, ș
iar capitala nu a fost cucerită niciodată. Paralela este izbitoare. A fost dat exact acela i ș
semn ca în Matei 24 al "urâciunii pustiirii", chiar i culoarea steagului este aceea i, iar ș ș
caracterul crud al romanilor este i caracterul Rusiei. ș
Revenind la Matei 24, citim versetul 16: "Cei care erau în Iudeea să fugă în mun i". ț
Iudeea se referă la vest, ara vechiului Israel se referă la ara cre tinătă ii, ca să spunemț ț ș ț
a a. Nu ne referim nici la catolicism, nici la ortodoxie, ci la protestantism. ș
Protestantismul a apărut în Europa i în Anglia i apoi s-a răspândit în Statele Unite. ș ș
Atunci, cei care se aflau în Iudeea, adică în Europa i în Statele Unite i mai ales în ș ș
Statele Unite, fug în mun i, pentru că vine "pustiirea" ora elor. i apoi sunt câteva ț ș Ș
versete care se referă la plecarea grabnică de acum două mii de ani, în anul 66, că în 
momentul în care au văzut armatele evreie ti ie ind după romani în 66, nu trebuiau să ș ș
intre în casă să- i ia hainele sau ceva, nimic, nimic. Trebuiau să se grăbească să plece ș
chiar atunci, pentru că, în momentul în care acei evrei aveau să se întoarcă, probabil că 



nu aveau să mai poată ie i. Aminti i-vă că urma ii lui Cristos au fost persecuta i. A adar,ș ț ș ț ș
putem trage o linie sub versetul 16, apoi o altă linie deasupra versetului 21, iar acum 
încep alte explica ii despre alte lucruri. "Căci va fi atunci", când atunci? După ce va veni ț
"urâciunea pustiirii" i va trece timpul fugirii cre tinilor din Ierusalim, se referă la cauza ș ș
fugirii, care a fost distrugerea iminentă a ora ului în anul 70 d.Hr. "Atunci" se referă, în ș
consecin ă, la timpul sfâr itului, la timpul celor 7 trâmbi e i al ultimelor 7 plăgi. "Căci ț ș ț ș
atunci va fi un necaz mare, a a cum nu a fost de la începutul lumii până acum i nici nu ș ș
va fi vreodată". Aceasta după ce va trece timpul sigiliilor, timpul semnelor sfâr itului, am ș
spus noi. Timpul semnelor, timpul celor apte sigilii este semnalat prin venirea armatei ș
"romane", cu steagul ro u rusesc "roman" în ara Ucrainei, cu venirea "urâciunii pustiirii" ș ț
a comunismului. Acest timp ar trebui să dureze aproximativ 3 ani i jumătate sau 1290 ș
de zile, eventual numărate de la primul sigiliu din Apocalipsa 6, care este "calul alb", sau
de la nunta din Cana, care a fost la începutul ministerului lui Isus Cristos i pe care ș
DUMNEZEU a împlinit-o din nou la 26/9/2021, cu nunta miraculoasă de la Institutul 
Madison. Acestea sunt deci cele 1290 de zile din Daniel capitolul 12:11.
Probabil că va fi în această ară "sfântă" din occident, fără să inunde toată Europa, timp ț
de aproximativ trei ani. Nu tim cu siguran ă dacă am interpretat corect semnele i ș ț ș
profe iile, viitorul ne va arăta. Dacă vor rămâne doar la margine, în ările de la marginea ț ț
Europei, cum ar fi Ucraina i alte ări de la margine, i care nu sunt în UE, vom în elege ș ț ș ț
că acest semn, acest steag ro u, este un semn continuu pe parcursul celor 1290 de zile.ș
În toată această perioadă, pentru că vedem că a trecut mai mult de un an i ei sunt încă ș
acolo, în Ucraina, dar re inu i de armata ucraineană de martiri, a a cum se anun ă în ț ț ș ț
Apocalipsa 7:1. Deci, în elegem că semnul va fi dat probabil timp de 1290 de zile, de ț
ce? Pentru că va veni distrugerea lumii. Apoi, în versetul 21 se spune că atunci va fi un 
necaz mare. Aici suntem deja în timpul trâmbi elor. De ce trebuie să ie im, de ce trebuie ț ș
să fugim în mun i? Este o continuare directă a versetului 16. Fugi i în mun i. De ce? ț ț ț
Versetul 21: "Căci atunci va fi un necaz mare, cum n-a fost de la începutul lumii până 
acum, nici nu a fost, nici nu va fi vreodată".
Aceasta se referă la cele 14 plăgi, la sulul din Apocalipsa capitolul 5. Ele au început, 
timpul necazului a început, timpul celor 7 trâmbi e i al celor 7 plăgi a început. După ț ș
aceasta, nu va mai fi niciun necaz pe pământ. Versetul 22: " i dacă zilele acelea nu se ș
vor scurta, nicio făptură nu va fi salvată. Dar, de dragul celor ale i, zilele acelea vor fi ș
scurtate". În elegem? Dacă timpul sigiliilor este de aproximativ 3 ani i jumătate i dacă ț ș ș
timpul celor 7 trâmbi e este de 1.335 de zile, de asemenea mai mult de 3 ani i mai pu inț ș ț
de 4 ani, atunci, în mod normal, timpul ultimelor 7 plăgi ar trebui să fie tot de 3 ani i ș
jumătate. Dar, de dragul celor ale i, acest ultim timp este scurtat, este foarte scurt, altfel ș
nu ar mai rămâne nimeni în via ă. Deci, practic avem două timpuri principale, 1.290 i ț ș
1.335, care sunt date în Daniel capitolul 12. Apoi, versetul 23, "atunci, dacă vă va spune 
cineva: Iată unsul aici, sau acolo, nu crede i; căci se vor ridica hristo i fal i", un i fal i, ț ș ș ș ș
"profe i fal i, i vor face semne i minuni mari, astfel încât, dacă ar fi posibil, să în ele peț ș ș ș ș
cei ale i". Din nou ne confruntăm cu avertismentul din versetul 5 i din versetul 11. Se ș ș
pare că tot acest timp al sfâr itului de 1290 plus 1335 de zile, până la încheierea harului,ș
este un timp de mare pericol de a fi în elat. Apoi, putem trage o linie deasupra versetuluiș
23, pentru că din versetul 23 se explică din nou timpul în care Evanghelia mai poate fi 
predicată în această lume, adică fie timpul sigiliilor, fie timpul trâmbi elor. După trâmbi e, ț ț



nu va mai fi predicare, adevărul va fi retras din această lume, pentru că se va împlini 
Apocalipsa 22:11. Se vor ridica mul i fal i Hristo i, sau fal i predicatori un i, fal i profe i, ț ș ș ș ș ș ț
fal i predicatori care vor anun a sfâr itul, pentru a în ela lumea cu un sfâr it, sau cu o ș ț ș ș ș
pace imaginară. "Pace i siguran ă" este viitorul imaginar pentru ei. Vor fi fal i hristo i, ș ț ș ș
fal i profe i, fal i un i, adică trebuie să fie cre tini, pentru că lumea în care se ș ț ș ș ș
desfă oară toate acestea, tot ceea ce se întâmplă în Matei 24, este lumea occidentală, ș
lumea cre tină. Se vor ridica mul i, vor da semne i minuni mari, se vor face minuni, vor ș ț ș
încerca să în ele i să spună că au adevărul pentru că fac minuni. Trebuie să ne ș ș
amintim că i Satana poate face minuni i nu putem crede pe cineva doar pentru că faceș ș
o minune, pentru că poate fi o minune contrafăcută. Trebuie să ne amintim de scena din 
Egipt cu Moise i Aaron în fa a preo ilor din Egipt care făceau i ei minuni, copiau ș ț ț ș
minunile lui Moise i Aaron. Iar versetul 25 spune: "Iată, v-am spus mai înainte". Pute i ș ț
trage o linie aici, pentru că aici se termină cu sfâr itul harului. Acest lucru se va întâmplaș
în mod spiritual, ceea ce am citit. 23 i 24 este într-un mod spiritual, adică predicarea în ș
lume, anun uri. Va fi o încercare de a mângâia sau de a în ela lumea occidentală cu ț ș
închipuiri false despre viitor, previziuni false despre viitor. Versetul 26: "Deci, dacă vi se 
va spune: Iată, El este în pustiu; nu ie i i. Iată, aici este în cămări, nu-l crede i". Acest ș ț ț
verset 26 l-am citit mai înainte, în versetul 23. "Dacă vor spune: Iată, este în pustie, iată, 
în camere, nu crede i, căci ca fulgerul", adică de la versetul 26 încolo vorbe te despre ț ș
însă i venirea lui Cristos, care este încă în viitor. i vorbe te mai înainte, vorbe te în ș Ș ș ș
vremea trâmbi elor. i în timpul trâmbi elor vrăjma ul sufletelor va încerca să convingă ț Ș ț ș
lumea că el este Cristos. i versetul 29 spune: "Imediat după necazul acelor zile", adică Ș
după trâmbi e, "soarele se va întuneca i luna nu- i va mai da lumina ei, stelele vor ț ș ș
cădea din cer i puterile cerurilor se vor clătina". Aceste mi cări în puterile stelelor, ș ș
puterile cere ti, sunt descrise în Petru, în a doua epistolă a lui Petru 2. Acolo se spune ș
că, la venirea Sa, puterile cerurilor vor fi mi cate. Cu alte cuvinte, probabil că în această ș
scurtă perioadă de timp a ultimelor apte plăgi, toate aceste lucruri se vor întâmpla. Va fiș
întuneric, pentru că vor fi războaie nucleare. Lumea va fi afectată de bombe nucleare i ș
de alte fenomene naturale. Apoi, acest lucru se va împlini. Versetul 30: " i atunci se va Ș
arăta semnul Fiului Omului în cer i atunci toate semin iile pământului vor plânge i vor ș ț ș
vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere i cu mare slavă". Aici se termină ș
povestea, cu versetul 30 sau 31: "va trimite pe îngerii Săi cu trâmbi a, care vor aduna peț
cei ale i ai Săi".ș
Acest lucru are o dublă împlinire.  Există o adunare a poporului înainte, când încă mai 
există har, i se referă la seceri ul seceri ului. i apoi există o altă împlinire, la venirea ș ș ș Ș
Sa, când va avea loc învierea, datorită glasului literal de trâmbi ă al lui Isus Cristos, care ț
va învia sfin ii mor i din toată lumea, de la un capăt la altul al cerului. Acest lucru ț ț
înseamnă că există sfin i în toată lumea. Versetul 31 este un verset care arată că ț
poporul lui DUMNEZEU este mondial. Vor exista martiri pe tot pământul. Există martiri în
est, există martiri în vest, există martiri peste tot. Ei sunt to i acei oameni care au fost ț
oprima i de criminali, de puterile distructive. Apoi, după versetul 31, se trage o linie, ț
acesta este sfâr itul pove tii până la capăt, iar apoi începe să dea mai multe detalii ș ș
despre venirea Fiului Omului, despre semne, că trebuie să fim aten i la semne. Când ț
vom vedea aceste semne, vom ti cu siguran ă că vine sfâr itul. Sunt oameni, iubi i fra i,ș ț ș ț ț
care, chiar i cu semnele care sunt în lume, cred că vor mai fi sute de ani în această ș



lume, am auzit chiar de încă o mie de ani. Nu este adevărat, este o în elăciune, Domnulș
a spus: "când ve i vedea aceasta", adică atunci când ve i vedea "urâciunea pustiirii" ț ț
pusă în "locul sfânt", "fi i siguri că sfâr itul este aproape". Mai sunt doar câ iva ani până ț ș ț
la sfâr it, câ iva ani până la sfâr it. Aici avem semnul smochinului care ne aminte te de ș ț ș ș
căderea stelelor asemănătoare cu căderea smochinelor. A a este exprimat în ș
Apocalipsa 6:13. Acesta va fi un semn aproape de sfâr itul sigiliilor, înainte de sigilarea ș
celor 144 de mii, i va fi, de asemenea, un semn la sfâr itul trâmbi elor, se pare, înainte ș ș ț
de începerea plăgilor sau în timpul plăgilor, conform 2 Petru 3:10. Dar aici cred că 
Domnul se referă la primul semn al stelelor, când Domnul va permite manifestări 
supranaturale chiar înainte de sigilarea celor 144 de mii, la sfâr itul sigiliilor. Vor fi ș
manifestări supranaturale pe cer, pe care unii care "nu în eleg Scripturile sau puterea lui ț
DUMNEZEU" le vor interpreta ca fiind venirea lui Cristos, dar nu va fi a a. Ele sunt pur iș ș
simplu semne pe cer pentru ca în elep ii lui DUMNEZEU să tie că va începe un alt timp,ț ț ș
timpul trâmbi elor. Acesta este Matei 24 i Matei 23. ț ș
În Marcu 6:11 vom citi un singur verset. Marcu 6:11 spune: " i to i cei ce nu vă vor primi Ș ț
i nu vă vor asculta, ie ind de acolo, scutura i praful de sub picioarele voastre, ca ș ș ț

mărturie împotriva lor. Adevărat vă spun că, în ziua judecă ii, va fi mai u or de suportat ț ș
pentru Sodoma i Gomora decât pentru cetatea aceea". Vorbind despre cetate, se ș
referă la distrugerea ora elor rele. Când nu va mai rămâne niciun drept în ora e, ora eleș ș ș
vor fi distruse ca Sodoma i Gomora. i aici cuvântul la care am vrut să ne uităm în modș Ș
special este "mărturie", pentru că, revenind la Matei 24, se spune: " i această Ș
Evanghelie a împără iei va fi predicată în toată lumea ca mărturie". Avem aici acela i ț ș
cuvânt "mărturie". A adar, aici, în Marcu 6:11, există o predicare prin mărturie, o ultimă ș
predicare. Am spus că există două sau mai multe predicări, dar ultima predicare care va 
fi dată va fi în vremuri de trâmbi e, la sfâr it, i va fi prin mărturie acuzatoare, prin ț ș ș
mărturie împotriva răută ii locuitorilor cetă ilor. La începutul celor apte trâmbi e există o ț ț ș ț
predicare pentru mântuirea poporului lui DUMNEZEU din mijlocul neamurilor i există o ș
predicare la sfâr it. Vom vedea acest lucru în Apocalipsa, când vom studia, în viitor, că ș
există o predică finală pentru mărturie de condamnare, a a cum spune Marcu 6:11. ș
Aceasta va fi mărturia împotriva lor. i mai sunt i alte versete despre acela i cuvânt Ș ș ș
original tradus prin "mărturie", le avem pe toate scrise. Să ne uităm i la Ioan 3:33. ș
Spune a a: "Cel ce a primit mărturia lor a pus sigiliul pe aceasta, că DUMNEZEU este ș
adevărat". Adică, sigiliul lui DUMNEZEU are de-a face cu primirea adevărului. "Cel care 
a primit mărturia lor i-a pus sigiliul pe aceasta: că DUMNEZEU este adevărat". Adică, elș
a fost sigilat. La fel vor fi sigilate i neamurile. Cel care va primi mărturia din Matei 24:14,ș
acea predicare, în timpul trâmbi elor, prima predicare, care este spre mântuire, ț
neamurile care vor primi aceasta vor fi sigilate cu sigiliul adevărului, Isaia 8:16: "Leagă 
mărturia, sigilează Legea între ucenicii Mei". i ei vor mărturisi înaintea întregului Ș
univers că DUMNEZEU este adevărat, că DUMNEZEU are adevărul, nu lumea are 
adevărul, nu ace ti fal i hristo i, fal i lideri, fal i politicieni, ci DUMNEZEU are adevărul. ș ș ș ș ș

i acest lucru este suficient ca sigiliu pentru ei.Ș
Citim în Ioan 3:34: "Căci cel pe care L-a trimis DUMNEZEU vorbe te cuvintele lui ș
DUMNEZEU, căci nu îi dă DUMNEZEU duhul cu măsură". Atunci, cei pe care îi va 
trimite Domnul vor avea Duhul Sfânt "fără măsură", cei 144 de mii. Iar cei care vor primi 
mărturia lor, când o vor primi, vor fi sigila i. Negând mărturia lor, ei Îl vor nega pe ț



DUMNEZEU. Aceasta este ceea ce se în elege aici prin "mărturie". Avem acest cuvânt ț
i în altă parte. Aici am vrut să arătăm despre sigiliu, cum va fi pus sigiliul lui ș

DUMNEZEU i semnul fiarei. Semnul fiarei, am arătat deja că este semnul lui Cain, careș
este caracterul său rău, criminal, mincinos, dictatorial. To i cei care vor deveni complici ț
cu mincino ii, iar lista este dată în mai multe locuri în Noul Testament (Galateni 5:20,21; ș
1Petru 4:15; 1Ioan 3:15; Apocalipsa 21:8; 22:15), sunt criminalii, adulterii, sodomi ii, ț
idolatrii, vrăjitorii, mincino ii, necredincio ii. To i ace tia, i to i cei care vor deveni ș ș ț ș ș ț
complici cu ace tia, vor primi semnul fiarei, care este caracterul lui Satana, pe măsură ș
ce Duhul Sfânt este retras de la ei, a a cum s-a întâmplat cu Iuda în Ioan 13:27,28 cândș
Isus îi dă pâinea, care este adevărul, înmuiată în untdelemn, care este Duhul Sfânt. 
Toată această scenă care nu a fost în eleasă de cei 11 ucenici a fost negarea ultimei ț
mărturii a Duhului Sfânt, sau negarea lui DUMNEZEU, atunci când Duhul Sfânt este 
alungat din minte i satana intră în locul LUI, i este simbolul ultimei mărturii a celor 144 ș ș
de mii, la sfâr itul celor 7 Trompete, mărturie care va fi dată celor răi pentru a fi marca i ș ț
cu duhul lui satana. A adar, semnul fiarei este momentul în care cei răi vor fi lipsi i de ș ț
Duhul Sfânt, sau, a a cum spune Apocalipsa 2:5, "candela va fi luată din locul ei". ș
Această scenă de la sfâr itul celor 7 trâmbi e, se va împlini cu biserica Laodiceană la ș ț
sfâr itul celor 7 sigilii, când cele 5 fecioare neîn elepte vor fi lăsate fără lămpi, adică fără ș ț
Duhul Adevărului, în întuneric total, marcate cu semnul lui Cain, sau cu duhul lui satana. 
To i ace tia, atât cei pierdu i din biserică, cât i cei pierdu i dintre neamuri, "vor fi ț ș ț ș ț
arunca i în întuneric, unde este plâns i scrâ nire de din i", a a cum a spus Domnul Isusț ș ș ț ș
în Matei 8:12; 13:42,50; 22:13; 24:51; 25:30; Luca 13:28. Vor rămâne fără Duhul Sfânt. 
Ace tia vor fi însemna i cu întunericul, cu caracterul Satanei, pe care Domnul l-a dat ca ș ț
semn lui Cain i urma ilor săi i fizic, ca un steag ro u, simbolizând "vărsător de sânge ș ș ș ș
nevinovat", la care cei răi au adăugat în îmbrăcăminte culorile violet i galben, ș
semnificând faima, regalitatea i bogă ia. i am văzut că toate puterile dictatoriale au ș ț Ș
avut steaguri ro ii. Vom posta câteva imagini pe Telegram ca să în elege i că toate ș ț ț
aceste ări dictatoriale, imperiul Mediei, imperiul Persan, imperiul Grec, imperiul Roman, ț
imperiul Otoman, imperiul Nazist, imperiul Comunist, au steaguri ro ii. De i unele dintre ș ș
ele i-au schimbat steagurile în ultimii ani prin în elăciune, steagul vechi, steagul lor, ș ș
este ro u, complet ro u. Iar actualele ări comuniste sunt Rusia, China, Vietnam, Cuba, ș ș ț
Laos i Coreea de Nord, toate aceste ări sunt cu steagul complet ro u. Ele au semnul ș ț ș
lui Cain. 
Să explicăm acum un lucru care ne-a surprins foarte mult. Am fost aten i la semne, a a ț ș
cum profe ii din vechime au spus că vor "urca în turn, pentru a sta ca o strajă în turn, ț
pentru a vedea ce vrea să spună DUMNEZEU". A adar, cei care vor să în eleagă ș ț
trebuie să fie aten i la toate semnele. Când s-a încheiat anul biblic i a început noul an ț ș
biblic, asta a fost acum trei zile, pe 23-03-2023. Acea zi este prima zi a noului an biblic, 
de unde tim? Ei bine, avem studii pe elultimoclamor.org i acolo explicăm cum se ș ș
calculează calendarul lui DUMNEZEU. A fost o lună nouă i a fost prima lună nouă a ș
noului an. i chiar în această zi, în mod surprinzător, avem o amenin are nucleară. Ș ț
Amenin are nucleară din partea unui demnitar rus, fostul pre edinte. i aceasta este a ț ș Ș
doua amenin are nucleară rusească care vine la începutul unui an biblic. Ne aflăm la a ț
doua amenin are nucleară din partea Rusiei care vine exact în primele zile ale anului ț
biblic.



Avem înregistrarea video, vom posta pe Telegram linkul pentru a asculta această 
amenin are care a avut loc exact în prima zi a anului biblic din anul două mii douăzeci i ț ș
trei. Când a fost prima amenin are? Ei bine, am căutat să vedem dacă în primul an ț
biblic, după ce a început războiul, în primăvara care a urmat la două luni după ce a 
început războiul, am căutat să vedem dacă există i vreo amenin are nucleară. Prima zi ș ț
a fost înainte de ziua a paisprezecea, a fost ziua 03-04-2022. i exact în ziua de 14-04-Ș
2022, adică la aproximativ două luni de la începutul războiului din Ucraina, exact după 
începutul anului biblic, există o amenin are nucleară. Este prima amenin are nucleară ț ț
lansată de Putin la adresa Occidentului. Nu a fost o amenin are doar la adresa Ucrainei. ț
Aici vorbim de amenin ări la adresa Occidentului. i, în mod surprinzător, zilele acestea, ț Ș
pe 23-04-2023 i 25-04-2023, Rusia a amenin at Europa cu războiul i cu arme ș ț ș
nucleare. A amenin at că va distruge capitalele Angliei, Fran ei i Germaniei în 4 minute.ț ț ș
Războiul lor este împotriva Europei. A adar, în a paisprezecea zi a lunii a patra a anului ș
două mii douăzeci i doi este prima amenin are nucleară a Rusiei. i a fost exact la ș ț Ș
începutul anului biblic. În acest al doilea an, în a douăzeci i treia i a douăzeci i cinceaș ș ș
zi a anului 2023 avem o altă amenin are nucleară clară din partea Rusiei, Putin a ț
anun at că va pune arme nucleare în Belarus i a pus deja arme nucleare în Kaliningrad.ț ș
Cel care nu cunoa te trecutul este condamnat să îl repete. tim din trecut că, înainte de ș Ș
a ataca Ucraina, Rusia a amenin at cu războiul timp de câ iva ani. De ani de zile i-a ț ț ș
arătat inten iile, a a cum face acum China în Taiwan. De ani de zile î i manifestă ț ș ș
inten iile războinice de a cuceri, de a unifica pământul, exact a a cum au vrut să facă în ț ș
trecut dictatorii cu viziuni imperialiste. Să cucerească un teritoriu, să unifice un imperiu. 
În acela i mod, China î i manifestă de ani de zile planurile sale i acest lucru înseamnă ș ș ș
un singur lucru pentru noi, că va veni o zi în care vor ataca. Domnul îngăduie ca acest 
lucru să nu fie brusc, ci, cu timp înainte, ei să- i arate inten iile pentru ca poporul să fie ș ț
prevenit, pentru ca lumea să fie prevenită, pentru ca ei să se roage lui DUMNEZEU a a ș
cum au făcut neamurile de pe corabia lui Iona în fa a mor ii, pentru ca vânturile mor ii să ț ț ț
fie oprite. Dar Rusia a făcut acela i lucru cu Ucraina i în cele din urmă a ajuns să atace ș ș
Ucraina. Aceasta înseamnă că, dacă a amenin at la începutul primului an că va folosi ț
arme nucleare i dacă a amenin at la începutul celui de-al doilea an cu acela i lucru, i ș ț ș ș
nu tim dacă vor mai fi i alte amenin ări, dar să presupunem că va mai fi una, pentru căș ș ț
aceste atacuri nucleare ar trebui să aibă loc în mod normal în timpul Trompetelor, atunci 
folosirea armelor nucleare este inevitabilă. Posibil ca în Trompete să fie folosite arme 
nucleare mai pu in puternice, iar în ultimele 7 plăgi să fie folosite arme nucleare de ț
putere maximă de distrugere. Ne aflăm în al doilea an biblic care începe cu o 
amenin are nucleară. Ne a teptăm, posibil, la o altă amenin are nucleară în cel de-al ț ș ț
treilea an biblic care începe în primăvara anului 2024. Probabil că va mai exista o 
amenin are nucleară, în toamna anului 2024, ultima amenin are nucleară, după care, ț ț
după începutul anului 2025, Rusia i China vor ac iona probabil cu arme nucleare. ș ț
Acestea sunt date teoretice, bazate pe modelul trecutului. Doar viitorul va arăta exact 
cum se vor desfă ura evenimentele finale. Totul este posibil. tim doar că timpul sigiliilorș Ș
nu este un timp de distrugere nucleară, din cauza Apocalipsa 7:1. Se vor folosi multe 
arme de distrugere, chiar i interzise, chiar i chimice, dar DUMNEZEU nu va permite ș ș
încă folosirea armelor nucleare, pentru că în ora e mai sunt încă suflete de salvat, iar ș
armele nucleare vor fi folosite pentru a distruge ora ele. A adar, în elegem că aceste ș ș ț



ora e vor fi distruse pe măsură ce vor fi avertizate de cei 144 de mii. Aceasta este o ș
chestiune pentru cei care doresc să tie când va începe noul an biblic în 2025 i să fie ș ș
avertiza i în avans de ceea ce se va întâmpla. Căci, prima zi a anului biblic din 2025 va fiț
ziua 31 a celei de-a treia luni babiloniene. Acea zi va fi prima zi a anului i o lună nouă. ș
Amintindu-ne de lunile de sânge din 2014 i 2015, au fost 4 luni de sânge, câte două în ș
fiecare an, una primăvara (de Pa te) i una toamna (la Solemnită ile de toamnă ale lui ș ș ț
DUMNEZEU), i s-au repetat în doi ani, 2014 i 2015. Aceste semne anun au sângele ș ș ț
vărsat de puterea ro ie, comunistă. Iar în 2022 am avut o singură lună însângerată în ș
primăvară, asta înseamnă că luna însângerată de primăvară din 2022 înseamnă o 
împlinire din cele 4 care trebuie împlinite. Rămâne ca China să atace probabil Taiwanul 
în vreo toamnă sau primăvară înainte de 2025.
Dar adevărat nu tim. i asta conform celor 4 luni noi, ceea ce ar însemna 4 războaie, ș Ș
din care unul s-a împlinit, de aceea în 2022, după începerea războiului, am avut o 
singură lună de sânge. Înseamnă că, după începerea războiului în 2022, toate lunile de 
sânge vor apărea doar pentru a anun a împlinirea uneia dintre cele 4 luni de sânge din ț
2014 i 2015. Dacă China va ataca Taiwanul în toamnă, atunci putem în elege că i ș ț ș
războaiele din timpul celor 7 Trompete vor începe unul în primăvară i unul în toamnă. ș
Dar dacă China va ataca Taiwanul în primăvară, atunci înseamnă că războaiele din 
timpul celor 7 Trompete vor începe ambele în toamnă. Iar acest lucru ar fi conform cu 
trecutul, vorbind despre distrugerea Ierusalimului, despre care Ellen White a spus că 
este modelul pentru distrugerea lumii. Conform acestui model, războaiele care servesc 
ca semne sau avertismente încep toamna, iar războaiele care vor distruge totul încep 
primăvara. De ce toamna vine prima dată înaintea primăverii în aceste războaie? Pentru
că în anul 66 d.Hr. Cestius Gallus a atacat toamna, iar al doilea atac, cel decisiv din anul
70 d.Hr. a avut loc primăvara. A adar, modelul trecutului este: mai întâi ataci toamna i ș ș
apoi primăvara. Dar suntem surprin i că Rusia a atacat prima dată primăvara. Acest ș
lucru poate însemna că doar în Trompete i Plăgi se va aplica modelul din trecut. Noi nuș
tim. Spunem acest lucru doar pentru a fi în alertă, deoarece aceste arme nucleare vor fiș

folosite împotriva ora elor, împotriva civililor, de asemenea. Rusia a distrus ora e cu ș ș
arme conven ionale până acum, dar în viitor le va distruge cu arme nucleare, deoarece ț
va rămâne fără arme conven ionale. Va trebui să folosească arme nucleare.ț
Vom trece acum la alte informa ii pe care ni le-a dat Domnul. Vom men iona pe rând ț ț
detaliile pe care Domnul ni le-a dat în această săptămână. După predica din Sabat, 
Domnul ne-a dat mult mai multe detalii, mult mai multe argumente, despre ceea ce s-a 
vorbit până astăzi, despre aceste două coarne de berbec din Daniel 8, Rusia i China, ș
sau puterea cu coarne ro ii a comunismului. Să începem cu China. tim că Apocalipsa ș Ș
ne spune că prostituata cea mare, îmbrăcată în stacojiu i purpură, stă în mijlocul ș
apelor. Ea stă i crede că este centrul lumii. Acest lucru l-am arătat i în fi ierul text careș ș ș
înso e te înregistrarea audio, fi ierul text are toate aceste detalii pe care nu le-am ț ș ș
men ionat în înregistrarea audio, dar în fi ierul text ele sunt acolo. Întotdeauna textele ț ș
temelor audio vor fi mai ample în informa ii.  În primul rând, China are aceste două culoriț
în tradi ia sa, purpura i stacojiu. Vom publica câteva imagini pe Telegram pentru a vă ț ș
arăta că în toată cultura lor de mii de ani, aceste culori au fost foarte importante. 
Purpuriul în cultura chineză, în tradi ia Chinei, purpuriul este considerat o culoare ț
distinsă, o culoare a palatului imperial. Palatul imperial care este cunoscut, sau ora ul înș



care se află palatul este cunoscut ca "ora ul interzis violet", exact a a se nume te. ș ș ș
Palatul imperial este ora ul interzis purpuriu, iar în Apocalipsa se spune că este marea ș
prostituată, în Apocalipsa 18 se spune că este marele ora . Observa i, se spune că este ș ț
un ora . i despre acea mare cetate care a în elat întreaga lume se spune că era ș Ș ș
îmbrăcată în purpură i stacojiu. Am mai aflat că aceasta este culoarea regalită ii, ș ț
purtată de regi, de prin i. De asemenea, în China există o argilă unică, de culoare ț
purpurie, care este un produs special al Chinei, care nu se găse te în altă parte, este o ș
argilă de culoare purpurie din care se fac ceainice i obiecte de artă de renume mondial.ș
În ceea ce prive te îmbrăcămintea, purpura era purtată doar de clasele superioare ale ș
societă ii chineze, de prin i. Oamenilor de rând le era interzis să poarte culori precum ț ț
ro u i violet. Ro ul era, de asemenea, considerat o culoare care trebuia purtată doar deș ș ș
clasele superioare. În mod normal, oamenii erau obliga i să poarte culori deschise, cum ț
ar fi albul, griul, gri deschis. Acestea sunt culorile clasei sărace. Culorile prin ilor sunt ț
ro u, violet i galben. Avem aici un articol în care se spune ce înseamnă culoarea ro ie ș ș ș
în China antică. Pentru chinezi, ro ul este o culoare foarte importantă i semnificativă ș ș
din punct de vedere cultural, care este folosită în prezent la Anul Nou chinezesc, la nun iț
sau zile de na tere i simbolizează frumuse ea. Ne amintim că am citit despre Tir, când ș ș ț
a spus că se credea frumoasă, înfrumuse ată cu toate bijuteriile, vorbind i despre ț ș
Lucifer, dar vorbind i despre China. China crede că este ara centrală în această lume ș ț
i că toate celelalte ări sunt în jurul Chinei, pentru că a a spune numele China, celălalt ș ț ș

nume pe care îl are China. China are două nume. Are numele China, care provine de la 
Cineos, am văzut asta data trecută, i mai are un alt nume care este Zhongguó Acest ș
nume înseamnă în chineză "na iune centrală". Ei cred că sunt centrul lumii. În articol se ț
spune aici că acest nume subliniază în mod clar că China este centrul lumii i că restul ș
ărilor sunt în jurul ei. Potrivit unui alt articol, movul este o culoare intermediară între ț

albastru i ro u. Este asemănătoare cu violetul, dar are un spectru diferit. Potrivit ș ș
sondajelor din Europa i Statele Unite, movul este culoarea cel mai des asociată cu ș
regalitatea, cu magia, cu misterul, cu religia. i tim că China a fost întotdeauna o ară Ș ș ț
idolatră, o ară a cărei religie este politeistă în propor ie de peste 70%. Este o ară ț ț ț
idolatră i o ară care are multe mistere, multe lucruri secrete, a a cum se spune aici, i ș ț ș ș
multă magie. Cunoa tem că artele mar iale sunt amestecate cu multă magie, cu multă ș ț
putere satanică. Aceste arte mar iale nu sunt pur i simplu un sport sau o tehnică de ț ș
luptă. Cei care practică artele mar iale practică spiritismul, artele mar iale vin de la preo iiț ț ț
din Tibet, de la ace ti preo i budi ti, care practicau acest lucru ca exerci ii spirituale ș ț ș ț
pentru a invoca demonii până când deveneau poseda i i atunci aveau puteri speciale. ț ș

i atunci când vedem în artele mar iale că cineva care stăpâne te această artă, are o Ș ț ș
for ă spectaculoasă, că rupe dintr-o singură lovitură, lucruri indestructibile, sau zboară, ț
asta pentru că demonii le dau aceste puteri, sunt posesiuni demonice. Aceasta este 
magie, adică spiritism.
La aceasta se referă culoarea violet. Se spune că culoarea violet era culoarea folosită 
de magistra ii romani. Vedem că culoarea violet este mo tenită de la un imperiu la altul, ț ș
de la o fiară la alta, deoarece aceste fiare s-au succedat în istorie, la fel ca steagurile 
ro ii. Magistra ii romani purtau purpură, aceasta a devenit culoarea imperială folosită de ș ț
guvernatorii Imperiului Bizantin i ai Imperiului Roman, iar mai târziu de episcopii ș
romano-catolici. i se spune că culoarea complementară a movului este galbenul, Ș



galben care este folosit i de chinezi în combina ie cu celelalte două culori. Avem mai ș ț
multe date despre asta. Se spune că în cultura asiatică, în cultura chineză, culoarea 
violet reprezintă, de asemenea, con tiin a spirituală, adică spiritismul. Ei vorbesc despre ș ț
o con tiin ă spirituală, care poate exista fără corp, care este de fapt spiritul demonilor. ș ț
Culoarea violet reprezintă con tiin a spirituală, vindecarea fizică i mentală, precum i ș ț ș ș
puterea i abunden a. Culoarea ro ie simbolizează, de asemenea, norocul i faima, ș ț ș ș
faima pe care ace ti regi exalta i în inima lor vor să o aibă. ș ț

i există mai multe detalii despre această culoare violet. De exemplu, cuvântul Ș
chinezesc pentru violet este legat de Steaua Polară, Polaris, sau Zi Wei în chineză. În 
astrologia chineză, steaua nordică era casa împăratului ceresc, se spune, conducătorul 
cerurilor. Zona din jurul stelei polare este numită "cetatea purpurie interzisă", exact a a ș
cum era numit acel ora , cetatea împăratului fizic. Aici avem că ei practic se închinau ș
acelei stele polare, pentru că se spune că era casa împăratului ceresc. Iar culoarea 
purpurie din jurul ei probabil că în China, pentru că în fiecare loc diferit de pe pământ se 
văd diferit stelele, culorile, cerul în sine. A adar, se pare că steaua polară este ș
înconjurată de violet i se spune că zona stelei polare se nume te în astronomia chinezăș ș
"cetatea purpurie interzisă". Din acest motiv, ora ul interzis din Beijing sau din Peking, ș
Beijing, care este capitala Chinei, se spune că este ora ul interzis sau că în interiorul ș
Beijingului există un ora  interzis care este palatul, este locul unde locuie te ș ș
pre edintele Jinping. Se spune că, din acest motiv, ora ul interzis din Beijing era ș ș
cunoscut i sub numele de ora ul interzis purpuriu sau Zi Jin Cheng. Să observăm că ș ș
este foarte asemănător. A adar, toate acestea provin din astrologie, provin de la steaua ș
nordică, provin din venerarea unui zeu care trăie te în steaua nordică. Acest lucru, am ș
vrut să spunem, să punem imagini despre culoarea ro ie i culoarea purpurie pentru a ș ș
vedea că nu doar episcopii catolici au folosit aceste culori. Aceasta a fost folosită de 
romani i cine tie dacă nu cumva a fost folosită înainte de greci, de medo-persani i de ș ș ș
al ii, de babilonieni. Aceste culori au fost întotdeauna transmise, aceste atribute au fost ț
transmise de la un imperiu la altul. Culoarea ro ie este culoarea sângelui i este ș ș
culoarea regalită ii. De aceea, în Biblie îl avem pe DOMNUL Isus Cristos îmbrăcat tot în ț
ro u. În cele din urmă, când El este îmbrăcat în ve minte împărăte ti, era culoarea ș ș ș
regilor, ro ie. i vedem că în China, dragonul, simbolul pe care îl au, marele dragon ș Ș
zburător, acel arpe zburător, îl vopsesc în ro u i galben. De asemenea, rochiile ș ș ș
tradi ionale pe care le au pentru femei, probabil prin ese, sunt ro ii, toate ro ii, cu aur, cuț ț ș ș
broderii de aur. i am văzut că i rochia tradi ională chinezească este fie complet ro ie, Ș ș ț ș
fie complet purpurie, iar celelalte culori deschise sunt ale oamenilor de rând. Într-un alt 
articol despre aceste culori, pentru a vedea cât de vechi este acest lucru în cultura 
chineză, spune că începând cu dinastia Qin, despre care am vorbit data trecută, din 220,
207 î.Hr. spune că culoarea a căpătat treptat o func ie decorativă, culorile din China ț
antică au început i ele o dezvoltare bogată i colorată. El vorbe te apoi despre ș ș ș
culoarea galbenă care a apărut într-o altă dinastie i apoi spune că de-a lungul tuturor ș
dinastiilor, vestimenta ia oficialilor de diferite ranguri era, de asemenea, de diferite culori.ț
În general, oamenii considerau cele cinci culori secundare ca fiind cele cinci culori 
inferioare. În timpul dinastiei Han, purpura strălucitoare era adesea considerată o 
culoare foarte pre ioasă i rară. În timpul dinastiei Tang, care s-a desfă urat între anii ț ș ș
618-907, adică în perioada în care Europa era dominată de papalitate, purpura era 



folosit în vestimenta ia oficialilor care se aflau deasupra clasei a cincea, adică cei mai ț
înal i, cei care conduceau ara, erau îmbrăca i în purpură. Este vorba despre culoarea ț ț ț
purpurie. Acum să vorbim despre un alt lucru pe care Biblia îl men ionează, pentru că în ț
Biblie, i mai ales în Apocalipsa, se spune că vor exista sclavi i în zilele din urmă. Vor ș ș
exista sclavi. i mul i citesc, i poate că mul i nu cred în Biblie, pentru că se întreabă, Ș ț ș ț
unde sunt sclavii? Sclavia a fost abolită de mult timp, dar Biblia nu minte. Există sclavi 
pe pământ i au existat dintotdeauna sclavi, doar că deghiza i, ca să zic a a, i ascun i, ș ț ș ș ș
ascun i de lume. China a fost o ară exploatatoare, care a exploatat oamenii. ș ț
Întotdeauna a făcut acest lucru. Aminti i-vă de marele zid, zidul chinezesc, despre care ț
se spune că sunt minuni, acel zid a fost construit cu sângele multor compatrio i chinezi, ț
a multor muncitori care au murit în munca atât de grea i exploata i de regii chinezi, la felș ț
ca în Egipt. Aceasta este o mo tenire de la faraonul Egiptului care avea sclavi, care a ș
folosit sclavi pentru a construi piramidele. Toate acestea sunt atribute ale dictaturilor. i Ș
acesta este, de asemenea, un atribut al Rusiei, pentru că există boga i i există săraci, ț ș
foarte săraci. Acei oameni foarte săraci, foarte săraci, sunt în mod clar exploata i. Dar ț
cel mai elocvent atribut al comunismului este China. China este o putere opresivă a 
oamenilor în general. Oamenii sunt obi nui i să muncească până la moarte. Muncesc i ș ț ș
muncesc i câ tigă foarte pu in. Doar pentru a putea supravie ui este ceea ce câ tigă. ș ș ț ț ș

i există mai multe detalii despre această culoare violet. De exemplu, cuvântul Ș
chinezesc pentru violet este legat de steaua polară, Polaris, sau Zi Wei în chineză. În 
astrologia chineză, steaua polară era casa împăratului ceresc, conducătorul cerurilor. 
Zona din jurul stelei nordice se nume te "incinta purpurie interzisă", exact a a cum se ș ș
numea acel ora , incinta împăratului fizic. Aici avem că ei practic se închinau acelei steleș
polare, pentru că se spune că era casa împăratului ceresc. Iar culoarea purpurie din 
jurul acesteia, probabil că în China, pentru că în fiecare loc diferit de pe pământ se văd 
diferit stelele, culorile, cerul în sine. A adar, se pare că Steaua Polară este înconjurată ș
de violet i se spune că zona stelei polare se nume te în astronomia chineză zona violetș ș
interzisă. Beijing sau Peking, capitala, are aproximativ 16000 de kilometri pătra i, cât o ț
ară mică. Apocalipsa vorbe te despre marele ora  sau marele Babilon care a în elat ț ș ș ș

lumea în versetele Apocalipsa 16:19; 17:18; 18:10,16,19,21; 11:8; 14:8. În Vechiul 
Testament, expresia "cetatea cea mare" apare doar despre Ninive, Gabaon i Noul ș
Ierusalim. În cadrul Beijingului, capitala Chinei, există un ora  interzis (72 de hectare i ș ș
980 de clădiri) care este complexul de palate, locul în care locuie te pre edintele ș ș
Jinping. Spune că, din acest motiv, ora ul interzis din Beijing era cunoscut i sub numeleș ș
de ora ul interzis purpuriu sau Zi Jin Cheng. Să observăm că este foarte asemănător. ș
A adar, toate acestea provin din astrologie, provin de la steaua nordică, provin din ș
venerarea unui zeu care trăie te în steaua nordică. Am vrut să spunem acest lucru i ș ș
vom pune imagini despre culoarea ro ie i culoarea purpurie pentru a vedea că nu doar ș ș
episcopii catolici au folosit aceste culori. Acestea au fost folosite de romani i cine tie ș ș
dacă nu cumva au fost folosite înainte de greci, de medo-persani i de al ii, de ș ț
babilonieni. Aceste culori au fost întotdeauna transmise, aceste atribute au fost 
transmise de la un imperiu la altul. Culoarea ro ie este culoarea sângelui i este ș ș
culoarea regalită ii. De aceea, în Biblie îl avem pe DOMNUL Isus Cristos îmbrăcat tot în ț
ro u, în Apocalipsa 19:13. Ro ul era culoarea regilor. i vedem că în China, dragonul, ș ș Ș
simbolul pe care îl au, marele dragon zburător, acel arpe zburător, îl vopsesc în ro u i ș ș ș



galben. De asemenea, rochiile tradi ionale pe care le au pentru femei, probabil prin ese, ț ț
sunt complet ro ii, cu aur, cu broderii de aur. i am văzut că i hainele tradi ionale ș Ș ș ț
chineze ti sunt fie complet ro ii, fie complet mov, iar celelalte culori deschise sunt ale ș ș
oamenilor de rând. Într-un alt articol despre aceste culori, pentru a vedea cât de vechi 
este acest lucru în cultura chineză, spune că începând cu dinastia Qin, despre care am 
vorbit data trecută, din 220, 207 î.Hr. spune că culoarea a căpătat treptat o func ie ț
decorativă, culorile din China antică au început i ele o dezvoltare bogată i colorată. ș ș
Apoi vorbe te despre culoarea galbenă care a apărut într-o altă dinastie i apoi spune ș ș
că, de-a lungul tuturor dinastiilor, îmbrăcămintea oficialilor de diferite ranguri era, de 
asemenea, de culori diferite. În general, oamenii considerau cele cinci culori secundare 
ca fiind cele cinci culori inferioare. În timpul dinastiei Han, purpura strălucitoare era 
adesea considerată o culoare foarte pre ioasă i rară. În timpul dinastiei Tang, care s-a ț ș
desfă urat între anii 618-907, adică în perioada în care Europa era dominată de ș
papalitate, purpura a fost folosită în îmbrăcămintea oficialilor care se află deasupra 
clasei a cincea, adică cei mai înal i, cei care conduceau ara, erau îmbrăca i în purpură. ț ț ț
Este vorba despre culoarea purpurie. Acum să vorbim despre o altă chestiune pe care 
Biblia o men ionează, pentru că în Biblie, i mai ales în Apocalipsa, se spune că vor ț ș
exista sclavi i în zilele din urmă. Vor exista sclavi. i mul i citesc, i poate că mul i nu ș Ș ț ș ț
cred în Biblie, pentru că se întreabă: "Unde sunt sclavii? Sclavia a fost abolită cu mult 
timp în urmă". Dar Biblia nu minte. Există sclavi pe pământ i au existat întotdeauna ș
sclavi, doar că deghiza i, ca să spunem a a, i ascun i, ascun i de lume. China a fost o ț ș ș ș ș
ară care exploatează oamenii. Întotdeauna a făcut acest lucru. Aminti i-vă de marele ț ț

zid, acel zid chinezesc, care este un miracol, spun ei, acel zid a fost construit cu sângele
multor compatrio i chinezi, a multor muncitori care au murit în acea muncă grea i ț ș
exploata i de regii chinezi, la fel ca în Egipt. Aceasta este o mo tenire de la faraonul ț ș
Egiptului care avea sclavi, care a folosit sclavi pentru a construi piramidele. Toate 
acestea sunt atribute ale dictaturilor. i acesta este, de asemenea, un atribut al Rusiei, Ș
pentru că există boga i i există săraci, foarte săraci.ț ș
Cei foarte săraci sunt în mod clar exploata i. Dar cel mai elocvent atribut despre ț
comunism este China. China este o putere opresivă a oamenilor în general. Oamenii 
sunt obi nui i să muncească până la moarte. Muncesc i muncesc i câ tigă foarte ș ț ș ș ș
pu in. Ei câ tigă doar pentru a supravie ui.ț ș ț

i asta pe vremuri, dar să vedem acum dacă mai există acest tip de exploatare a Ș
oamenilor în China. Dacă acest pre edinte chinez, care spune că are un plan de ș
prosperitate comună, se referă la prosperitatea tuturor, acesta este planul pe care îl 
arată lumii. El arată ca i cum China este o dictatură transformată, o dictatură ș
democratică i că, practic, este cel mai bun guvern, deoarece toată lumea prosperă. Ei ș
au pus o limită la prosperitatea unora. Ace tia nu pot prospera mai mult de 10% pe an. ș
Înainte era de 20%. Iar acum multe companii trebuie să facă cadouri, trebuie să facă 
dona ii. Dacă nu o fac, primesc amenzi foarte mari. Dar, în spatele acestei imagini, cum ț
au fost construite aceste ora e uria e într-un timp atât de scurt, în doar câ iva ani, ora e ș ș ț ș
uria e i în înăl ime, cu zgârie-nori, cu tehnologie foarte modernă? Cum a reu it China ș ș ț ș
să facă toate acestea? De unde a făcut rost de bani, de unde? Cum a reu it să le facă ș
atât de repede? Pentru că Occidentul nu a fost capabil să facă acest lucru atât de 
repede. Ei bine, pentru a ob ine ceva rapid, o construc ie imensă, pentru a o face rapid ț ț



i pentru a o putea face, pentru că ar fi foarte costisitor, desigur, singurul lucru pe care îl ș
po i face este să folose ti for ă de muncă ieftină, adică o mul ime de sclavi, este modelulț ș ț ț
faraonului. Chinezii sunt mul i. Oamenii săraci din China sunt mul i. China are mai mult ț ț
de un miliard de oameni, are foarte mul i oameni i ace ti oameni, să nu crede i că ț ș ș ț
pre edintele îi lasă să- i trăiască via a la ară lini tit ca aici în Occident. Ace ti oameni ș ș ț ț ș ș
sunt bani pentru un dictator. Ei sunt bani. Uita i-vă la ceea ce a făcut dictatorul din ț
Coreea de Nord, de exemplu. Am văzut un documentar. Acel dictator din Coreea de 
Nord, pentru că este o ară săracă, fără resurse, pentru a avea venituri i pentru a se ț ș
îmbogă i el, clerul, boga ii, pentru a-i îmbogă i pe cei boga i, s-au folosit de oameni. Au ț ț ț ț
for at oamenii de rând să plece peste tot în lume. I-au vândut practic ca sclavi, iar din ț
salariul pe care îl primeau trebuiau să dea, o mare parte din salariu trebuia să dea 
regelui, pre edintelui Coreei de Nord. Astfel, au fost angaja i i sute de mii de oameni auș ț ș
fost trimi i peste tot în lume, în Rusia, în America de Sud, peste tot unde au fost vându i,ș ț
au fost încheiate contracte între acest pre edinte i aceste companii de mână de lucru ș ș
ieftină care plăteau un salariu, iar cea mai mare parte din acest salariu ajungea la 
pre edintele Coreei de Nord. Oamenii au fost exploata i. De aceea vedem că acest ș ț
pre edinte al Coreei de Nord trăie te în lux. Ne întrebăm de unde î i ia acest lux, când ș ș ș
toată lumea tie că Coreea de Nord nu este o ară bogată. Acela i lucru s-a întâmplat i ș ț ș ș
în China. Acei oameni care au studiat încă de când erau copii acea carte despre arta 
războiului, care este în acela i timp i arta prosperită ii, deoarece arta războiului este ș ș ț
folosită în afaceri. În elăciunea, exploatarea slăbiciunilor sau exploatarea a tot ceea ce ș
poate fi exploatat, este folosită atât în război, cât i în afaceri. A adar, dacă un ș ș
pre edinte are un miliard de oameni i este un dictator, el în elege că acei oameni ș ș ț
înseamnă o mul ime de bani. i dacă nu poate să scoată bani din ei, poate face altceva,ț Ș
a a cum a făcut Faraon. Să-i folosească pentru a construi. Să-i folosească, să-i ș
plătească foarte pu in, aproape nimic, dar să- i construiască ora ele uria e. Să ț ș ș ș
construiască acea infrastructură chineză care a fost dezvoltată în ultimii ani. Dacă ne 
uităm acum la aceste ora e chineze ti, la marile ora e din China, se pare că sunt New ș ș ș
York sau sunt ora e din America, din Statele Unite. A adar, să vedem cum a făcut ș ș
China acest lucru, cum a făcut acest pre edinte Jinping. Ei bine, în China, dragi fra i, în ș ț
spatele legilor aparent democratice pe care le au pentru protec ia lucrătorilor, au alte legiț
care sunt, între ghilimele, ilegale, dar pe care le permit, au permis companiilor să le 
folosească până acum. Iar această lege chineză a muncii, care este contrară 
democra iei i libertă ii oamenilor, această lege de exploatare a oamenilor se nume te ț ș ț ș
cultura muncii 996. Acesta este numele acestei legi ilegale a muncii, dar ei o practică, iar
Occidentul a luptat împotriva ei, a demascat-o, a vorbit împotriva ei, iar China a interzis 
aceste site-uri. Acestea sunt interzise în China. Dar Occidentul a aflat despre această 
exploatare i despre cultura muncii, care cere ca oamenii să lucreze 12 ore pe zi. 12 oreș
de la ora 9 diminea a până la ora 9 seara, de aceea se nume te 99 i 6 înseamnă 6 zile ț ș ș
pe săptămână. Imagina i-vă pe cineva care lucrează în acest ritm infernal. Ei bine, ceea ț
ce s-a întâmplat recent i care a stârnit un curent împotriva acestui lucru în Occident ș
este moartea unui tânăr care lucra conform acestui orar. Un tânăr chinez a murit i nu a ș
murit de boală, ci de epuizare. Acesta este un program de lucru a a cum au folosit ș
pentru construc ia Marelui Zid Chinezesc i altele; au folosit sclavii pe care îi aveau pânăț ș
când au murit, până când nu au mai putut face acest lucru. 



Faraon a folosit poporul evreu în acest ritm care este mai presus de puterile pe care 
DOMNUL ni le-a dat nouă, oamenilor. Nu se poate munci atât de mult fără să mori. 
A adar, acest tânăr a murit de epuizare. Deci, a început o reac ie împotriva acestui lucruș ț
i mul i luptă. Sunt proteste i în China i astfel pre edintele a dat o lege împotriva ș ț ș ș ș

acestui lucru. Dar în ciuda acestei legi pentru protec ia lucrătorilor, care obligă doar la 40ț
de ore de muncă pe săptămână, adică 8 ore pe zi, mai mult sau mai pu in, i care ț ș
permite doar să se lucreze o oră în plus pe zi, nu mai mult (altfel companiile trebuie 
amendate, spun ei), dar în ciuda acestei legi, companiile chineze ti exploatează în ș
continuare, printre care una este Alibaba (Alibaba pe care toată lumea din Occident o 
cunoa te, cumpără de la Alibaba), unul dintre gigan ii chinezi care a exploatat cel mai ș ț
mult oamenii. i încă o face fără probleme, pentru că însu i pre edintele a făcut-o Ș ș ș
pentru a construi acele ora e mari i tot ce a construit. Bie ii chinezi sunt folosi i ca ș ș ț ț
instrumente i apoi arunca i. Aceasta se află în spatele întregii puteri economice a ș ț
Chinei, exploatarea oamenilor. A adar, se spune că această lege a muncii 996, se ș
spune în acest articol că este o regulă tiranică. Practic, nimeni nu are via ă cu această ț
regulă. Ajungi noaptea, pentru că trebuie să adaugi o oră înainte i o oră după pentru a ș
merge la muncă i a te întoarce de la muncă, cel pu in o oră în plus; asta înseamnă 14 ș ț
ore. i spune că la majoritatea acestor companii exploatatoare, programul de lucru nu Ș
este doar de 12 ore. Spun că îi in pe muncitori 13-14 ore la serviciu sub pretextul că ț
sunt implica i în companii, trebuie să evolueze mai repede, sunt în urma altor companii. ț
Imagina i-vă că merge i la muncă devreme i veni i acasă la ora 23. Ce fel de via ă ț ț ș ț ț
ave i? i sănătatea, în primul rând, este afectată, dar acestor tirani nu le pasă de via a ț Ș ț
oamenilor. Deci, ve i vedea că acum se luptă împotriva acestui orar i au dat legi, dar ț ș
încă mai sunt companii autorizate de stat care folosesc această exploatare. Nu vom 
vorbi mai mult despre acest lucru, dar acesta este un atribut al tiranilor, al dictatorilor, iar
acest lucru arată că China este adevăratul dictator, este adevărata fiară a ultimelor zile. 
Nu este papalitatea, papalitatea nu are sclavi, nu impune, nu are putere, nu are putere 
militară. Toate aceste fiare din trecut au avut putere militară, nu doar religioasă. A adar, ș
să trecem la o altă chestiune. Prosperitatea comună, despre care am mai spus, este 
noul model de dezvoltare a Chinei. Se nume te prosperitate comună. Comună vine din ș
comunism i to i dictatorii comuni ti au în elat, au min it popula ia vorbind despre ș ț ș ș ț ț
prosperitate comună, deoarece nu sunt permise persoanele bogate, adică companiile 
bogate, i toată lumea trebuie să prospere dacă nu sunt permise persoanele bogate. ș
Dar în China nu se practică acest lucru. În China există milionari, există companii mari iș
există mul i oameni de afaceri milionari, în timp ce compatrio ii, majoritatea popula iei, ț ț ț
abia au suficientă mâncare pentru a supravie ui. Am vorbit despre religie, despre religia ț
tradi ională. Propor ia religiei este de 74% politeistă, cu elemente de amanism, adică ț ț ș
de spiritism. Apoi există budism 15%, taoism 7%, apoi sunt cre tinii i apoi un pic de ș ș
islam. Cei mai mul i sunt, a a cum am spus, politei ti, adică idolatri, au zei, mul i zei. ț ș ș ț
Într-un cuvânt, ei sunt atei. Am dori să vorbim acum despre o altă chestiune pe care 
DOMNUL ne-a arătat-o în mod surprinzător. Vom citi în Isaia 23. Vom deschide Bibliile 
noastre pentru a fi uimi i de cât de exactă este Biblia atunci când prezice viitorul. Isaia ț
23, am studiat, am înregistrat despre asta, dar după ce am înregistrat, DOMNUL ne-a 
arătat acest argument în plus. Versetul 7. "Nu este aceasta cetatea voastră veselă, 
vechimea ei de multe zile?". A adar, China este o ară veche, cu o vechime foarte mare,ș ț



de milenii. China este o na iune foarte, foarte veche, mai veche decât Europa. Europa ț
nu este atât de veche. În Europa, triburile barbare au venit din Asia în anii 300, în jurul 
anilor 200, 300 d.Hr. i apoi s-au format ările Europei. Statele Unite sunt o ară tânără, ș ț ț
de câteva sute de ani, dar China este veche de milenii. China este milenară, este una 
dintre cele mai vechi ări. Se spune aici: "Nu era oare aceasta cetatea ta veselă, ț
vechimea ei de multe zile? Cine a decretat acest lucru asupra Tirului cel încoronat, ai 
cărui negustori erau prin i, ai cărui negustori erau nobilii pământului?" Să observăm că ț
principala caracteristică a Chinei, a a cum am spus deja, este puterea economică.ș

i am citit că China a devenit cea mai mare putere economică de pe acest pământ. Am Ș
citit articolul. Acest lucru este incredibil, deoarece înainte de Jinping nu a fost a a. Nu auș
existat aceste ora e mari, nu au existat. A apărut ca o ciupercă de pădure. În câteva oreș
se ridică. A a a apărut China ca dezvoltare tehnologică i ca ora e mari. A fost ș ș ș
întotdeauna o na iune de comercian i, încă din trecutul său, din cele mai vechi timpuri. ț ț
China a fost o na iune de comercian i, mult mai mare decât turcii sau arabii. Chinezii, ț ț
într-un mod special, pentru că China a avut un mare acces la mări i la ocean. i sub ș Ș
China există cinci mii de insule unde au făcut comer , în toate aceste insule, până în ț
Australia, i apoi în toată lumea, cu navele lor. În primul verset se men ionează că au ș ț
folosit corăbii. China a folosit întotdeauna corăbii pentru a- i expedia bunurile i pentru aș ș
le vinde. Dar detaliul pe care DOMNUL ni l-a arătat în această săptămână se referă la 
acest cuvânt "cel încoronat". De ce îi spune El Tirului că este încoronat? Tirul, tim, Tirulș
din vechime este un ora  de acolo din Asiria. Este un port, de asemenea, i vizavi de Tirș ș
este Ciprul, este insula Ciprului. i atunci, ce era în legătură cu acest ora  din vechime, Ș ș
de ce se spunea că este încoronat, Tirul din vechime? i de ce se spune despre China Ș
că este încoronată? Ei bine, DOMNUL ne-a dezvăluit acest lucru fără să vrem, fără să 
căutăm acest lucru, dar ne-a arătat acest lucru, ca să ne fie clar, încă o dată, că este 
vorba despre China. Pentru cei care nu tiu, China a construit, în ultimii ani, o mul ime ș ț
de zgârie-nori, foarte mul i, i sunt cei mai înal i din întreaga lume. Au vrut să-l ț ș ț
construiască pe cel mai înalt, de 730 de metri. În mod normal, zgârie-norii aveau 400 de 
metri, cel mult 500 de metri. Aceasta era înăl imea, dar China a depă it această înăl imeț ș ț
i am citit că au cel pu in 50 de zgârie-nori "încorona i". i când am citit acest cuvânt am ș ț ț Ș

spus, ei bine, se spune asta în Isaia 23. Ne-am uitat să vedem ce înseamnă 
"încoronarea zgârie-norilor". Se spune că acesta este un ritual al constructorilor de 
zgârie-nori. Când termină un zgârie-nori, ei fac un ritual de încoronare. A a se nume te. ș ș

i constă în marcarea finalizării structurii prin a ezarea unui steag sau a unei ramuri sauȘ ș
a unui copac decorat cu flori i panglici în partea de sus, chiar în vârful zgârie-norilor. ș
Acest rit se nume te încoronare. A adar, găsim aici bradul împodobit, cel despre care ș ș
vorbe te Biblia, de unde provine bradul de Crăciun. Vedem că este un obiect religios, ș
dar i păgân. i găsim steagul, steagul care este i el un simbol al caracterului unei ări. ș Ș ș ț
Dar aflăm că încoronarea are legătură cu mândria. Încoronarea înseamnă că China are 
zgârie-nori, are ora e încoronate, ora e foarte dezvoltate, ora e cu zgârie-nori, iar ș ș ș
zgârie-norii, vă pute i uita să vede i, zgârie-norii sunt un simbol al mândriei, atât în Biblie,ț ț
cât i în lume. Clădirile, în special clădirile unei ări, sunt mândria acelei ări. Zgârie-norii ș ț ț
sunt cele mai înalte clădiri din punct de vedere tehnologic i cele mai înalte clădiri, ș
propriu-zis. Ele sunt ca acel turn Babel care a vrut să ajungă până la cer, până la norii 
pe care voia să-i atingă. Iar ace ti zgârie-nori care seamănă foarte mult cu un obelisc, ș



ace tia sunt o ofensă directă adusă lui DUMNEZEU. Pentru că turnul Babel din ș
vechime, care a fost construit la înăl ime, a fost o cetate turn, împotriva lui DUMNEZEU. ț
Construit special împotriva lui DUMNEZEU. A adar, înseamnă că acest Tir modern, ș
această China, va fi împlinirea capitolului 23 din Isaia. i va deveni o putere mondială, Ș
din punct de vedere economic, militar, doar atunci când va fi încoronată. În elegem? ț
Doar atunci când China va ajunge să aibă zgârie-nori, va ajunge să aibă ora e precum ș
Statele Unite. i to i ace ti zgârie-nori nu sunt clădiri de locuit pentru civili, sunt birouri Ș ț ș
de afaceri. Imagina i-vă, birouri de afaceri construite la înăl ime. Aceasta este principala ț ț
putere a Chinei; totul se bazează pe afaceri. A adar, asta am vrut să spunem i ș ș
împreună cu celelalte versete pe care le vom da despre încoronare. O coroană, în 
Biblie, înseamnă mândrie. i vom spune exact unde se găse te, i înseamnă, de Ș ș ș
asemenea, bogă ie. Putem căuta în Psalmi 73:6, Proverbe 27:24, Isaia 23:8, 28:1,3. i ț Ș
avem i în altă parte despre coroane. Dar din aceste referin e biblice în elegem că ș ț ț
coroanele înseamnă regalitate, adică putere împărătească asupra pământului. China se 
crede regele întregului pământ, centrul tuturor na iunilor, na iunea centrală. Iar într-o ț ț
ară, ora ul central în jurul căruia se dezvoltă întreaga ară este capitala, este ora ul de ț ș ț ș

re edin ă al regelui. A adar, la nivel global, China se crede rege.ș ț ș
Înseamnă arogan ă. Este o na iune cu mândrie, a a cum am citit despre Tir în diferite ț ț ș
locuri, este această putere dictatorială care este întotdeauna arogantă. Este 
caracteristica tuturor regilor sau a tuturor regatelor, acestea care sunt fiare în Biblie, 
Medo-Persia, Babilonul, Grecia, Roma, toate au fost trufa e. Gândi i-vă la Hitler i la ș ț ș
nazism. Câtă arogan ă. Se credea stăpânul întregii lumi, Hitler. i mândria l-a dus la ț Ș
căderea sa. Acest lucru s-a întâmplat cu toată lumea. La fel i Egiptul de odinioară, care ș
era cea mai dezvoltată na iune, centrul lumii, iar acum nu mai este nimic, din cauza ț
arogan ei acelor faraoni i din cauza răută ii i exploatării sclavilor. Acestea sunt ț ș ț ș
caracteristicile care există astăzi în China, în Rusia, i vor sfâr i la fel ca Egiptul. Deci ș ș
în elegem că arogan a, bogă ia, dorin a de a domina lumea au fost caracteristicile tuturorț ț ț ț
dictaturilor din această lume. Exploatarea oamenilor ca pe ni te animale, luxul de ș
asemenea, folosirea puterii militare, a for ei, pentru a reduce poporul la tăcere, sunt ț
caracteristici ale dictatorilor. i toate acestea sunt prezente în China i în Rusia. În Ș ș
Rusia nu găsim ace ti zgârie-nori. Nu găsim această încoronare specială. Încoronarea ș
este a Chinei. China este cel mai mare corn al vi elului din Daniel capitolul 8. A adar, ț ș
China va fi cea mai mare problemă din această lume. În mod clar, alături de Rusia, ele 
împreună. i vom vedea în Ezechiel capitolul 29, unde se vorbe te exact despre Ș ș
Faraon, despre Faraon care este, de asemenea, simbolul acestei puteri comuniste i în ș
special China, de asemenea Rusia, dar China într-un mod special, în aceste zile din 
urmă. Spune: "Fiul omului, întoarce- i fa a împotriva lui Faraon, regele Egiptului, i ț ț ș
profe e te împotriva lui i împotriva întregului Egipt. A a vorbe te DOMNUL, EU SUNT. ț ș ș ș ș
Iată, Eu sunt împotriva ta, Faraon, regele Egiptului, marele dragon care zace în mijlocul 
râurilor sale". Să vedem. În Egipt există un singur râu, râul principal. Există un singur 
râu. Acolo, de-a lungul acelui râu, a fost a ezat regatul Egiptului. De o parte i de alta, ș ș
unde era via ă. Acolo a fost. Dar aici el vorbe te despre râuri. "Marele dragon care se ț ș
află în mijlocul râurilor sale, cel care a spus: al meu este râul meu i l-am făcut pentru ș
mine. A a că voi pune cârlige în obrajii tăi i voi lipi pe tii râurilor tale de solzii tăi i te ș ș ș ș
voi scoate din mijlocul râurilor tale i to i pe tii râurilor tale vor ie i lipi i de solzii tăi i te ș ț ș ș ț ș



voi lăsa pe tine i pe to i pe tii râurilor tale în pustiu. Ve i cădea pe fa a câmpului. Nu ve iș ț ș ț ț ț
fi strân i i nici nu ve i fi aduna i." i aici, practic, se spune cum va fi pedepsit Faraon. iș ș ț ț Ș Ș
în acest caz, pentru că pedepsitorul lui Faraon a fost Babilonul, în elegem că aici este ț
vorba de un alt simbolism al comunismului i al Chinei, într-un mod special, iar ș
pedepsitorul este Statele Unite. De ce se spune aici "în mijlocul râurilor ei"? Pentru că 
China are, după cum am vorbit, cincizeci de mii de râuri. China are cincizeci de mii de 
râuri i printre ele sunt mii care sunt navigabile, sunt multe care sunt navigabile. Se ș
spune că multe râuri sunt navigabile pe o bună parte din cursul lor. Toate aceste râuri 
ajung aici în mări. Deci, din mare, direct, navele pot intra în centrul ării prin aceste râuri. ț

i aici, doar în partea de sud, sud-est a Chinei, pentru că China este o ară mare, dar Ș ț
partea de sud este locuită. Se spune că în partea sudică, în doar patruzeci sau treizeci 
la sută din suprafa a Chinei, locuie te mai mult de nouăzeci la sută din popula ie. Restul ț ș ț
sunt mun i de peste două mii de metri înăl ime i de erturi. A adar, în partea de sud i ț ț ș ș ș ș
sud-est, sud-vest, este locul în care trăie te cea mai mare parte a popula iei i exact aiciș ț ș
sunt râurile, râurile pe care el le-a folosit pentru afaceri. Faraon, ne amintim din vremuri 
vechi, din Biblie, el le-a interzis religia evreilor, exact a a cum Jinping controlează ș
religiile, nu permite nimănui să vorbească deschis, să spună adevărul, nu permite 
nimănui să se închine a a cum îi dictează con tiin a, de i permite, pentru a nu fi ș ș ț ș
condamnat de întreaga lume, permite diferite religii, dar le controlează. Aceasta este 
asemănarea cu Faraon. Vedem că China are atributele tuturor acestor bestii laolaltă, 
absolut toate. Un alt lucru despre China, i vom încheia cu China, este că Peking sau ș
Beijing, unde era ora ul interzis, înseamnă i capitala nordului, i în elegem clar că are ș ș ș ț
legătură cu regele nordului.
În această lume există mai multe ări care sunt împăr ite în două, partea de sud i parteaț ț ș
de nord. Sudul este întotdeauna dominat de democra ie, de influen a Statelor Unite, suntț ț
alia i ai Statelor Unite, iar nordul este dominat de comunism, se află sub influen a Chinei ț ț
i a Rusiei. A a că există, de exemplu, Coreea. Coreea este o peninsulă la est de Chinaș ș

care nici măcar nu are o grani ă cu China, este liberă, a a cum este aici în Uniunea ț ș
Europeană, de i acei nord-coreeni au amenin at întreaga lume cu armele lor nucleare. ș ț
Au amenin at în râs că vor distruge întregul Occident.ț
Iar între China i Coreea de Nord nu există grani ă, trec liber, trec unii la al ii, sunt ș ț ț
criminali, ambele na iuni, ambele puteri sunt regimuri criminale, i sunt dictatori i sunt ț ș ș
comuni ti, au steagurile ro ii amândouă. Iar Coreea de Sud este mereu în alertă din ș ș
cauza Coreei de Nord, dar Coreea de Sud este dominată de democra ie, ei vor libertate.ț
De asemenea, acest lucru s-a întâmplat în Vietnam, în trecut, Statele Unite au luptat 
pentru a putea domina Vietnamul, pentru a aduce libertatea i democra ia acolo, au ș ț
luptat o vreme, au fost în Vietnam pentru o perioadă destul de lungă de timp, dar în cele 
din urmă s-au retras i au cedat ara comunismului, de aceea acum este comunism ș ț
acolo. Apoi avem China; China este împăr ită în Regatul de Nord i în Regatul de Sud, ț ș
pentru că i Taiwanul este numit China, una este Republica Populară Chineză i alta ș ș
este Republica Chineză, dar este vorba de China. Ei consideră că Taiwanul face parte 
din China, este teritoriul lor, de i Occidentul îi recunoa te suveranitatea i are un guvernș ș ș
total diferit, are propriul pre edinte, este un guvern democratic. A adar, avem din nou ș ș
regele Nordului i regele Sudului. Regele Sudului reprezintă întotdeauna Vestul, cei ș
buni, iar Regele Nordului îi reprezintă pe cei răi, întotdeauna. Avem aici steagurile, le 



vom publica, aceste steaguri ro ii ale celor cinci sau ase ări comuniste din lume. i o ș ș ț Ș
să vedem i ce era steagul roman. Avem i Laos; este o altă na iune comunistă, de ș ș ț
asemenea. i mai avem Vietnamul i Cuba. Cuba este în întregime comunistă, iar Ș ș
Vietnamul acum cred că este în întregime comunist. Haide i să mai citim câteva versete ț
despre această împără ie a lui Satana, aceste puteri comuniste din China, într-un mod ț
special. Să citim. În Ezechiel 28 se spune: "În Eden erai în grădina lui DUMNEZEU" i ș
tim că grădina lui DUMNEZEU era udată de râuri. China are aceste râuri, este o ș

grădină, tot sudul i estul este o grădină bine udată, este frumoasă. Pietrele pre ioase ș ț
care sunt men ionate aici, China este bogată în resurse naturale de toate felurile, a a ț ș
cum se spune aici: "Tu erai heruvimul uns"; se spune aici lui Lucifer, dar sunt atribute ale
Chinei i aici unde se vorbe te despre Lucifer. i spune "Din cauza mul imii mărfurilor ș ș Ș ț
tale te-ai umplut de violen ă i ai păcătuit". Versetul 16, am explicat despre triadele, ț ș
mafia chineză, despre toate violen ele pe care China le face în această ară din cauza ț ț
comer ului. Ei, politica lor de acum i discursurile lor sunt că vor un comer  mondial liber,ț ș ț
de aceea amenin ă, de aceea vor face în cele din urmă lupte, pentru că Occidentul vrea ț
să limiteze China doar acolo, în zona lor i să nu aibă libertate, să nu domine Pacificul iș ș
întreaga lume. Dar China nu este de acord cu asta i din cauza dorin ei de a se ș ț
îmbogă i, a a cum spune aici: "Din cauza mul imii mărfurilor voastre v-a i umplut de ț ș ț ț
violen ă i a i păcătuit. De aceea vă voi arunca ca pe ni te profani de pe muntele lui ț ș ț ș
DUMNEZEU i vă voi nimici în mijlocul pietrelor de foc". i versetul 17, exact ceea ce ș Ș
am citit despre Faraon i care este valabil pentru to i ace ti dictatori, inclusiv pentru ș ț ș
Jinping.
Versetul 17: "inima ta s-a înăl at din cauza frumuse ii tale, i-ai stricat în elepciunea din ț ț ț ț
cauza strălucirii tale". Asta nu este pentru Rusia, ci pentru China. Rusia nu are 
în elepciune, nu are tehnologie, a făcut doar arme, dar nu ca China. China are o ț
în elepciune specială despre orice i despre tehnologie i spune că în elepciunea a fost ț ș ș ț
coruptă din cauza mândriei, din cauza strălucirii. "Te voi arunca la pământ, te voi pune 
înaintea regilor, ca să te privească". Acesta este capitolul 18 din Apocalipsa, împăra ii ț
pământului vor arunca China la pământ. Versetul 18: "Prin mul imea răută ilor voastre i ț ț ș
prin nelegiuirea mărfurilor voastre, v-a i pângărit sanctuarele. De aceea voi scoate foc ț
din mijlocul tău, te va mistui i te voi face cenu ă pe pământ sub ochii tuturor celor ce te ș ș
privesc". Aici găsim din nou distrugerea finală. Ea va fi în ara lor prin foc, adică prin ț
arme de război sau prin arme nucleare care trebuie să cadă pe teritoriul de aici, în 
ora e. "To i cei care te cunosc printre popoare se vor minuna de tine. În groază vei fi i ș ț ș
vei înceta să mai fii pentru totdeauna". Este clar că este vorba de judecata Babilonului 
cel mare din Apocalipsa capitolul 18 i care este descrisă în Apocalipsa 17. i apoi se ș Ș
vorbe te despre Sidon i apoi despre Faraon, ceea ce am citit despre Faraon. Toate ș ș
acestea, Lucifer, Tir, Sidon i Faraon se referă la China. Aici, unde se spune în versetul ș
13 despre pietre pre ioase, diamante, beril, onix, jasp i toate pietrele pre ioase care ț ș ț
arată că China este bogată în acest sens. Ellen White a spus că, după potop sau la 
potop, DOMNUL a acoperit acele bogă ii care erau împră tiate uniform pe pământ ț ș
înainte de potop, le-a acoperit cu mun i.ț

i cum China are 40% din teritoriul său mun i cu înăl imi de peste 2000 de metri, atunci Ș ț ț
are o mul ime de bogă ii. Să mergem acum la Isaia capitolul 14. Isaia capitolul 14 i vomț ț ș
citi de la versetul 12: "Cum ai căzut din ceruri, Lucifer, fiul dimine ii. Cum ai fost tăiat la ț



pământ, tu care ai slăbit neamurile". În elegem că este vorba despre o na iune, nu ț ț
despre Lucifer. De asemenea, Lucifer, cel care slăbe te, este "leul care răcne te", care ș ș
"amăge te întreaga lume", care produce războaie i care face tot răul pe acest pământ. ș ș
El este inspiratorul tuturor dictatorilor i al tuturor criminalilor. Dar aici se vorbe te ș ș
despre o na iune, o na iune care a slăbit na iunile. Versetul 13. "Tu, care ai zis în inima ț ț ț
ta: Mă voi înăl a la ceruri, îmi voi înăl a tronul lângă stelele lui DUMNEZEU. Voi edea ț ț ș
pe muntele mărturiei, în păr ile de la nord". Să observăm aici că Lucifer, adică acest ț
astru al zilei, pentru că Lucifer înseamnă aici o stea care străluce te, steaua zilei, unii ș
spun că este steaua "dimine ii", se spune "fiul dimine ii". Dar noi avem mai multe stele, ț ț
una este Polaris, steaua nordului, mai degrabă aici se referă la steaua nordului, pentru 
că această stea era zeul Chinei, zeul la care se închina China. A a cum am mai vorbit, ș
această Polaris este o stea care indică nordul, de aceea se spune aici: "Voi sta în păr ileț
nordului". Este clar că această stea nu este steaua dimine ii, despre care se spune că ț
este o planetă. Această stea strălucitoare Polaris, steaua nordului, este o stea despre 
care China are atât de multă mitologie, atât de multă religie, este cea care îl descrie aici 
pe Lucifer. Lucifer trebuie să strălucească. Această stea matinală, se spune că este 
planeta Venus, este ca i luna, să zicem, este ceva, o stea care prime te lumină, nu dă ș ș
lumină, nu este o stea care dă lumină, dar Polaris, sau steaua nordului, este o stea care 
emană lumină, i se spune că aceasta indică nordul, i se spune aici "voi sta pe laturile ș ș
nordului". Haide i să vedem ce sunt "laturile nordului". În Biblie, nordul înseamnă nu ț
numai pe orizontală, ci i în sus, adică spre DUMNEZEU, ca acel turn Babel care se ș
înăl a cât mai sus, spre cer, spre nord, i de aceea toate regatele păgâne opresive ț ș
aveau lux i mândrie, lucru care este simbolizat în Biblie prin mun i. Mândria în Biblie ș ț
este simbolizată de mun ii înal i, adică cu cât este mai înalt muntele, cu atât este mai ț ț
mare mândria, de aceea China are cei mai înal i mun i, are mun i de până la aproape ț ț ț
9.000 de metri, 9 kilometri înăl ime, i spune "aici voi sta pe laturile nordului". Versetul ț ș
14, "mă voi înăl a deasupra înăl imilor norilor i voi fi asemenea Celui Preaînalt". Cu ț ț ș
siguran ă că cei care urcă ace ti mun i din China, alpini tii, sunt deasupra norilor i se ț ș ț ș ș
cred ceva atunci când urcă pe ace ti mun i, exact acest sentiment îl are probabil i ș ț ș
regele Chinei, datorită ării sale foarte speciale pe care o are. Iar în versetul 29, el ț
vorbe te despre arpele "de foc zburător". Spune "înflăcărat", dar în original este ș ș
"veninos". Este de fapt " arpele veninos zburător", iar acest lucru aminte te practic de ș ș
Lucifer, de i sunt mai multe nume men ionate aici, dar subiectul este acela i, este ș ț ș
China, vorbe te despre China aici. i se nume te " arpele veninos zburător". China nu ș Ș ș ș
este un arpe zburător oarecare, este un arpe veninos, este exact ca Lucifer, de aceea ș ș
simbolismul pentru China este Lucifer, i este Tir, pentru că cum s-a prezentat Lucifer în ș
fa a Evei? Zburând, pentru că fiind înger, are aripi, i deghizat în arpe, nu? Un arpe ț ș ș ș
zburător i otrăvitor, pentru că a otrăvit-o pe Eva cu minciuni. Discursul asemănător cu ș
cel al dragonului din Apocalipsa 13:11, al celei de-a doua fiare, este "minciuna" sau 
"în elăciunea" arpelui zburător din pomul cunoa terii binelui i răului din Geneza. ș ș ș ș
A adar, nu poate fi o altă na iune decât China. China are ca simbol i zeu al ării lor ș ț ș ț
marele dragon, "steaua" nordului. China este arpele zburător otrăvitor din această ș
lume. China este deseori numită "marele dragon asiatic" sau "dragonul asiatic", " arpele ș
asiatic", este numită astfel. DOMNUL a lăsat acest lucru în Biblie pentru că acelea i ș
cuvinte urmau să fie folosite la sfâr itul lumii pentru cea mai în elătoare i mai ș ș ș



periculoasă na iune. Ce altă na iune poartă numele unui arpe sau al unui balaur pe ț ț ș
acest pământ? Este clar că este doar China. Tot aici avem în versetele 25 i 26 una ș
dintre modalită ile prin care DUMNEZEU va pedepsi aceste puteri.ț
În versetul 26 se spune: "acesta este scopul pentru tot pământul". Deci, care este 
scopul? Este descris mai devreme, în versetul 25. Scopul este modul în care vor fi 
pedepsite puterile rele. i anume că vor fi aduse, se spune aici, "în ara Mea, pe mun ii Ș ț ț
Mei îi voi călca în picioare, jugul lor va fi îndepărtat de la ei, povara lor va fi ridicată de 
pe umerii lor". Adică se pare că se întâmplă a a cum se întâmplă cu Ucraina, ru ii vin ei ș ș
în i i la măcel, vin în ara Ucrainei unde sunt măcelări i, măcelul, cum se spune, are loc ș ș ț ț
în ara sfântă, în ara Occidentului, în ara Ucrainei. Dar, probabil, lovitura finală a ț ț ț
timpului plăgilor va fi dată în propria lor ară, trebuie să fie distruse aceste ora e, ț ș
această putere militară i tot ce au. ș
Să trecem acum la o altă chestiune. Vom vorbi despre arpe. Am men ionat în acest ș ț
studiu despre arpe. În Vechiul Testament există cinci cuvinte traduse prin " arpe". ș ș
PRIMUL este arpele otrăvitor, "saraph", care înseamnă i "serafim" i este folosit în: ș ș ș
Isaia 6:2 (serafimi zburători); Numeri 21:6,8 ( arpe veninos); Isaia 14:29 (mu te); 27:1; ș ș
30:6 (mu te). Al DOILEA este arpele care fuge, "nachash", i a fost folosit în: Geneza ș ș ș
3:1, " arpele care fuge"; Numeri 21:9 ( arpele veninos i arpele de bronz); Amos 9:3 ș ș ș ș
( arpele în apă); Geneza 49:17 (Dan, arpele de pe pământ); Deuteronom 8:15 ( arpeleș ș ș
veninos); 2 Regi 18:4 (acela i arpe de bronz al lui Moise); Isaia 27:1 ( arpele leviatan); ș ș ș
Eclesiastul 10:11 ( arpele mu cător). Al TREILEA este "tsepha", care înseamnă arpe ș ș ș
veninos sau arpe viu i se găse te în: Proverbe 23:32; Isaia 11:8; 14:29; 59:5; Ieremia ș ș ș
8:17. Al PATRULEA cuvânt tradus prin arpe sau creatură vie se găse te în: Iov 20:16; ș ș
Isaia 30:6; 59:5. Al CINCILEA cuvânt este "tannyn" sau arpe, dragon, monstru de apă ș
i se găse te în: Iov 20:16; Isaia 30:6; 59:5: Geneza 1:21 (nu balenă, a a cum este ș ș ș

tradus); Exodul 7:9, 10, 12 ( arpe); Ieremia 9:11; 10:22 ( arpe de pământ); Isaia 27:1 ș ș
(aici apar trei cuvinte: leviatan, nachash i tannyn); Iov 7:12 (nu balenă); Ezechiel 32:2 ș
(nu balenă); Ezechiel 29:3. 
Din toate aceste texte în care au fost folosite cele 5 cuvinte diferite pentru " arpe", ș
putem vedea că sensurile au fost schimbate i că practic toate vorbesc despre acela i ș ș
lucru, fie arpele zburător, fie arpele dragon al mării. ș ș
Dacă mergem la cartea Genezei, capitolul 3, pe care DUMNEZEU a dat-o în această zi 
în zori, exact aici avem că " arpele era viclean" i tim că viclenia este caracteristică i ș ș ș ș
Chinei, iar arpele este, de asemenea, caracteristic Chinei. " arpele era mai viclean ș Ș
decât toate animalele de pe câmp, pe care EU SUNT, DUMNEZEU le făcuse". i a Ș
început să vorbească. Acest arpe este un arpe vorbitor, nu orice arpe. Iar cuvântul ș ș ș
arpe de aici, din Isaia 14:29, este acela i cuvânt din Geneza 3:1. i mai spune un lucruș ș Ș

în Eclesiastul, în Eclesiastul 10:11 se spune: "Mu că arpele când nu este fermecat". Ceș ș
înseamnă fermecat? Vrăjit, nu-i a a? "Mu că arpele când nu este fermecat". Cu alte ș ș ș
cuvinte, aici se vorbe te despre un arpe care este vrăjit i care va mu ca atunci când ș ș ș ș
nu este vrăjit. Este acela i cuvânt aici din Geneza 3:1 i Isaia 14:29. i în alte păr i ale ș ș Ș ț
Bibliei acest cuvânt este folosit pentru arpele veninos. i ne putem gândi că arpele ș Ș ș
care este China va mu ca atunci când nu va fi fermecat. Probabil că această fermecare ș
despre care vorbe te aici se referă la bogă ia afacerilor. Atâta timp cât China poate face ș ț
afaceri, este fermecată, nu mu că. Dar când afacerile sunt restric ionate, când se impun ș ț



embargouri i limite asupra afacerilor, a a cum s-a întâmplat acum, ce va face arpele? ș ș ș
Va mu ca. Este exact ceea ce face acum.ș
Lupta pe care o au cu Occidentul este pentru afaceri libere i pentru că nu sunt lăsa i să ș ț
facă afaceri libere. Aceasta este vraja acelui arpe din Eclesiastul. Deci, practic, ceea ceș
ne face să credem i să cunoa tem avertismentul pe care ni-l dă Eclesiastul este că ș ș
China este pe cale să mu te. China a fost bine, bine constrânsă i China vrea comer  ș ș ț
liber. Despre acest lucru se vorbe te acum în lumea politică. A adar, China este pe caleș ș
să mu te Occidentul. Haide i să vorbim despre o altă problemă. Am vorbit destul despre ș ț
China. Haide i să mergem la Daniel, să vorbim despre ceva ce DOMNUL ne-a arătat i ț ș
în cartea lui Daniel. Toate aceste elemente, de i aparent nu au nimic de-a face unele cu ș
altele, au legătură între ele. Toate acestea sunt pentru a în elege profe iile. Toate ț ț
servesc la în elegerea profe iilor. A adar, avem aici câteva capitole i vom vedea care ț ț ș ș
este ordinea corectă a acestor capitole.
DOMNUL a trebuit să închidă cuvântul din cartea lui Daniel. Iată ce i-a spus în capitolul 
doisprezece. I-a spus să "închidă i să sigileze aceste cuvinte până la vremea ș
sfâr itului". Acest lucru l-am vorbit. i un mod în care DOMNUL a sigilat sau a închis ș Ș
în elegerea acestei căr i a lui Daniel este prin inversarea unor capitole. Persoana care ț ț
cite te acest lucru, aparent, crede că acestea sunt evenimente cronologice. Dar haide i ș ț
să vedem că aceste evenimente nu sunt cronologice. Să vedem; primele câteva capitole
vorbesc despre domnia Babilonului, a lui Nebucadne ar. i până la capitolul patru ț Ș
inclusiv, îl găsim pe regele Nebucadne ar, dar el este aici cu mândria lui în bogă ia lui, laț ț
fel ca i China i la fel ca ace ti regi. i i se spune că timp de apte ani va fi nebun, ș ș ș Ș ș
practic. apte timpuri, adică apte ani. i apoi capitolul cinci vorbe te direct despre Ș ș Ș ș
regele Bel a ar. Aparent, povestea lui Nabucodonosor se termină aici i începe cu ș ț ș
regele Bel a ar. Haide i să citim doar începutul capitolelor. Capitolul ase vorbe te ș ț ț ș ș
despre Darius. Ne aflăm în Medo-Persia. Se pare că totul este cronologic. Apoi, capitolul
apte vorbe te din nou despre Bel a ar, regele Babilonului. i acest lucru este un pic ș ș ș ț Ș

confuz, pentru că aici se vorbe te despre Bel a ar. Apoi, capitolul opt este al treilea an ș ș ț
al lui Bel a ar. Al treilea an al lui Bel a ar este ultimul an al lui Bel a ar. i avem capitolulș ț ș ț ș ț Ș
nouă, care este primul an al lui Darius. Capitolul zece este al treilea an al lui Cirus, 
regele Persiei. Ace tia sunt to i regii când evenimentele din cartea lui Daniel au trecut. ș ț
Capitolul unsprezece spune: " i în primul an al lui Darius din Media am fost acolo ca să-lȘ
încurajez i să-l întăresc". Acesta nu este Daniel care vorbe te. Aici vorbe te Gabriel, ș ș ș
îngerul, pentru că capitolele zece, unsprezece i doisprezece sunt una i aceea i ș ș ș
viziune. Totul este continuu, nu există o împăr ire în capitole, nu există nicio diviziune. iț Ș
îngerul Gabriel începe să-i spună când va începe adevărul, adică profe ia celor două mii ț
trei sute de zile. Aceasta este profe ia când imperiile s-au succedat după Babilon i care ț ș
pentru noi are o altă împlinire în final, această profe ie de două mii trei sute de ani. ț
A adar, să vedem dacă toate aceste capitole sunt a a cum am arătat. De exemplu, ș ș
putem vedea că la sfâr itul capitolului cinci se spune: " i Darius, din Media, a luat ș Ș
împără ia". El a luat împără ia din mâinile lui Bel a ar în versetul anterior. A adar, putemț ț ș ț ș
ti, un prim lucru este că după Bel a ar a venit Darius, medul. Pe Darius medul îl găsim ș ș ț

în capitolul unsprezece men ionat doar de îngerul Gabriel. Darius medul. Pe vremea lui ț
Darius din Media, adică aici din capitolul ase, îngerul Gabriel a fost acolo ca să-l ș
întărească. i de ce? Pentru că trebuia să dea un decret. Trebuia să ac ioneze pentru Ș ț



binele poporului lui DUMNEZEU. Haide i să vedem ce capitol urmează după capitolul ț
patru. Capitolul patru se încheie cu Nebucadne ar pocăindu-se. Adică, el a avut parte deț
cei apte ani de nebunie. Atunci s-a pocăit i spune în ultimul verset: "Acum eu, ș ș
Nebucadne ar, laud, măresc, slăvesc pe Împăratul cerurilor". Acesta este sfâr itul vie ii ț ș ț
i al domniei lui Nebucadne ar. Se pare că a terminat în pocăin ă. El va fi în ceruri. Vom ș ț ț

vedea dacă într-adevăr după capitolul patru urmează capitolul cinci. i vom descoperi căȘ
nu este a a. Nu urmează capitolul cinci. Urmează capitolul apte. De ce? În capitolul ș ș
apte se spune: "În primul an al lui Bel a ar, împăratul Babilonului, Daniel a văzut un ș ș ț

vis". Ni se spune că este primul an al lui Bel a ar. Aceasta înseamnă că capitolul apte ș ț ș
urmează după capitolul patru. Este primul an. În capitolul cinci nu se spune ce an era al 
regelui Bel a ar. Se men ionează doar că a făcut un mare ospă . i acesta este sfâr itul.ș ț ț ț Ș ș
Acesta este sfâr itul, pentru că acesta este momentul în care face ospă ul, când ș ț
folose te vasele sfinte ale templului, când comite această blasfemie, această urâciune, ș
când mâna i se arată i îi spune: "Mene, mene, tequel uparzin". A adar, capitolul cinci, ș ș
care aparent aici este primul capitol în care apare Bel a ar, este sfâr itul domniei sale. ș ț ș
Este al treilea an al lui Bel a ar. Apoi, după capitolul patru, urmează capitolul apte. i laș ț ș Ș
sfâr itul capitolului apte, se spune: "Până aici a fost sfâr itul conversa iei. Eu, Daniel, ș ș ș ț
am fost foarte tulburat în gândurile mele i mi s-a schimbat înfă i area. Dar am păstrat ș ț ș
problema în inima mea". Aici îl avem pe Daniel după o viziune. i apoi urmează capitolulȘ
opt. "În al treilea an al domniei regelui Bel a ar, mi s-a arătat o viziune". Deci, aparent, ș ț
atât capitolul cinci, cât i capitolul opt vorbesc despre al treilea an al lui Bel a ar.ș ș ț
Dar, dacă citim la sfâr itul capitolului opt, se spune aici, după ce a văzut viziunile: " i eu,ș Ș
Daniel, am fost zdrobit i bolnav câteva zile. După ce mi-am revenit, am făcut treburile ș
împăratului, dar eram înspăimântat de vedenie i nimeni nu o în elegea." Aici se spune ș ț
că Daniel a făcut treburile împăratului, care împărat? Aparent, pentru că la început 
spune "în al treilea an al domniei regelui Bel a ar", se pare că este vorba de Bel a ar. ș ț ș ț
Dar noi tim foarte bine că, de la începutul domniei sale, Bel a ar a fost un rege rău, un ș ș ț
rege căruia Daniel cu siguran ă nu i-a slujit. Daniel l-a slujit doar pe Nabucodonosor, ț
doar pe Darius, doar pe Cirus. Daniel a slujit regilor care nu i-au bătut joc de ș
DUMNEZEU. Dar pe acest rege rău, Bel a ar, Daniel nu l-a slujit. Nu se men ionează ș ț ț
nicăieri că Daniel l-a slujit pe regele Bel a ar. Mai mult, în ultimul capitol al lui Bel a ar, ș ț ș ț
în capitolul 5, îl găsim pe Daniel judecându-l pe acest rege i Daniel este adus de ș
departe. Daniel nu se afla în palat. În mod normal, Daniel trebuia să fie acolo dacă era 
un conducător, dacă era un consilier al regelui; trebuia să fie aproape de rege. Dar aici 
so ia lui îi spune lui Bel a ar, îi aminte te de existen a lui Daniel. El îl uitase. El nu l-a ț ș ț ș ț
slujit pe rege. Regele îl uitase. i ea îi aminte te de Daniel ca să-i explice visul, i tocmaiȘ ș ș
atunci îl cheamă pe Daniel. i regele îl întreabă: "E ti tu acel Daniel dintre fiii de Ș ș
prizonieri ai lui Iuda?" Nu-i spune, nu-i spune, ah, Daniel, sfetnicul meu sau guvernatorul
meu. Nu-i spune a a ceva. Îi spune: "E ti tu acela din cei din captivitate? Am auzit ș ș
despre tine că duhul zeilor sfin i este în tine". A vrut să-l facă pe Daniel politeist, adică ț
idolatru, spune el, "zeii". i spune chiar mai mult. El spune că "au fost adu i înaintea Ș ș
mea în elep i, astrologi, i nu au tiut să explice". A adar, în elegem că capitolul opt, ț ț ș ș ș ț
când spune în al treilea an al domniei regelui Bel a ar, se referă la primul an al lui ș ț
Darius. Am în eles? Chiar al treilea an al lui Bel a ar este primul an al lui Darius. Aici amț ș ț
fi putut pune primul an al lui Darius în loc de al treilea an al lui Bel a ar. A a a vrut ș ț ș



Daniel să scrie. Iar Daniel, inspirat de DUMNEZEU, a pus-o astfel pentru ca poporul să 
nu în eleagă. Acest al optulea capitol este după moartea lui Bel a ar. Este după ce a ț ș ț
murit Bel a ar. Este după ce Darius a venit la putere. i de aceea, la sfâr itul acestui ș ț Ș ș
capitol se spune că "după ce mi-am revenit, am făcut treburile împăratului". Cu alte 
cuvinte, Darius îl pusese pe Daniel în func ii înalte. i de aceea se spune "am făcut ț Ș
treburile regelui". Pentru că regele acesta este Darius, iubi i fra i. Capitolul opt este ț ț
primul an al lui Darius. Pute i scrie acolo primul an al lui Darius, care este acela i lucru ț ș
cu al treilea an al lui Bel a ar. Chiar în versetul doi dă mai multe detalii despre asta. ș ț
Spune: "Eram în Susa, care este capitala regatului provinciei Persia". Cum putea Daniel 
să fie în Susa? Nu este clar că s-a văzut pe sine însu i în viziune, pentru că el spune "s-ș
a întâmplat când am văzut că eram în Susa, care este capitala împără iei provinciei ț
Persia". Deci el tia sigur că Persia era la putere. tia că era capitala, tia o mul ime de ș Ș ș ț
fapte despre Persia. Regatul Persiei ajunsese. Nu a fost în timpul lui Bel a ar. A adar, ș ț ș
ordinea corectă a capitolelor: patru, după patru este apte, pentru că spune că este ș
primul an al lui Bel a ar, după Nebucadne ar. Apoi este al cincilea, care este al treilea anș ț ț
al lui Bel a ar. De i în capitolul opt se men ionează că este al treilea an al lui Bel a ar, ș ț ș ț ș ț
am explicat că aici este primul an al lui Darius. A adar, avem capitolul patru, capitolul ș
apte, capitolul cinci i după capitolul cinci care este moartea lui Bel a ar, ultimul rege ș ș ș ț

babilonian, i sosirea lui Darius medul, adică a imperiului medo-persan, după capitolul ș
cinci trebuie să vedem care este ordinea capitolelor. După sosirea împăratului Darius, 
trebuie să fie primul an al lui Darius, iar acest lucru se află în capitolul opt. Capitolul opt, 
tocmai am văzut că al treilea an al lui Bel a ar este primul an al lui Darius. A adar, opt ș ț ș
urmează după ase. A adar, avem patru, apte, cinci, ase, opt până acum. Iar după ș ș ș ș
Darius, după capitolul opt, toate capitolele sunt în ordine: nouă, zece, unsprezece i ș
doisprezece. Pentru că în nouă scrie "în primul an al lui Darius". Ei bine, aici, între nouă 
i opt ar putea fi orice ordine. S-ar putea ca primul să fie nouă i apoi opt sau ar putea fi ș ș

opt i apoi nouă. Să mergem la capitolul unsprezece care poate că asta va explica.ș
Capitolul 11 spune la început, îngerul Gabriel vorbind: "în primul an al lui Darius am fost 
acolo ca să-l încurajez i să-l întăresc". i dacă ne întoarcem la capitolul nouă, unde ș Ș
scrie "în primul an al lui Darius", în versetul unu, i dacă citim în versetul douăzeci i ș ș
unu, scrie: "vorbea încă în rugăciune i a venit omul Gabriel, pe care îl văzuse în ș
viziune". Deci, aici îl găsim pe Gabriel, în capitolul nouă, conform capitolului unsprezece,
dar acolo se spune că a fost acolo pentru a-l întări pe Darius. Apoi, în capitolul opt avem
viziunea berbecului i a apului i a celor două mii trei sute de seri i dimine i i că la ș ț ș ș ț ș
sfâr it Daniel era bolnav, a făcut treburile împăratului ca i cum ar fi fost pus în func ie. ș ș ț

i mai avem un indiciu. Avem momentul în care Darius i-a declarat lui Daniel, l-a pus Ș
practic în func ie, când Daniel a primit har, ca să spun a a, în fa a regelui Darius. ț ș ț
A adar, în capitolul apte aflăm că Darius a dat un decret, să zicem, a scris o lege ș ș
pentru poporul său, o ordonan ă, se spune aici, ca tot regatul său să tremure în prezen aț ț
dumnezeului lui Daniel. A adar, el îl slăvea pe Daniel i credin a lui, care l-a scăpat de ș ș ț
sub puterea leilor. " i acest Daniel a prosperat în timpul domniei lui Darius i în timpul Ș ș
domniei lui Cirus". Aici, Cirus, de i Cirus a fost generalul care a cucerit Babilonul, dar ș
era un general, nu era rege, se pare că Darius Medul a fost primul, primul rege peste 
Babilon, primul rege medo-persan sau med. A adar, avem capitolul patru, capitolul ș
apte, capitolul cinci, cu al treilea an al lui Bel a ar, capitolul ase, când Darius devine ș ș ț ș



rege i îl pune pe Daniel la conducere, la conducere principală. i apoi, imediat după ș Ș
aceea, putem avea capitolul opt, când Daniel declară că a făcut treburile regelui. 
A adar, patru, apte, cinci, ase, opt. i apoi avem capitolul nouă, care este tot primul ș ș ș Ș
an al lui Darius al Mezilor. Se pare că capitolele ase, opt i nouă s-au întâmplat toate înș ș
primul an al lui Darius. ase, opt i nouă sunt toate în primul an al lui Darius. i aici este Ș ș Ș
men ionat îngerul Gabriel. Apoi ar fi capitolul zece, unde se spune că este vorba de al ț
treilea an al lui Cirus. Nu avem primul sau al doilea an al lui Cirus, avem doar al treilea 
an al lui Cirus. i, a început cu zece, unsprezece i doisprezece, este o singură viziune, Ș ș
aceea i viziune, toate sunt date deodată. Deci, zece, unsprezece i doisprezece sunt ș ș
toate în ordine. i tim că al doisprezecelea capitol este ultimul, pentru că DOMNUL îi Ș ș
spune: "Te vei odihni i te vei ridica la sfâr it". Este practic ultima viziune pe care o ș ș
prime te Daniel.ș
A adar, între opt i zece a mai rămas doar capitolul nouă, care se află în primul capitol ș ș
al lui Darius. A adar, acestea sunt capitolele. Capitolele apte, cinci i ase au fost ș ș ș ș
inversate pentru ca noi să nu în elegem ceva, aparent, i vom vedea asta în viitor, când ț ș
DOMNUL va aduce mai multă lumină. Acum, am terminat cu asta, să mergem la cartea 
lui Habacuc. i în această săptămână, DOMNUL ne-a dat Habacuc. Vom vedea un Ș
lucru cu totul uimitor despre cartea Habacuc. Vom vedea că în cartea Habacuc se 
vorbe te despre trâmbi e, cele apte trâmbi e. A adar, mergem la cartea Habacuc ș ț ș ț ș
pentru a arăta ce ne-a dezvăluit DOMNUL. Nu dăm tot adevărul, toată explica ia, pentru ț
că mergem în pas cu DUMNEZEU. Ceea ce ne descoperă DOMNUL, asta dezvăluim 
noi. i în ace ti ani, DOMNUL va desăvâr i adevărul despre aceste căr i. Noi dăm, în Ș ș ș ț
fiecare înregistrare, din ce în ce mai multe date, din ce în ce mai multe elemente, pe 
măsură ce DOMNUL ne descoperă. i trebuie să scriem totul în Bibliile noastre pentru a Ș
ne pregăti, pentru a ne îngriji săbiile, a a cum spune cuvântul. Să ne pregătim cuvintele,ș
Bibliile noastre, ca pe ni te săbii bine pregătite pentru marele război de la Armaghedon, ș
marele război al adevărului împotriva minciunii. A adar, Habacuc vede o povară. Acest ș
cuvânt povară, înseamnă exact povară. Ori de câte ori profe ii men ionează că au văzut ț ț
o povară, se referă la judecă i, la un timp de judecată, la vremuri grele; nu sunt profe ii înț ț
timp de pace. Se pare că vorbesc despre pedeapsă. Apoi, al doilea verset spune: "Până
când, O, EU SUNT, voi striga i nu vei auzi, voi striga la tine din cauza violen ei i nu veiș ț ș
salva?". Este vorba de profetul Habacuc care se roagă lui DUMNEZEU i spune: "Până ș
când, până când, până când voi striga i nu vei auzi?" Se pare că în această lume va ș
exista un popor care va striga la DUMNEZEU în acest moment.
Este un timp de strigăt către DUMNEZEU, un timp de suferin ă, de violen ă, se spune ț ț
aici. i spune "din cauza violen ei". A adar, profetul vorbe te întotdeauna ca i cum ar fi Ș ț ș ș ș
poporul însu i, să zicem, sau trece prin suferin ele prin care trebuie să treacă poporul. ș ț
Aici profetul se roagă. Aceste cuvinte nu înseamnă că profetului i s-a întâmplat violen ă, ț
ci că el a văzut această povară care era violen a în ară. Era multă violen ă în ară. El ț ț ț ț
vede un timp de violen ă i totu i DOMNUL nu vine să salveze. Este un timp în care, a aț ș ș ș
cum a spus DOMNUL, acolo în Matei 24, este începutul durerilor. Nu este încă sfâr itul. ș
În ciuda a tot ceea ce există, nu este încă sfâr itul. Dar există violen ă aici. Apoi, ș ț
versetul 3 spune: "De ce mă faci să văd nelegiuirea i mă faci să privesc apăsare?". ș
Este "angustie obositoare" aici. "De ce mă faci să văd angustie obositoare?" Nu este 
apăsare, trebuie să tăiem cuvântul apăsare, este angustie obositoare. " i de ce mă faci Ș



să văd înaintea mea distrugeri sau jafuri i violen ă, existând în plus cine stârne te ș ț ș
certuri i dispute?". A adar, acest verset 3 arată ce viziune vede Habacuc. Habacuc ș ș
vede viziunea despre timpul de necaz. Dar timpul de necaz va fi dublu. Va fi necaz mare
i necaz mic, sau necaz mic i necaz mare. Este un timp lung care este un timp de mic ș ș

necaz i este un timp scurt care este un timp de mare necaz. Acest timp, vom vedea în ș
capitolul 2, unde găsim "vaiurile" celor apte trâmbi e, care se referă la trâmbi e. Este ș ț ț
primul necaz i profetul se plânge de atâtea rele pe care le vede. Este foarte greu să ș
vezi această cruzime, această violen ă. Vă invităm să viziona i acel documentar pe care ț ț
l-am încărcat, pe care îl vom pune pe Telegram i îl vom pune în descrierea acestui ș
videoclip pe YouTube, ca să vede i despre ce se întâmplă în Siria i, poate, să ne sim imț ș ț
un pic alături de profetul Habacuc. "De ce mă faci să văd toate aceste lucruri 
îngrozitoare?", spune Habacuc. El nu a în eles. DOMNUL îi arăta sfâr itul lumii. Versetulț ș
4: "De aceea legea este slăbită, judecata nu iese adevărată, pentru că cei răi asediază 
pe cei drep i, de aceea judecata iese strâmbă". A adar, este un timp în care cei răi par ț ș
să-i asedieze pe cei drep i. Este un timp în care, a a cum am arătat cu toată lumina pe ț ș
care am avut-o până acum, este un timp în care vânturile vor fi lăsate să sufle, pentru că
în capitolul 7 din Apocalipsa, îngerilor li se porunce te să se împotrivească vânturilor de ș
pe pământ. Observa i, de pe pământ, nu din cer, ci de pe pământ. Aceasta înseamnă ț
conflictele care împing să izbucnească pe acest pământ. Există dictatori care vor să facă
războaie mondiale i să domine lumea. Iar în timpul sigiliilor acest lucru nu este permis. ș
DOMNUL îi împiedică. Nu vor fi distrugeri asupra naturii, a a cum vor fi la trâmbi e. ș ț
Primele două sau trei trâmbi e sunt pentru natură. Deci, în elegem că în aceste trâmbi e ț ț ț
vor fi folosite arme care vor distruge, care vor afecta foarte mult natura. " i, de Ș
asemenea, războaie, pentru că cei răi asediază pe cei drep i", se spune aici. Versetul 5 ț
"Privi i în na iuni i vede i, i minuna i-vă cu uimire, pentru că în zilele voastre se va face ț ț ș ț ș ț
o lucrare pe care, chiar dacă vi se va spune, nu o ve i crede." Aceasta este practic ț
pentru Laodiceea. Laodiceea nu va crede. Toate aceste înregistrări, pe care unii le 
ascultă, foarte pu ini, cei mai mul i le vor trece cu vederea, le vor ignora, nu vor crede, ț ț
pentru că sunt lucruri prea nedorite, ca să spun a a. Apoi, "li se va spune", se spune ș
aici, se vor spune aceste lucruri pe care le vede Habacuc, pe care le văd to i profe ii, ț ț
cartea sigilată i cartea Apocalipsei, toate vor fi spuse, tot adevărul va fi expus, dar nu ș
va fi crezut. Versetul 6 "Căci iată, voi ridica pe caldeeni, popor amarnic i grăbit, care ș
umblă pe lă imea pământului, ca să stăpânească locuin ele altora, îngrozitor i cumplit, ț ț ș
din ei în i i va ie i dreptatea i măre ia lor." Versetul 8 " i caii lor vor fi mai u ori decât ș ș ș ș ț Ș ș
leoparzii i mai fioro i decât lupii de seară, i călăre ii ei se vor înmul i, călăre ii ei vor ș ș ș ț ț ț
veni de departe i vor zbura ca vulturii grăbi i spre pradă sau spre hrană. To i vor veni la ș ț ț
pradă. Înaintea fe elor lor vântul de răsărit. i va aduna captivi ca nisipul". Cu alte ț Ș
cuvinte, aceasta este prada vulturilor. Vulturii vor avea practic pradă ca nisipul. De aici, 
conform cu tot ceea ce ne-a arătat DOMNUL i am înregistrat, este u or de în eles că ș ș ț
aici babilonienii, ace tia care i-au distrus pe egipteni, în acel moment, Babilonul ș
înseamnă Statele Unite. Mai mult, Babilonul a fost special pentru că Nebucadne ar s-a ț
pocăit. Este un rege pocăit i a fost cea mai mare putere de pe acest pământ, atât de ș
mare încât a pedepsit Egiptul, care era cea mai puternică, cea mai puternică na iune. ț
A adar, am comentat chiar i la scurt timp după începerea războiului, la Pa te mi se ș ș ș
pare, în acea săptămână sau aproape de acea săptămână, am comentat despre 



Babilon care reprezintă Statele Unite.
i am spus că Egiptul, la vremea respectivă, am spus că Egiptul reprezenta Rusia, dar Ș

este foarte posibil să reprezinte comunismul în general. A adar, aici constatăm că existăș
puteri care fac multă violen ă pe pământ. i nu numai violen ă, îi ucid pe cei drep i, ț Ș ț ț
distrug, fac multă răutate; există puteri care fac răutate pe pământ. Iar în versetul 6, 
DOMNUL spune: "Voi ridica pe caldeeni". Cu alte cuvinte, Statele Unite vor fi ridicate 
pentru a înfrunta acele puteri care fac violen ă i ucid pe cei drep i pe pământ. Iar când ț ș ț
ve i urmări acest documentar, ve i în elege că DOMNUL îi nume te i pe martiri ca fiind ț ț ț ș ș
drep i, cei care mor nevinova i, fără să facă rău nimănui. Ace tia sunt uci i cu cruzime ț ț ș ș
de aceste puteri, de Rusia, în special, i apoi, mai târziu, de China. Aici aflăm că ace ti ș ș
Caldeeni vor umbla pe toată întinderea pământului. Acest lucru înseamnă că vor merge 
foarte departe. Vor merge mult timp pentru a ajunge la prada lor, pentru că vor fi ca ni teș
vulturi. Vulturul este un simbol al Statelor Unite. i este un simbol i pentru că are cea Ș ș
mai mare putere militară aeronautică. Adică, în aer nu există nimeni care să se lupte cu 
americanii. Ei au o mul ime de avioane i sunt foarte puternici. A adar, se spune aici că, ț ș ș
pentru a-i pedepsi pe ace ti oameni violen i, vor acoperi o mare lă ime, o mare parte a ș ț ț
pământului. Practic, este vorba despre modul în care cineva se uită la o hartă a întregii 
lumi i vede cum o na iune călătore te pe toată lă imea lumii pentru a ajunge la o altă ș ț ș ț
na iune. Se în elege că este vorba despre două na iuni îndepărtate, aflate la mare ț ț ț
distan ă una de cealaltă. Evident, este vorba despre Statele Unite i China. i spune că ț ș Ș
sunt oameni amarnici. 
Să mergem la Daniel 8:7. Cred că avem ceva similar i acolo. Avem acela i cuvânt, careș ș
vorbe te despre apul despre care am spus deja că reprezintă Statele Unite i spune că ș ț ș
el vine zburând, vine fără să atingă pământul i, de i este un ap, are puterea unui ș ș ț
rinocer. De ce are puterea unui rinocer? Pentru că are un corn între ochi. A adar, nu ș
este un ap normal. Este un animal care arată ca un ap, dar care are un corn de rinocer.ț ț
Numai că rinocerul îl are exact între ochi. i s-a apropiat de berbec în aer i a alergat Ș ș
împotriva lui. Adică, a venit în grabă, deodată. A alergat împotriva lui în furia puterii sale 
i s-a apropiat de berbec i l-a lovit cu amărăciune, practic. Cu amărăciune l-a lovit, l-a ș ș

lovit i i-a rupt cele două coarne. Este vorba de Daniel capitolul 8 versetul 7. Avem ș
acela i cuvânt "amar", în original, în Habacuc 1:6 i în Daniel 8:7, a a că în elegem că ș ș ș ț
este vorba de aceea i putere i de acelea i evenimente. A adar, aici, în Habacuc 1, ș ș ș ș
avem apul din Daniel 8 descris ca ni te cai mai iu i decât leoparzii. Dacă ave i cuvântul ț ș ț ț
"tigri", tăia i acel cuvânt, tigri, pentru că în original este "leopard". Leopardul despre care ț
tim că a reprezentat anterior Grecia, de ce? Pentru că Grecia avea viteză. Alexandru ș

cel Mare a atacat foarte repede. Era o putere care se extindea foarte repede. Din punct 
de vedere militar, a cucerit întreaga lume cunoscută, fiind un tânăr când a cucerit totul. 
A adar, avem aici o putere modernă care a mo tenit sau are caracteristici militare de la ș ș
alte puteri anterioare. SUA au mo tenit de la greci această viteză de mi care i au o ș ș ș
tehnologie militară foarte avansată, au nave foarte rapide, au o logistică bună. Cred că 
SUA au cea mai bună logistică dintre toate. A adar, acelea i cuvinte, leopard i lup, le ș ș ș
avem în Ieremia 5:6. Ieremia 5 este capitolul pe care DOMNUL ni l-a dat după ce a 
început războiul. Este cel în care El vorbe te, de exemplu, în versetul 15: "Voi aduce ș
asupra voastră un popor departe de voi, casă a lui Israel, un popor puternic, un popor 
străvechi, un popor a cărui limbă nu o cunoa te i i nu în elege i ce vorbesc". La vremeaș ț ș ț ț



respectivă am recunoscut Rusia în acest sens, deoarece ea începuse războiul, dar aici 
vorbe te în sensul cel mai deplin i despre China i despre puterea comunistă. Pentru ș ș ș
că probabil că i această na iune va fi folosită de DUMNEZEU, sau ambele na iuni, ș ț ț
China i Rusia, pentru a pedepsi Statele Unite, pentru că Statele Unite trebuie să ș
plătească pentru sângele nevinova ilor pe care nu i-a răscumpărat, având puterea de a ț
o face. i aici se spune în versetul 6: "De aceea leul de pe munte îi va ucide, lupul din Ș
pustiu îi va nimici, leopardul va sta la pândă peste cetă ile lor". Cu alte cuvinte, această ț
armată a unei limbi care nu poate fi în eleasă, are aceste caracteristici de animale ț
sălbatice. Ea are caracteristicile unui leu, ale unui lup i ale unui leopard. Are i viteză, ș ș
chinezii atacă rapid. I-am văzut i pe ru i cât de repede au atacat la începutul războiului ș ș
peste tot, dar aici, cuvântul din versetul 16, unde se spune "to i viteji", la ru i acest ț ș
cuvânt nu se aplică foarte mult, dar la chinezi da. Chinezii sunt îndoctrina i cu o foarte ț
mare loialitate fa ă de ară i fa ă de datorie. Nu le pasă dacă mor. Sunt budi ti, cred în ț ț ș ț ș
reîncarnare. Aici, versetul 16 din Ieremia 5 se referă la chinezi într-un mod special. 
Aceste caracteristici de leu, leopard, lup sunt mai mult pentru chinezi. Ru ii sunt mai ș
mult ca ursul. O altă caracteristică a leopardului este că urmăre te prada. A adar, ș ș
revenind la Habacuc, capitolul 1, versetul 8, se spune că armata Statelor Unite, practic, 
armata caldeenilor, care sunt Statele Unite, va fi ca ni te cai. Simbolul care este folosit ș
pentru armata lor sunt caii. i am văzut că i caii sunt folosi i de DOMNUL, sunt Ș ș ț
simboluri pentru DOMNUL. În Apocalipsa, capitolul 6 i în Zaharia, avem cai folosi i de ș ț
DUMNEZEU. Caii folosi i de DUMNEZEU simbolizează evenimente pe care ț
DUMNEZEU le permite pe pământ. Deci, aici este vorba despre Statele Unite. i ace ti Ș ș
cai au o caracteristică foarte specială. Se spune că "sunt mai u ori decât leopardul i ș ș
lupul" i "mai fioro i decât lupul de seară", da. Mai u ori decât leopardul, adică mai ș ș ș
rapizi. Acei cai din Statele Unite vor fi mai rapizi decât cei din China. Iar americanii vor fi 
mai fioro i decât chinezii. De i despre chinezi, se spune acolo, în Ieremia 6, că sunt ș ș
curajo i, "to i curajo i". Dar americanii au experien ă.ș ț ș ț
Aceasta este marea diferen ă dintre armata chineză, care este cea mai mare armată din ț
lume, are două milioane de solda i activi. În timp ce Statele Unite au 1,4 milioane. Dar ț
marea diferen ă dintre ele este că americanii au experien ă în război. Chinezii nu au.  ț ț
Chinezii nu au avut războaie în ultimele decenii. În timp ce americanii au avut războaie 
în mod constant. Revenind la versetul opt, se spune: " i călăre ii lui se vor înmul i, Ș ț ț
călăre ii lui vor veni de departe". Avem acest lucru în Ieremia 5:15, unde se spune: "Voi ț
aduce asupra ta o na iune departe de tine. Călăre ii lor vor veni de departe, vor zbura caț ț
vulturii". Cu alte cuvinte, dacă în Ieremia 5, China va veni de departe, este aceea i ș
distan ă la care Statele Unite vor veni asupra Chinei. Este aceea i distan ă. Ele vor veni ț ș ț
de departe. În acest caz, în Habacuc se referă la Statele Unite atunci când vor ataca 
China. Conform capitolului 8 din Daniel, unde se spune că " apul a venit zburând prin ț
aer i a atacat berbecul", este clar că SUA trebuie să zboare peste ocean i să atace ș ș
aceste puteri comuniste, care cu siguran ă nu vor fi doar China i Rusia. Ele vor fi ț ș
sus inute de altele din Est, dar acestea sunt cele principale. "Ei vor zbura ca vulturii". ț
Avem acest lucru în Daniel 7:6. Intrăm în Daniel 7:6 i aici spune a a: "După aceea m-ș ș
am uitat i am văzut aici un altul, ca un leopard, i avea pe spate patru aripi de pasăre". ș ș

tim că este vorba de Grecia antică, dar faptul că avea aripi înseamnă că zbura. Nu era Ș
de ajuns că era leopard, care este cel mai rapid animal terestru de pe pământ, dar avea 



i aripi. Iată de ce aceste capitole sunt o dublă împlinire. Ele se referă la imperiile antice,ș
dar se referă i la aceste ultime puteri de pe pământ. A adar, "Ace ti cai vor zbura ca ș ș ș
vulturii". Practic, ace ti cai americani sunt ca acei leoparzi înaripa i ai grecilor. "Ei se vor ș ț
grăbi spre hrană. To i vor veni la pradă: înaintea fe elor lor vântul de est. i va aduna ț ț Ș
captivi ca nisipul". Aceasta înseamnă că vântul de est, care este cel mai aspru vânt care
există.... Pentru că eu îmi amintesc din România că atunci când sufla vântul de est 
dinspre Rusia, era cel mai aspru vânt, înghe a totul. De aceea aici se spune "vânt de ț
est". i "vântul" în Biblie reprezintă conflictele, războaiele. Acel vânt de est, aceste Ș
războaie pe care le va face China, vor aduce mul i, ca nisipul mării, se spune aici. i îi ț Ș
va aduce să fie captivi, să fie prizonieri, pradă practic pentru acel vultur sau pentru acei 
cai. Deci, se pare că chinezii vor juca un rol în acest sfâr it de lume i vor pedepsi, dar ș ș
vor fi i ei pedepsi i, în cele din urmă. Chinezii nu vor învinge. "Î i va bate joc, i de prin iș ț ș ș ț
î i va bate joc". Versetul unsprezece. Trebuie să tăia i dacă ave i o altă traducere decât ș ț ț
aceasta, pentru că aici a fost tradus gre it aproape tot versetul. Traducerea corectă esteș
"în vremea aceea vântul va trece repede i va pustii puterea dumnezeului său". Adică, ș
vântul va trece repede i va pustii. Iar în versetul 15 se spune: "îi va trage pe to i cu un ș ț
cârlig, îi va prinde cu plasa lui". i vorbe te despre pe tii pe care i-am văzut în Ezechiel Ș ș ș
29, care se referea i la China, deoarece China domină pescuitul în Pacific. Acest lucru ș
arată cum va fi pedepsită China. Regele Tirului va fi pedepsit de Statele Unite. Am avut 
i această asemănare: De ce pe ti? Pentru că, în primul rând, arpelui îi place în apă. ș ș ș
arpele leviatan, de exemplu. Iar pe tii sunt numero i. Sunt foarte numero i. Ei sunt ca Ș ș ș ș

nisipul mării. Sunt ca i chinezii. Este o na iune foarte numeroasă. Are un miliard i ș ț ș
jumătate de oameni. 
Să trecem la capitolul doi, unde se spune: "Voi sta de veghe, voi sta pe cetatea mea, ca 
să văd ce-mi va vorbi i ce am ca răspuns la întrebarea mea. i EU SUNT mi-a răspuns ș Ș
i mi-a zis: Scrie viziunea i scrie-o pe table, pentru ca cel care o cite te să poată fugi". ș ș ș

Aici se referă în mod clar la viziunea pe care a avut-o i la viziunea pe care o va avea ș
aici, în capitolul doi i trei, dar se referă i la toate viziunile care sunt, care simbolizează ș ș
acela i lucru, care vorbesc despre acela i lucru în întreaga Biblie. Se referă, de ș ș
asemenea, la viziunea din Numeri. Capitolul douăzeci i patru se referă la viziunile din ș
Ieremia cinci i Isaia douăzeci i trei. Sunt multe păr i în care toate vorbesc despre ș ș ț
acela i lucru, timpul trâmbi elor, timpul pedepsirii acestor for e ale comunismului i, de ș ț ț ș
asemenea, pedepsirea ora elor din vest. De aceea, mesajul este de a ie i din ora e în ș ș ș
aceste zile. i se spune aici "de i viziunea va întârzia încă un timp...".  "Timp" este Ș ș
cuvântul "moed", care poate însemna timp sau poate însemna sărbătoare sfântă.
"De i viziunea va întârzia, totu i, la sfâr it, va vorbi". Adică, această viziune pe care o ș ș ș
are Habacuc nu era pentru acea vreme. i mul i au citit această viziune i nu au în eles. Ș ț ș ț

i aici DOMNUL spune că, dacă această viziune nu s-a împlinit încă, ea se va împlini la Ș
sfâr it. i El ne spune aici că practic această viziune este pentru sfâr it. Exact a a cum ș Ș ș ș
spune în Daniel doisprezece. Este o viziune paralelă cu viziunea lui Daniel. "În sfâr it, ș
ea va vorbi i nu va min i. Chiar dacă va întârzia, a tepta i-o, căci ea va veni negre it i ș ț ș ț ș ș
nu va întârzia". Se pare că această pedeapsă pe care Statele Unite o vor aplica 
comunismului i în special Chinei, va fi amânată. Această viziune va întârzia. Mul i spun,ș ț
a a cum a spus profetul Habacuc la început: "Doamne, tu mă faci să văd violen ă i ș ț ș
strâmtorare, până când voi striga i nu mă vei auzi?". Se pare că DOMNUL nu aude. Se ș



pare că acel timp va fi atât de greu, atât de cumplit, încât se va ruga mult la 
DUMNEZEU, dar DOMNUL nu va interveni. Se pare că Statele Unite nu se vor decide 
încă să intervină i să pedepsească China. "Dar, în sfâr it, ea va vorbi i nu va min i. ș ș ș ț
Chiar dacă va întârzia, a tepta i-o, căci va veni cu siguran ă." Adică, viziunea care ș ț ț
vorbe te despre pedepsirea acestei Chine i a comunismului, sau a celor violen i de pe ș ș ț
pământ, va veni în cele din urmă. Asta înseamnă aici. "Iată, este mândru cel al cărui 
suflet nu este drept în el, dar cel drept prin credin a lui va trăi". Aici vorbe te despre ț ș
mândria puterilor sale. Vorbe te i despre cel mândru, care este un om mândru. "El î i ș ș ș
lărge te sufletul ca un iad. El este ca moartea, care nu se satură. Ci mai degrabă adună ș
laolaltă toate neamurile i îngrămăde te toate popoarele la sine". Aici vorbe te despre ș ș ș
păcăto ii acestui neam puternic, care nu se va sătura de mor i i de a îngrămădi la sine ș ț ș
toate popoarele. Versetul 6. "Nu cumva to i ace tia vor lua o pildă împotriva lui, îl vor ț ș
ocărî i vor zice: Vai de cel ce a înmul it ceea ce nu era al lui." Ce putere din această ș ț
lume, iubi i fra i, a înmul it ceea ce nu era al său? Mul i care sunt în ela i de influen a ț ț ț ț ș ț ț
orientală vor spune că Statele Unite au înmul it ceea ce nu era al lor. Dar nu este a a. ț ș
Adevărul nu este acesta. Na iunea care a înmul it ceea ce nu era al ei este China. Chinaț ț
a înmul it bogă ia care nu era a guvernului, care nu era a lor. Nu erau ale lor. Erau ț ț
hrana, via a i mijloacele de trai ale acestui popor imens pe care China îl are i pe care ț ș ș
l-a exploatat. Iar în Noul Testament se spune: "Vai vouă, boga ilor, care a i adunat ț ț
bogă ii în zilele din urmă. Salariile celor care au muncit pentru voi nu le-a i plătit". Acest ț ț
lucru este în special pentru China, iubi i fra i. "Vai", acesta este primul "vai". "Vai de cel ț ț
care a înmul it ceea ce nu era al lui". China este o na iune de ho i. China fură, de i vindeț ț ț ș
ieftin, de i vinde tehnologie, dar în China sunt mul i care fură. Mul i ho i fură i de la cei ș ț ț ț ș
din Occident. Sunt mul i care cumpără din China, dar primesc containere goale. Ei au ț
furat i de la propriul popor, tratându-l ca pe un sclav. i, pe deasupra, au furat ș Ș
tehnologie. Sunt contrafăcători. Nu tiu dacă am înregistrat acest lucru data trecută, dar ș
China este o na iune de falsificatori. Găsim orice marcă din Occident contrafăcută. În ț
China se falsifică iPhone, se falsifică haine, se falsifică tot ce se poate. Contrafac chiar 
i arme i tehnologie militară. Ei contrafac totul. De aceea vor arme sofisticate din punct ș ș

de vedere tehnologic din Occident pentru a le putea copia. Au învă at acest lucru acolo ț
când, cu multe decenii în urmă, au primit cadou o bombă nucleară de la Rusia, un 
prototip, pentru a o multiplica, deoarece ei nu aveau această tehnologie. Deci, "vai de 
cel care a înmul it ceea ce nu era al lui". " i până când va mai îngrămădi asupra sa mariț Ș
datorii?" Datoriile sunt fa ă de DUMNEZEU. Datoriile sunt fa ă de săraci, sunt fa ă de ceiț ț ț
pe care ei nu i-a plătit, pentru că nu au plătit muncitorul care a lucrat pentru ei. i s-au Ș
îmbogă it, a a cum au făcut mul i boga i, sau majoritatea boga ilor din această lume, prinț ș ț ț ț
furt sau prin exploatare, ceea ce înseamnă tot furt. Numai furând se poate îmbogă i ț
rapid, ca Putin, de exemplu. China s-a îmbogă it din munca altora. Acela i obicei a fost ț ș
preluat de Laodicea i ace ti a a-zi i cre tini adventi ti au făcut afaceri i s-au îmbogă itș ș ș ș ș ș ș ț
neplătindu- i muncitorii. Am întâlnit o mul ime de mărturii direct de la oameni în ela i. ș ț ș ț
Este acela i caracter de ho , acela i caracter al lui Iuda, acela i caracter al ș ț ș ș
comunismului. Pentru acest lucru China va fi judecată. Ne referim în mod clar la cei răi, 
la ticălo i, la prin i. Ei vor fi pedepsi i a a cum a fost pedepsit Iuda. A adar, este ș ț ț ș ș
adevărat că "au mari datorii".
De i au bani i împrumută bani lumii, au mari datorii fa ă de DUMNEZEU pe care vor ș ș ț



trebui să le plătească. Prin urmare, ei vor rămâne fără bogă iile lor, fără ora ele lor ț ș
construite pe sânge de om i vor rămâne fără nimic, deoarece au datorii mari. DOMNUL ș
le va cere fiecare bănu  din ceea ce au furat. Versetul 7. "Oare nu se vor ridica deodată ț
cei pe care i-a i jefuit?" Dacă ave i o altă traducere aici, iubi i fra i, i în versetul 6 ț ț ț ț ș
anterior, la sfâr itul versetului 6, în loc de "lut gros", a a cum am avut eu în versetul 6 la ș ș
sfâr it, este "datorii mari". i în versetul 7, de asemenea. Traducerea corectă este astfel:ș Ș
"Nu cumva cei pe care i-a i jefuit se vor ridica deodată i vă vor îngrozi i voi ve i fi ț ș ș ț
pentru ei de jaf?". Adică, întrebarea Domnului pare a fi o nebunie pentru aceste puteri 
care nu pot în elege acest lucru. Că "cel care face binele prime te binele i cel care faceț ș ș
răul prime te răul". Se pare că ace tia, care nu sunt sătui de bogă ie i putere, nu ș ș ț ș
realizează că într-o zi vor plăti pentru asta. Într-o zi vor trebui să plătească i "dacă au ș
semănat vânt, vor culege furtuni". A a spune Cuvântul lui DUMNEZEU. Iar întrebarea luiș
DUMNEZEU aici este: face i acest lucru, comite i multă violen ă, multe datorii, mult ț ț ț
sânge, dar, "nu cumva cei pe care i-a i jefuit într-o zi se vor ridica brusc i vă vor ț ș
teroriza?" Aici se referă la Statele Unite, care se vor ridica. Este clar că nu poporul 
chinez se va ridica, ci Statele Unite se vor ridica. i cum au fost jefuite Statele Unite de Ș
către China? În primul rând, prin jefuirea clien ilor lor prin vânzarea de produse ț
contrafăcute i produse ieftine. În acest fel, China a furat pia a Statelor Unite. China a ș ț
făcut acest lucru practic în fiecare ară în care a înfiin at pie e ieftine i toată lumea ț ț ț ș
merge acolo, chiar i cei din Occident. Am văzut spanioli aici intrând în magazine ș
chineze ti i cumpărând. Nu cumpără din magazinele statului, pentru că produsele sunt ș ș
mai scumpe. A adar, China a furat pia a din Occident i, cu siguran ă, i din Statele ș ț ș ț ș
Unite. i aici se spune, în versetul opt: "Pentru că ai jefuit multe na iuni, toate celelalte Ș ț
na iuni te vor jefui pe tine". Pentru că China i-a deposedat popula ia, care este foarte ț ș ț
numeroasă, aproximativ un sfert din popula ia întregii lumi, un sfert, este imens, este o ț
popula ie uria ă pe care o are China. " i pentru că a i jefuit o mul ime de oameni, toate ț ș Ș ț ț
celelalte popoare vă vor jefui din cauza sângelui uman i a jafului pământului, a ora elor ș ș
i a tuturor celor care locuiesc în ele". China a furat i a vărsat sânge. Am văzut acest ș ș

lucru, nu îl vom repeta. Versetul nouă, al doilea "vai": "Vai de cel care râvne te poftă reaș
pentru casa lui, ca să- i pună cuibul în înăl ime, ca să scape de puterea răului". Avem ș ț
aici al doilea "vai" i tim că aceste "vai" sunt în capitolul opt din Apocalipsa i apoi mai ș ș ș
departe în celelalte capitole care vorbesc despre trâmbi e. Nu se vorbe te neapărat că ț ș
primele sunt "vai", ci de ultimele trei "vai", de ultimele trei trâmbi e, unde se spune în ț
Apocalipsa: "Vai, vai, vai de locuitorii pământului, din cauza ultimelor trei trâmbi e care ț
vor suna". Asta înseamnă că i primele trâmbi e au fost "vai". Trâmbi ele sunt "vai" ș ț ț
pentru locuitorii răi ai pământului. Apoi, cel de-al doilea "vai" vorbe te despre o putere ș
care " i-a pus cuibul pe înăl imi". Numeri douăzeci i patru, versetul douăzeci i unu ș ț ș ș
spune: " i văzând pe chenit", adică pe China, "a luat pilda i a zis: "Puternică este Ș ș
locuin a ta, i-ai pus cuibul în stâncă"". Iar Tir înseamnă "stâncă". Aceasta este ț ț
asemănarea, simbolismul cu China, pentru că China, am văzut, are patruzeci la sută din 
teritoriul său cu mun i de peste două mii de metri înăl ime. Apoi, restul ării are mun i de ț ț ț ț
mai pu in de 2000 de metri i sunt câmpii. Deci, probabil că cincizeci la sută din ara lor ț ș ț
sau mai mult ar putea fi mun i nelocuibili. i există mun i foarte înal i, de până la aproapeț Ș ț ț
nouă mii de metri înăl ime. De aceea, aici se spune despre cheni i că "locuin a lor va fi înț ț ț
mun ii înal i". i aici, în Habacuc nouă, se spune o condamnare, un vai pentru că i-a ț ț Ș ș



a ezat cuibul la înăl ime. Aceasta este o referire la China, atât pentru mun ii săi, cât i ș ț ț ș
pentru ora ele sale, pentru zgârie-norii pe care i-a ridicat ca i mun ii, care sunt în ș ș ț
realitate "cuiburi înalte".
Versetul zece: "Ai luat un sfat ru inos pentru casa ta, ai pustiit multe popoare i ai ș ș
păcătuit împotriva sufletului tău". Observăm că, pentru DOMNUL, a chinui alte popoare 
în folosul propriu este un păcat; acest lucru este pedepsit aspru. Acesta a fost unul 
dintre motivele pentru care Sodoma i Gomora au fost pedepsite. Ei i-au chinuit i pe ceiș ș
săraci. "Ai pustiit multe popoare i ai păcătuit împotriva sufletului tău". Versetul ș
doisprezece, al treilea vaiet: "Vai de cel ce zide te cetatea cu sânge i de cel ce pune ș ș
temelia cetă ii cu nelegiuire". Am vorbit, China este cea care a construit aceste ora e în ț ș
ace ti ultimi ani, sub Jinping, cu sânge uman, cu această popula ie care nu a fost plătită,ș ț
care a fost lăsată aproape să moară de foame, exploatând-o cu douăsprezece sau 
treisprezece sau paisprezece ore de muncă în fiecare zi, exact ca pe ni te animale. Nici ș
măcar animalele nu sunt folosite pentru atâtea ore, dar bie ii chinezi au fost folosi i în ț ț
acest fel. Versetul treisprezece: "Nu este aceasta de la EU SUNT al o tirilor? Popoarele ș
vor munci pentru foc i poporul va munci în zadar". Atunci, toată lucrarea pe care a ș
făcut-o China, a a cum a fost lucrarea Egiptului, care, cu toată splendoarea lui de ș
odinioară, a ajuns un pustiu, i a a cum a ajuns Babilonul, care astăzi nu mai este pe ș ș
pământ, ci este o ruină, i a dispărut pentru că a construit toate acestea, probabil pe ș
nedrept i cu sânge, tot a a i China, care i-a clădit toată bogă ia i slava pe nisip, va fi ș ș ș ș ț ș
arsă de foc, se spune aici în al treisprezecelea. Versetul paisprezece: "Căci pământul va
fi plin de cunoa terea slavei lui EU SUNT, precum apele acoperă marea". De ce va fi ș
pedepsit prin foc? Pentru că pământul se va umple de cunoa terea gloriei lui EU SUNT, ș
adică, în sfâr it, Statele Unite vor ajunge să facă voia lui DUMNEZEU, vor în elege ș ț
caracterul drept al lui DUMNEZEU i vor pedepsi na iunea însetată de sânge. Următorul ș ț
"vai", al patrulea "vai": "Vai de cel care dă de băut aproapelui său ca să se uite la 
goliciunea lui". Acest lucru este desprins direct din Apocalipsa, unde se spune că marea 
curvă, femeia care edea pe fiară, marea curvă avea un pahar în mână i a dat tuturor ș ș
na iunilor să bea din vinul, din mânia, din desfrânarea ei. Din nou, curvia pe care o avemț
în Apocalipsa 18, care a fost cu regii pământului, vânzând oricui tot ce voiau, neavând 
nicio moralitate, fără să spună "ei bine, asta nu pot să o vând pentru că este imorală". 
Nu are absolut nicio moralitate China. Vinde tot ce poate vinde. Vinde idoli cre tini ș
cre tinilor, vinde al i idoli altor religii, vinde orice, nu-i pasă de nicio lege, de niciun ș ț
caracter, de nicio moralitate. Singura religie a Chinei sunt afacerile, banii. A adar, "Vai ș
de cel care dă de băut", aici avem marea prostituată i confirmarea că China este ș
"marea prostituată Babilon care a îmbătat toate na iunile". Versetul 16 "Te-ai umplut maiț
degrabă de dezonoare decât de cinste. Bea i tu" i aici avem pedeapsa Chinei. "Bea i ș ș ș
tu". i se spune în Apocalipsa că DOMNUL va da de băut până la fundul paharului pe Ș
care îl ine în mâna Sa. DOMNUL are i El un pahar, se spune în Apocalipsa, i îl va da ț ș ș
să bea acestor regi răi. "Paharul de la dreapta lui EU SUNT se va întoarce asupra 
voastră i voma de ocară asupra slavei voastre". i avem un întreg capitol în special cu ș Ș
pedeapsa marii curve a Babilonului. În Apocalipsa, îngerul îi spune: "Vino să- i arăt ț
pedeapsa marii curve". Acesta este capitolul 17, dacă îmi amintesc bine. Să vedem. În 
capitolul 17, el spune: "Vino i î i voi arăta osânda curvei celei mari, care ade pe ape ș ț ș
multe". Iar apele, spune în capitolul 17:15, "sunt popoare, mul imi, na iuni". În ț ț



Apocalipsa 17 citim mai departe: "cu care împăra ii pământului au curvit i cei ce ț ș
locuiesc pe pământ s-au îmbătat", acela i cuvânt, "s-au îmbătat cu vinul curviei ei". i ș Ș
aici găsim femeia ezând pe o fiară plină de nume de blasfemie, îmbrăcată în purpură iș ș
stacojiu, împodobită cu aur. Nu este vorba doar de purpură i stacojiu, iubi i fra i. Sunt ș ț ț
trei culori aici. Purpuriu, stacojiu i galben sunt în special culorile Chinei. Galbenul era, ș
de asemenea, culoarea claselor superioare i era interzis ca poporul să poarte aceste ș
trei culori. i mai ales robele lor, robele chineze ti ale demnitarilor, acele robe ale Ș ș
oamenilor din clasele superioare, erau împodobite cu aur. Vom pune imagini i toată ș
lumea va vedea acest lucru. i spune aici acela i lucru pe care l-a spus despre Tir, Ș ș
acolo unde citim despre Tir, spune: " i împodobită cu pietre pre ioase i perle având în ș ț ș
mână un pahar de aur plin de urâciuni i de spurcăciunile desfrânării ei. i pe fruntea ei ș Ș
un nume scris: mister".
Ce am spus că reprezintă movul? Mister. Pe lângă celelalte semnifica ii, mai înseamnă ț
i spiritism. Iar numele scris este "mister", pentru că China este un mister pentru ș

întreaga lume, iar pentru to i cre tinii este un mister cine este această prostituată din ț ș
Apocalipsa 17 i 18, "Misterul, Babilonul cel Mare". i dacă merge i i vă uita i pe ș Ș ț ș ț
internet ve i vedea că China se nume te "China cea Mare" sau " Marea China", chinezii ț ș
o numesc Marea China sau China cea Mare. Probabil că spun asta pentru că este 
"na iunea centrală", na iunea din centrul lumii i pentru că se crede că are i Taiwanul, ț ț ș ș
este China mare, inclusiv Taiwanul, China Mare, mama desfrânatelor i a urâciunilor de ș
pe pământ. Există mai multe prostituate pe pământ, există mai multe ări opresive, toate ț
acestea, acestea sunt prostituate, dar China este mama tuturor. i aici se spune: "Am Ș
văzut femeia îmbătată de sângele sfin ilor i al martirilor". i to i ace ti bie i oameni ț ș Ș ț ș ț
exploata i, ace tia sunt martiri iubi i fra i, ace tia se vor bucura de via a ve nică, în timp ț ș ț ț ș ț ș
ce marea prostituată va fi pierdută ve nic. A adar, revenind la Habacuc, ne aflăm acum ș ș
la versetul 17. Spune: "Căci jaful Libanului te va acoperi i distrugerea fiarelor sălbatice ș
îl va sfărâma din cauza sângelui omenesc i a jafului din ară i din cetă i i din toate ș ț ș ț ș
cetă ile". Adică, sângele omenesc i furtul pământului, al ora elor, au furat pământul ț ș ș
ora elor de la popor. Le-au luat cu for a pământurile bie ilor compatrio i chinezi, au furat ș ț ț ț
acele pământuri pe care au construit ora ele i au furat, de asemenea, a a cum am ș ș ș
spus, salariile muncitorilor care au construit aceste ora e i le-au construit cu sânge. ș ș
Versetul 18: "La ce folose te sculptura pe care a cioplit-o cel care a făcut-o?". Statuia. ș
China este plină de statui cu Buddha. Buddha în mod special nu prea este în picturi, în 
tablouri pictate, dar există Buddha în statui. Am văzut i aici, în Spania, spanioli care au ș
statui cu Buddha în casele lor. În China există foarte multe astfel de lucruri. i se spune: Ș
"Statuia turnată care înva ă minciuni pentru ca, făcând imagini mute, creatorul să aibă ț
încredere în opera sa". Iată câteva întrebări care aduc mai multe argumente că aici 
avem de-a face cu o na iune care se închină la statui, cele mai mari statui din lume, de ț
până la 120 de metri înăl ime. Ce na iune se închină la statui? O na iune politică i ț ț ț ș
militară. Ce na iune din această lume se închină la statui turnate? China. Buddha, îl ț
vedem mereu în aur, mereu pictat în aur sau bronz. Ultima "nenorocire" pe care o avem 
aici este versetul 19. "Vai de cel care spune bă ului: Treze te-te! i pietrei mute: Ridică-ț ș ș
te!; poate el să înve e? i iată-l acoperit de aur i de argint, iar în el nu mai este suflare."ț Ș ș
Iată i mai multe argumente despre China i aceste statui de Buddha pe care le poate ș ș
găsi oricine pe internet. Po i găsi statui din acestea făcute nu numai din metal, ci aici ț



scrie i din lemn. Ei fac aceste statui i din lemn i apoi le vopsesc cu aur i argint. i dinș ș ș ș Ș
pietre, de asemenea, se făceau aceste statui pe vremuri. i le vopsesc cu aur i cu Ș ș
argint, dar nu au suflare, nu pot salva. Versetul 20 "Dar EU SUNT este în templul Său 
cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea Lui". Observăm că, în timp ce se întâmplă aceste
evenimente, DOMNUL este încă în templul Său sfânt. Este încă un timp de har. 
DOMNUL Isus se află în Locul Preasfânt, judecând toate acestea. A adar, Habacuc ș
capitolul 3 este rugăciunea aceluia i profet, care s-a rugat în capitolul 1. "Până când, ș
Doamne, până când mă vei face să văd violen ă?"ț

i aici, în capitolul 3, el spune: "O, EU SUNT, am auzit cuvântul Tău i m-am temut. O, Ș ș
EU SUNT, înviorează- i lucrarea Ta în mijlocul timpurilor". "În mijlocul timpurilor", sau al Ț
anilor, înseamnă: "fă-o cunoscută, în mânie adu- i aminte de îndurare". Adică, "mânia", ț
este mânia na iunilor. A a se spune în Apocalipsa: "na iunile se vor mânia". Este vorba ț ș ț
de mânia acestor imperii ticăloase. i în mijlocul acestei mânii a lor, rugăciunea Ș
profetului este "adu- i aminte, Doamne, de îndurare". A adar, mila Domnului se va arăta ț ș
prin aducerea ultimelor apte plăgi asupra celor răi. Aceste apte ultime plăgi vor fi ș ș
special numai pentru cei răi, pentru a-i pedepsi i nu va mai rămâne niciunul în via ă pe ș ț
acest pământ.
Am terminat cu cartea Habacuc. Am terminat i cu această parte din tot ceea ce ne-a ș
arătat DOMNUL în această săptămână i mai sunt încă multe lucruri de spus, de ș
publicat, pentru ca to i să tie ce ne descoperă DOMNUL în aceste zile din urmă. Avem ț ș
încă o listă lungă de lucruri înaintea noastră despre care nu am vorbit. Vom întrerupe 
aici această primă parte despre ceea ce ne-a dezvăluit DOMNUL în această săptămână,
când a fost sfâr itul unui an biblic i începutul altui an biblic. În această săptămână, El ș ș
ne-a dezvăluit atât de multe lucruri din Biblie. Va trebui să vorbim i despre Isaia 28, ș
cartea Obadia, Iona capitolul 1, Mica 3-6. Vom vorbi i despre Rut, ceva ce DOMNUL ș
ne-a arătat în Rut. i vom vorbi despre o chestiune foarte, foarte specială despre care Ș
nu avem timp să vorbim acum, pentru că am înregistrat prea mult.  Chestiunea este 
sfâr itul harului pentru unii, este sfâr itul celor 490 de zile după ce au început sigiliile, la ș ș
490 de zile, adică un an i 130 de zile, un an i 4 luni, i că acest lucru s-a împlinit în ș ș ș
ziua 28 a primei luni a anului 2023. Atunci nu ne-am uitat, dar acum ne uităm, pentru că 
DOMNUL ne-a vorbit cu insisten ă în această săptămână despre cei 490 de ani de har ț
pentru poporul evreu. Pentru a studia acele 490 de zile, vom arăta cu harta sfâr itului ș
lumii în fa ă, vom arăta ni te date exacte i cuvântul pe care DOMNUL l-a dat la acele ț ș ș
date i vom vedea cum a vorbit despre exact acela i lucru la datele pe care trebuia să leș ș
vorbească. Mai avem de consemnat o altă parte, pe care o vom consemna cu ajutorul 
Domnului în aceste zile, dar mai întâi trebuie să studiem tot ceea ce s-a vorbit, trebuie 
să în elegem, trebuie să o facem cu Biblia în mână, să scriem, altfel nu vor în elege. ț ț
Trebuie să scrie i ceea ce este revelat cu fiecare ocazie, trebuie să scrie i ce înseamnă ț ț
fiecare verset, trebuie să face i acest efort pentru a face parte din cei care în eleg, din ț ț
cei care în eleg. În caz contrar, i se va spune Laodiceei: "pentru că ai respins ț
cunoa terea, te voi respinge i eu pe tine, ca să-mi fii preot". În Vechiul Testament se ș ș
spune: "din lipsă de cunoa tere, poporul meu piere", se spune acolo i se explică în ș ș
versetul pe care tocmai l-am citit: "pentru că ai respins cunoa terea...". A adar, ș ș
cunoa terea este dată, dar pentru a o în elege este nevoie de efort i, chiar dacă acesteș ț ș
subiecte sunt lungi, trebuie să face i un efort. Ellen White a spus: "străduie te-te să faci ț ș



parte din cei 144 de mii". Trebuie să mânca i cărticica, acolo scrie porunca Domnului în ț
Apocalipsa. Spune: mânca i-o, mânca i Biblia, mânca i-o. Oamenii de la sfâr itul lumii ț ț ț ș
trebuie să mănânce Biblia i trebuie să primească cunoa terea celui de-al treilea Ilie, ș ș
a a cum oamenii au primit cunoa terea lui Ioan Botezătorul i a lui Isus. Acest lucru nu ș ș ș
se face independent, fiecare pentru el însu i. Cuvântul este predicat pe căile pe care le-ș
a stabilit DOMNUL i to i trebuie să facă efortul de a în elege. Să ne amintim deci, iubi i ș ț ț ț
fra i, ceea ce am vorbit la început, în efania 1: "Voi nimici tot ce este pe fa a ț Ț ț
pământului, atât pe oameni cât i pe animale, păsările i tot ce are via ă". Sfâr itul ș ș ț ș
tuturor lucrurilor este aproape. De aceea trebuie să ne luptăm a a cum nu ne-am mai ș
luptat niciodată, niciodată înainte. Sperăm ca aceste cuvinte să găsească pământ fertil 
în unele suflete, în unele min i, i să dea roade, iar unii să umble în în elepciune i ț ș ț ș
în elegere a tot ceea ce se va întâmpla pe pământ, să intre în sfaturile lui DUMNEZEU ț
i, într-o zi, să facă parte din acei sfetnici deosebi i care vor fi mireasa Mielului, stând ș ț

alături de Isus ca împăra i i preo i. Mai este încă multă lumină care urmează să fie ț ș ț
revelată, suntem siguri. Aceasta nu este nimic, acesta este un început. A a că cel care ș
vrea să se pregătească pentru războiul de la Armaghedon, trebuie să o facă acum i ș
trebuie să studieze tot ce a dat DOMNUL de la începutul războiului, cel pu in. i când ț Ș
ve i termina de studiat de la începutul războiului până în prezent, atunci vă vom spune ț
ce mai trebuie să studia i dinainte de război. Fie ca DOMNUL Isus Cristos să ț
binecuvânteze poporul care se străduie te i fie ca mul i să înainteze repede, a a cum aș ș ț ș
spus Ellen White, i să crească în câteva luni a a cum mul i nu au crescut în decenii. i ș ș ț Ș
mul i vor veni i dintre neamuri, ca acest slujitor care vorbe te, mul i vor veni i vor lua ț ș ș ț ș
coroane de la cei care nu au vrut să se înroleze. i vor ajunge să în eleagă repede, a a Ș ț ș
cum a făcut Apolo în Noul Testament. Au existat oameni pe care DOMNUL i-a adus 
dintre neamuri pentru a predica acela i mesaj pe care l-au predicat Pavel i apostolii. ș ș
Fie ca DOMNUL să ajute pe oricine vrea să aibă caracterul lui Cristos i mântuirea ș
ve nică, să îl ajute să în eleagă i să strângă în cufărul său, în mintea sa, bijuteriile ș ț ș
pre ioase ale adevărului, una câte una, în ordine, a a cum a poruncit DUMNEZEU. ț ș
Pacea fie asupra lui Israel. Amin.
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