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Pacea lui Cristos, iubiți frați, mica turmă a Domnului Isus Cristos! Ne aflăm în 
Ziua Sfântă a Domnului, în această zi, în această a 366-a zi de la începutul 
războiului din Ucraina. Este practic un an, a trecut un an, ieri s-a împlinit un 
an de la invazie. Și haideți să vedem ce spune Cuvântul Domnului în acest 
Sabat, primul Sabat după un an de război. Nu numai de război, este un an de
distrugere sistematică nu numai a orașelor, clădirilor și satelor, ci și a vieților 
civile. Rusia este deja declarată țară teroristă. Până în prezent au fost 
numărate 70.000 de crime de război, iar numărul acestora este în continuă 
creștere. Putem spune că este un război fără precedent. Chiar dacă îl 
comparăm cu războaiele mondiale, ne dăm seama că este practic un război 
mondial. Este Estul împotriva Vestului. Și știm că nu doar Rusia are 
resentimente sau ură față de Occident, ci practic majoritatea țărilor asiatice, 
țările dictatoriale, toate au ură față de Statele Unite și față de Occident, lumea
occidentală. Și China are ură, deși China nu o manifestă, cel puțin până 
acum nu a manifestat-o fizic, nu s-a implicat în război. Dar în discursurile lor, 
în declarațiile lor, demnitarii chinezi au amenințat în mod clar Occidentul, au 
avertizat și și-au exprimat ura. Vom vorbi astăzi despre multe lucruri care s-
au întâmplat și vom vedea ce cuvânt a dat Domnul pentru această zi într-un 
mod special. De asemenea, vom vorbi despre cuvântul pe care El l-a dat în 
toată această săptămână, pentru că săptămâna aceasta a fost o săptămână 
foarte intensă de evenimente profetice, politice și profetice pe pământ. A fost 
o săptămână în care practic toate puterile majore implicate în acest conflict s-
au manifestat, au vorbit, au luat decizii. Haideți să ne ocupăm mai întâi de 
această parte a evenimentelor care s-au petrecut, deoarece va fi mai scurtă. 
În primul rând, în urmă cu aproximativ zece zile, Rusia a trimis nave de 
război. Acestea sunt încărcate cu încărcături nucleare în Marea Baltică. De 
asemenea, în urmă cu câteva zile au început exerciții tactice cu aceste nave, 
cu aceste nave de război în Africa de Sud. Toate acestea au stârnit temeri în 
rândul politicienilor occidentali cu privire la intențiile lui Putin, pentru că este 
clar că are intenții nucleare. S-ar putea ca el să vrea doar să intimideze sau 
s-ar putea ca el să aibă într-adevăr intenția de a le folosi, pentru că 
săptămâna aceasta, pe 21, a doua zi a săptămânii, pe 21, Putin a avut un 
discurs de două ore în care a spus o mulțime de lucruri. A spus că va 
continua războiul, că Rusia nu poate pierde. A spus că lumea occidentală a 
atacat, a spus că Occidentul a început practic acest război. Și a mai spus că 
a rupt practic pactul de dezarmare nucleară încheiat cu Statele Unite. Practic 
a rupt acest pact care a permis oficialilor americani să viziteze centralele 
nucleare din Rusia. Acesta este un mare semnal și, de asemenea, 
desfășurarea de nave de război cu focoase nucleare în Marea Baltică pare să
fie pentru prima dată în ultimii 30 de ani. Acest lucru din partea Rusiei. Putin 
a sărbătorit practic invazia, un an de la invazia Ucrainei pe un mare stadion 
cu multă propagandă și cu multe cuvinte mincinoase. Și a ținut și acest 



discurs pentru a-și declara practic intențiile. Lumea occidentală a înțeles 
amenințarea sau posibilitatea unui război nuclear. În același timp, acest lucru 
s-a întâmplat practic cu o zi înainte de data de 22. În primul rând trebuie să 
ne amintim că în 2014 mini-războiul sau războiul pe care Rusia l-a purtat 
împotriva Ucrainei și când a cucerit Crimeea a început pe data de 20 a celei 
de-a doua luni a anului. Practic, ambele date, cea din 2014 și cea din 2022 s-
au împlinit săptămâna trecută. Ziua de 23 a fost ultima zi, ziua în care s-a 
împlinit termenul dat de generalul ucrainean pentru ajutorul pe care l-a cerut 
aliaților occidentali. El a cerut acel mare ajutor despre care am înregistrat mai
multe înregistrări audio și am arătat această mare încercare a Occidentului. 
După aceea, multe țări și-au exprimat disponibilitatea, altele au promis ajutor 
mai târziu, au dat doar promisiunea de ajutor. În ceea ce privește ajutorul, au 
dat puțin, dar cel mai îngrijorător lucru pe care l-am văzut este cantitatea fără 
precedent de muniție cheltuită în Ucraina. Practic, într-o singură zi, Ucraina 
cheltuiește muniția care este produsă într-o fabrică pe lună, iar în Statele 
Unite sunt puține astfel de fabrici. 8.000 de obuze, asta se consumă într-o 
singură zi. Acest lucru aproape că a epuizat rezerva, cel puțin a țărilor 
europene, nu vorbim de Statele Unite. Este un război de uzură, în care una 
sau alta dintre cele două tabere va rămâne fără resurse, fără muniție.
Acesta este motivul pentru care Rusia caută cu disperare aliați. În prezent, 
primește asistență în materie de arme doar din partea Coreei de Nord, dar 
aceasta este o țară mică. Ceea ce caută Rusia este să convingă China să 
dea arme Rusiei și vom vorbi despre acest lucru mai târziu, după ce vom 
vorbi despre zilele de 20 și 21. A doua zi, pe 22, a fost lună nouă. Ziua de 20 
a fost o zi unică, ca să spunem așa, pentru că președintele Statelor Unite, 
Joe Biden, a vizitat în secret Ucraina. El a vizitat în secret Kievul și a făcut-o 
într-un mod secret, astfel încât mass-media, ziarele nu au știut despre asta. 
Nimeni nu a știut despre asta, probabil din cauza pericolului în care se afla 
președintele Statelor Unite. Președintele a călătorit în secret timp de opt ore 
cu un tren din Polonia până la Kiev. Este același tren folosit de toți oficialii 
care l-au vizitat pe Zelensky. Este același tren cu care au călătorit Boris 
Johnson sau ceilalți oficiali NATO care l-au vizitat. Este același tren cu care a
călătorit și Biden. Opt ore pe o cale ferată spre Polonia, din Polonia spre 
Kiev. Este un risc ridicat, deoarece dacă Rusia, dacă Putin ar fi atacat acel 
tren, ar fi început practic un război între Statele Unite și Rusia. Nu s-a 
întâmplat nimic, dar această vizită americană a fost ca o amenințare directă 
la adresa lui Putin. Biden l-a vizitat pe Zelensky exact pentru a-i arăta lui 
Putin că Statele Unite nu vor înceta să participe cu armele lor la acest război 
până când nu se va obține victoria. A fost o declarație directă. Acest lucru a 
avut loc în ziua de 20. A fost o săptămână foarte specială, o săptămână în 
care s-au întâmplat mai multe evenimente și s-au petrecut evenimente aici, în
Madison. A fost o zi în care o promisiune de eliberare a fost făcută și Ucrainei
de către Joe Biden. Și, de asemenea, aici, în Madison, Domnul a dat o 
promisiune pe care o așteptam de mult timp. Ziua următoare a avut loc 
discursul lui Putin. Și ziua următoare, după aceasta, Biden a vorbit în Polonia 



înaintea președinților B9. Întâi Putin, apoi Biden și apoi în zilele următoare 
Biden s-a întâlnit cu NATO, cu NATO, dar cu partea de țări din est care sunt 
o barieră de la nord la sud. Sunt nouă țări NATO care au participat la această
întâlnire cu președintele Statelor Unite. A avut loc în Polonia. În Polonia, a 
participat acest grup al celor nouă de la București, B9, care sunt țări care 
formează o barieră pentru tot Occidentul. Evident, Biden s-a întâlnit cu ei 
pentru a consolida probabil protecția Occidentului și pentru că el prevede că 
războiul va fi dificil și dur. Se preconizează chiar că va fi unul de lungă durată,
că ar putea fi un război de mulți ani. Biden a spus că el știa, știa că Putin va 
invada Ucraina, știa dinainte, avea certitudinea asta. Și trebuie menționat 
faptul că Biden l-a sunat pe Zelensky chiar în noaptea în care a început 
invazia. Nu suntem surprinși de toate aceste evenimente, era de așteptat ca 
pe data de 24 sau după această zi, această zi care a fost ziua de pregătire 
pentru noi, ziua de 24, când se sărbătorește literalmente un an de război, că 
în acea zi va începe un alt atac uriaș al Rusiei, pentru că s-au observat 
pregătiri, se înarmează, Rusia pregătește practic o altă invazie. În momentul 
de față atacurile s-au înmulțit, este adevărat, dar nu au intrat atâtea trupe 
câte se așteptau, pe care le pregătește Putin. Ceea ce este cert este că el 
anunță pentru acest an, acest al doilea an de război, o intensificare a 
războiului. Anul acesta lucrurile se vor întâmpla chiar mai grav decât anul 
trecut. În acest an, Ucraina speră să câștige războiul, dar acest lucru ar fi 
poate posibil dacă China nu ar intra în acest război, dacă nu ar sprijini Rusia. 
Dar ceea ce am văzut săptămâna aceasta din partea Chinei, am auzit mai 
multe declarații, mai mulți oficiali chinezi amenințând practic Statele Unite și 
interzicând Statelor Unite să le spună ce să facă cu armele lor, pentru că știm
că Putin cere arme Chinei de mult timp. Iar săptămâna aceasta, pe lângă 
celelalte lucruri despre care am vorbit, China, se pare că relațiile dintre Rusia 
și China au fost reparate. China până în acest moment nu a ajutat Rusia și se
pare că politicienii din Occident au observat că China și-a schimbat poziția. 
Poziția sa de până acum a fost una de neutralitate, să spunem, nici de 
sprijinire a Ucrainei, nici de sprijinire a Rusiei și, de asemenea, oferind o 
pace, pacea chineză. Iar această pace chineză a fost negată săptămâna 
aceasta de președintele Biden. Deci China și-a schimbat poziția. Se pare că 
este foarte probabil ca China să trimită arme Rusiei. China a început deja să 
facă exerciții împreună cu Rusia, exerciții militare tactice împreună cu Rusia. 
Și acesta este un lucru nou. Până acum, China a fost, să spunem, un 
mielușel, nedorind să se implice. Și știm că nu poți avea încredere în 
declarațiile dictatorilor din Est. Nu poți avea încredere în declarațiile sau 
promisiunile, chiar și în pactele, tratatele, semnate pe care le-a făcut Putin, în
promisiunile sale, în tot ceea ce spune sau face sau semnează. Nu se poate 
avea încredere în ele. El a încălcat fiecare pact. Acest lucru este cunoscut.
Toată lumea știe acest lucru. Este o putere mincinoasă. La fel ca toți 
dictatorii. De exemplu, cel al Coreei de Nord, al Chinei și, cel mai probabil, al 
Turciei. La câteva luni după ce a început războiul, sau la câteva săptămâni, 
nu-mi amintesc, am prezentat o temă în care arătam cele mai periculoase trei



puteri cu steag roșu. Și era vorba de Rusia, China și Turcia. Până acum, 
Turcia, am discutat, Turcia s-a opus în anumite puncte. Turcia nu a ajuns 
încă la poziția Chinei. China este cea care s-a apropiat cel mai mult 
săptămâna aceasta de Rusia. Și dacă China își va schimba poziția și va 
începe să trimită arme, atunci trebuie să știm că China are arme. Are arme, 
are tehnologie. Iar acest război va fi mult mai dificil decât a fost până acum. 
Este adevărat că Occidentul trimite arme și va trimite mai multe în Ucraina, 
dar cu armele Chinei nu putem prevedea sfârșitul acestui război. Este posibil,
toate versiunile sunt posibile. Așa că Domnul ne-a avertizat în această 
săptămână în această privință. Domnul ne-a dat din nou despre regele 
Tirului. Săptămâna aceasta, regele Tirului care apare în Ezechiel 27-28. 
Acest rege care s-a înălțat, s-a îmbogățit, s-a crezut cel mai înțelept, iar 
Domnul i-a spus că îl va coborî la pământ. Acest personaj care reprezintă, 
care l-a simbolizat pe Satana în acest sens. Dar, de asemenea, probabil și 
națiuni sau dictatori care au acest profil. Putin este cunoscut ca fiind unul 
dintre cei mai bogați oameni de pe pământ. Cel despre care se credea că 
este cel mai bogat om de pe pământ a spus că nu este el, ci Putin. Nu numai 
că este bogat, dar și că se crede înțelept. Și că este și o putere mincinoasă. 
Toate acestea sunt caracteristici ale lui Satan sau ale regelui Tirului. Puterea 
mincinoasă, ne spune Biblia, este tatăl minciunii, al bogăției și al mândriei. 
Domnul ne-a dat în această săptămână Ezechiel 27, care vorbește despre 
Tir, așa cum am vorbit și noi. Ne-a dat Mica 7 care vorbește despre o zi, un 
timp de necaz practic când spune aici: "A lipsit cel milostiv de pe pământ". 
Vorbește despre un timp în care se caută milă. Domnul caută milă. Am 
prezentat toate acestea în aproape toate înregistrările noastre. Vorbește 
despre un timp în care Domnul vrea să salveze. Și El vrea să salveze doar 
dacă vede milă, dacă vede dragoste adevărată. Am vorbit că El face acest 
lucru și cu întreaga lume și că mulți au arătat milă și au ajutat Ucraina. Și 
tocmai am menționat că Domnul a început o judecată cu cei puternici, cu 
politicienii, cu președinții din Occident. Și ca o consecință a acestei judecăți și
a rugăciunilor noastre, pentru că ne-am rugat mult în aceste săptămâni 
pentru ca cei puternici să se schimbe, și într-un mod special ne-am rugat 
pentru Joe Biden. Pentru că el este ca un Nebucadnețar al lumii actuale. El 
este omul care are cea mai mare putere politică, cea mai mare putere militară
din această lume. El este ca un Nebucadnețar. Și noi știm că Duhul Domnului
l-a căutat pe Nebucadnețar. Și am putut să vedem în această călătorie plină 
de riscuri. El ar fi putut să-și piardă viața. Am văzut că Joe Biden s-a 
răzgândit oarecum. Și-a asumat acest risc pentru a face această vizită care 
este un mare ajutor pentru Ucraina. Pentru că îi oferă o imagine mai, să 
spunem, mai sigură, îi oferă mai multă securitate și mai multă putere față de 
Rusia. Iar Joe Biden și-a riscat viața pentru a face acest lucru. Este un lucru 
de care ne bucurăm, pe de o parte, chiar dacă faptul că nu trimite armele pe 
care Ucraina le-a cerut, nu este un lucru bun. Dar cel puțin a făcut acest 
lucru. Am văzut cum Duhul Sfânt schimbă mințile, chiar și pe cele puternice. 
De asemenea, în această săptămână au existat, au existat declarații, 



declarații din partea altor politicieni importanți. Unul dintre aceștia, și unul 
dintre cei care și-au exprimat dragostea reală pentru Ucraina, a fost Boris 
Johnson, prim-ministrul, fostul ministru al Regatului Unit, care a fost înlăturat 
din funcție. El a fost înlăturat din funcție după ce a vizitat Ucraina de mai 
multe ori și le-a trimis tot ce a putut să le trimită. Și el este unul dintre cei mai 
buni prieteni ai lui Zelensky, este unul dintre oamenii care iubesc cel mai mult
Ucraina, într-adevăr, dintre oamenii puternici din Occident. Și el a vorbit și a 
declarat despre Putin, a fost intervievat, și a declarat clar că trebuie trimise 
armele de care Ucraina are nevoie. El a repetat acest lucru de mai multe ori 
și a repetat de mai multe ori în interviul său că trebuie să căutăm să evităm 
vărsarea de sânge. Trebuie să ajutați Ucraina acum sau niciodată, a spus el. 
Acum și cât mai curând posibil, pentru ca oamenii să nu moară. Asta este 
ceea ce am predicat de aici, de la Institutul Madison. Și acesta este semnul 
că se lucrează din dragoste. Iar Boris Johnson a manifestat această iubire, 
chiar dacă a fost înlăturat de la putere de Satana. A fost înlocuit cu acuzații 
puerile, acuzații copilărești, acuzații fără sens. Dar Satana a reușit să îl 
doboare, să îi ia puterea de a ajuta Ucraina.
Deși continuă să promoveze aceste idei, el are influență, încearcă să ajute și 
să influențeze ceilalți președinți din Occident, chiar și pe Joe Biden. Dar el a 
fost, dintre toți, cel care a dat dovadă de o iubire sinceră, de o iubire 
adevărată. Și de aceea, în fața lui Dumnezeu, el este mai presus de Joe 
Biden în ceea ce privește caracterul său. Și de aceea Satana l-a îndepărtat 
din funcție. O altă declarație, un alt interviu important care a avut loc 
săptămâna aceasta a fost cel al unui ministru ucrainean care a spus că va 
căuta milă. Și spunem acest lucru având în vedere ceea ce am vorbit în Mica,
capitolul 7, pe care Domnul ni l-a dat săptămâna aceasta. Unde se spune: 
"Omul milostiv a dispărut de pe pământ și nu mai este nimeni drept printre 
oameni". Și este capitolul în care spune: "Eu, dar eu voi îndura mânia 
Domnului". Practic, aici este vorba de o perioadă de restriște, când mila este 
puțină. Domnul caută milă, nu numai printre oamenii de rând, ci și printre 
președinți, printre politicieni. El caută acest lucru și acum vom vedea că o 
caută în toată lumea. Pentru că acest ministru ucrainean a fost intervievat și a
spus că misiunea sa în care se va implica de acum înainte este de a-i vizita 
pe toți cei care îl vor primi, pe toți președinții care îl vor primi din America 
Latină. Din cele 33 de țări cred că sunt din America Latină. Și va începe cu 
Mexic. Va vizita probabil Mexicul. Vrea să viziteze Mexicul. Nu știe dacă 
președintele Mexicului îl va primi. Dar a spus că va prezenta în fața tuturor 
acestor președinți care îl vor primi cazul Ucrainei. Așa s-a exprimat el, cazul 
Ucrainei, pentru ca ei să îl înțeleagă. Acest lucru arată că lumea nu înțelege 
cazul Ucrainei. Lumea nu înțelege, a spus el, suferința din Ucraina. Iar el va 
predica această suferință în fața președinților. Acest lucru este ca și cum ar 
cântări inimile. Este o judecată care are loc. A început cu președinții din 
Occident, dar acum ajunge în America, în America de Sud și în America 
Centrală, în America Latină. Și va ajunge la toți președinții, la rugămintea 
ucraineană de a-i ajuta. Și atunci Domnul le va cântări inimile, dacă vor arăta 



milă sau nu. Pentru că acest politician, nu cred că este vorba de propriile lui 
gânduri, ci Duhul Sfânt îl folosește pentru a face această cerere. Cine 
altcineva ar putea face o cerere sau judeca inimile președinților decât un 
politician? Așa cum generalul Ucrainei a cântărit inimile politicienilor din 
Occident cu această mare cerere, tot așa acest ministru va cântări inimile 
celorlalte țări de pe cele două continente americane, căutând milă. Deși 
Cuvântul din Mica ne spune că cel milostiv de pe pământ a lipsit. În ciuda 
acestui fapt și în ciuda faptului că există puține șanse ca aceste țări să ajute 
în modul în care dorește Ucraina, unele au ajutat puțin, dar există puține 
șanse și în ciuda acestui fapt, acest ministru va face această lucrare, care va 
fi ca o judecată. Deci vedem cum în această săptămână se intensifică 
judecata Domnului. Judecata Domnului se intensifică, se lărgește, atinge mai 
multe țări, mai mulți președinți. Adică, în acest an, probabil că va veni 
judecata, dar intențiile pentru acest an sunt clare. Este posibil ca în acest an 
inimile acestor președinți și ale întregii lumi să fie judecate și se va vedea 
cine are sau nu are dragoste. Și, ca o consecință a fiecărei decizii, probabil 
că în fiecare țară se vor întâmpla sau nu dezastre. Asta s-a întâmplat din 
punct de vedere politic, profetic, pentru că acesta este un război profetic. Și 
acum să vedem ce altceva, ce alte cuvinte a mai dat Domnul. Ne-a dat 
Zaharia, de la 4 la 6. Zaharia 6 ne-a dat, înainte și săptămânile de dinainte, 
Zaharia 6 este locul unde vorbește despre cele patru care care ies dintre 
munți și care sunt cele patru vânturi din ceruri care ies de unde sunt înainte 
de "Eu Sunt al întregului pământ". Aici el vorbește practic de o profeție 
despre aceste zile finale, când aceste care ies pentru a merge să cutreiere 
pământul. Și sunt de culori diferite, practic sunt aproape de aceleași culori ca 
și caii din Apocalipsa 6. Și vom menționa acest lucru mai departe, am făcut 
un mic studiu. Apoi, Domnul ne-a dat Isaia 22, vorbind despre această 
săptămână, nu despre acest Sabat. După aceea vom spune ce am primit în 
acest Sabat. În această săptămână, înainte de Sabat, El ne-a dat și Isaia 22: 
"Povara văii viziunii". Spune: "Toate căpeteniile tale au fugit împreună. De 
aceea am zis: Lăsați-mă în pace, voi plânge cu amar; nu vă îngrijorați să mă 
mângâiați pentru nimicirea fiicei poporului meu. Căci este o zi de tulburare, 
de necaz și de nedumerire din partea Domnului".
Observați, am văzut în Zaharia că cele patru care ies din fața Domnului. Și 
ele sunt vânturi ale cerului. Iar acest lucru se referă la lucrarea îngerilor sau 
la lucrarea Duhului Sfânt. Și aici se spune: "Căci este o zi de tulburare, de 
necaz și de nedumerire din partea Domnului Iehova al oștirilor, în valea 
viziunii, pentru a dărâma zidul și pentru a striga către munți". Aici vorbește de 
două cazuri, de unii care vor spune să mâncăm și să bem, căci mâine murim.
Și vorbește de alții care se vor mântui, căci în același capitol Domnul spune: 
"Și voi pune cheia casei lui David pe umărul lui și el va deschide și nimeni nu 
va închide, și el va închide și nimeni nu va deschide". Aici El se referă în mod
clar la Domnul Isus Cristos și la lucrarea din Locul Preasfânt, a cărui ușă a 
fost deschisă în 1844 și încă nimeni nu a închis-o până acum. Ne aflăm la a 
doua încercare din partea Domnului de a obține poporul Său. Această 



încercare va fi victorioasă, știm asta. Dar în această încercare de a-l obține, 
Domnul va trebui să îngăduie ceea ce nu a îngăduit în prima încercare. În 
prima încercare nu a existat război, sau nu a existat prea mult război. Nu a 
existat niciun război mondial, nu a existat niciun pericol nici măcar între 
națiuni. Așa că acea primă mișcare, acea primă încercare de a aduce 
oamenii în Canaanul ceresc, a avut loc în Statele Unite în cea mai mare 
parte. A existat doar un război civil timp de câțiva ani, dar în rest a fost o 
perioadă de pace. Dar acum, la a doua încercare, și să ne amintim că a doua
încercare, încercarea lui Iosua din trecut, a fost încercarea în care au avut 
războaie. În care au avut cele mai multe războaie. A fost atunci când au intrat
și au trebuit să cucerească, rege cu rege, să învingă toate armatele de acolo.
Așa că putem înțelege că această a doua încercare este o încercare în 
condițiile războiului, a iminenței sabiei, a iminenței războiului. De aceea, 
Domnul a spus că vor fi războaie și zvonuri de războaie în Matei 24. Deci, aici
spune: "Căci ziua aceasta este o zi de tulburare, de restriște, de confuzie. În 
ziua aceea, zice Domnul oștirilor, cuiul care este înfipt într-un loc sigur va fi 
scos, se va rupe și va cădea. Și povara care a fost pusă pe el va fi dărâmată, 
căci Domnul a vorbit". Iată un limbaj simbolic foarte puțin înțeles. Acest cui, 
vorbește la singular de un cui înfipt într-un loc sigur. La ce ne face să ne 
gândim cuiul înfipt într-un loc sigur? La ce ne putem gândi cu acest lucru? Mă
face să mă gândesc la țapul din Daniel, capitolul 8, pentru că are un corn 
notabil, un corn. Și acel țap este cel care distruge cele două coarne ale 
berbecului. Vom vorbi puțin mai mult despre asta, pentru că tocmai acest 
lucru ni l-a dat Domnul în această zi. Daniel 7 și 8 și Daniel 11 și 12, ambele. 
O jumătate ne-a dat-o la începutul Sabatului și cealaltă jumătate la altar. În 
mod clar, Domnul ne-a arătat la sfârșitul acestei săptămâni, în ultima zi a 
acestei săptămâni, că în această săptămână au avut loc evenimente 
profetice. Și că trebuie să le căutăm în cartea lui Daniel. S-au întâmplat 
evenimente care sunt acolo în cartea Daniel. Și sunt sigur că acestea sunt în 
cartea lui Daniel, capitolul 11. Pentru că capitolul 11 vorbește despre toate 
aceste evenimente. Noi nu putem înțelege încă capitolul 11, pentru că avem 
nevoie de mai multe evenimente care să se împlinească. Acel capitol poate fi 
înțeles doar atunci când se vor împlini suficiente evenimente profetice pentru 
ca noi să le putem cunoaște pe acestea din această carte și apoi să putem 
interpreta mai departe.
Dar Domnul, în mod clar, în toate aceste cărți pe care ni le-a dat în această 
săptămână, ne-a vorbit despre acest timp, despre această judecată a zilei 
ispășirii și despre această a doua încercare, când Domnul, în timp ce în lume 
este război, este sabie, Domnul vrea să trezească sufletele. Și meditând la 
asta, mi-am dat seama că cele cinci fecioare înțelepte nu pot și nu vor să se 
trezească în timp de pace, iubiți frați. Dacă ar fi fost posibil să se trezească în
timp de pace, aceste fecioare înțelepte s-ar fi trezit în timpul Elenei White, 
când apostazia era doar Alfa, nu atât de teribilă ca Omega, și când era pace, 
și când toți puteau să-și cerceteze scripturile și să-și îmbunătățească 
caracterul și să ajute lucrarea. Oamenii nu s-au trezit atunci când profetul 



însuși era în mijlocul lor. Gândiți-vă acum la popor când îl aveau pe Moise în 
mijlocul lor. Imaginați-vă un popor atât de răzvrătit încât chiar având în fața 
lor un Moise, pe care îl vedeau cu fața strălucitoare și vedeau și atâtea 
manifestări glorioase din partea lui Dumnezeu. Și acest popor nu s-a trezit, 
acest popor a fost condamnat să cadă în pustiu. Așadar, profeția spune că, 
așa cum o înțelegem noi aici, la Institutul Madison, că cele cinci fecioare 
înțelepte se vor trezi într-un timp de necaz. Ele se vor trezi într-un timp de 
război, de sabie. Și nu cred că acest lucru se referă doar la războiul care are 
loc acum între Ucraina și Rusia. În restul lumii este pace, cele cinci fecioare 
înțelepte nu se vor trezi în acest fel. Pentru ca oamenii să se trezească, Ellen
White a declarat cum va fi posibil acest lucru. Ea a spus că lucrarea care nu a
fost făcută în timp de pace va trebui să fie făcută în timp de război, în timp de 
necaz, în timp de restriște, în vremuri grele. Iar lucrarea este de a obține 
caracterul lui Isus Cristos fraților. Aceasta este lucrarea, aceasta este datoria,
aceasta este lucrarea din Locul Preasfânt. Aceasta este ceea ce așteaptă 
Domnul, un popor dispus să fie umplut cu Duhul Său cel Sfânt. Și nu este 
suficient să spui: "Doamne, sunt gata, umple-mă!" Nu! Domnul caută în 
adâncul inimii. El nu poate umple o inimă plină de mândrie, nici chiar dacă 
are doar un pic de mândrie sau de egoism în ea. El nu o poate umple cu 
Duhul Său. Domnul așteaptă aceste vase goale, și cum vor fi golite aceste 
vase? Cum se vor trezi cele cinci fecioare înțelepte dacă este pace și nimic 
nu le deranjează să continue așa cum sunt? Doar în timp de război mondial, 
am putea spune, în timp de război care vine la fiecare. Numai așa își pot 
schimba cursul. Ceva trebuie să intervină pentru a-i opri. În Cuvântul 
Domnului din Vechiul Testament, Eu Sunt al oștirilor, Dumnezeu Însuși, 
merge până într-acolo încât strigă: "Opriți-vă! Opriți-vă!", se spune acolo. 
"Opriți-vă din drumul vostru și gândiți-vă!" Cred că asta este ceea ce va trebui
să facă Domnul pentru a aduce trezirea. Și iată de ce acest război din 
Ucraina nu s-a rezolvat ușor, rapid. De aceea, Domnul a ridicat un Zelensky, 
pentru a se opune, pentru a mobiliza Statele Unite și toate țările. Și de aceea,
în loc să obțină victoria, acest război se va înrăutăți. Viitorul este imprevizibil. 
Viitorul se poate întâmpla în diferite moduri, iubiți frați. Deși până acum 
suntem obișnuiți cu pacea, cel puțin aici, în Occident, suntem obișnuiți cu o 
lume a păcii. Este foarte posibil ca aceasta să se schimbe radical și ca lumea
să nu mai poată fi niciodată ceea ce a fost. Este foarte probabil, iubiți frați, ca 
Domnul să fie nevoit să permită războiul, să permită o perioadă atât de dificilă
pe pământ, pentru ca poporul Său să se trezească, pentru ca poporul Său să 
decidă astăzi cui să slujească. Ceva trebuie să se întâmple pe pământ. 
Putem vedea, așteptăm de atâtea decenii. Și Domnul așteaptă de 170 de ani 
ca cei 144.000 să se înroleze pentru războiul Armaghedonului. Și ei nu s-au 
înrolat încă. De aceea, Domnul va împlini cuvintele lui Ellen White.
Iar cele cinci fecioare înțelepte, dacă nu au fost trezite de numeroasele 
invitații pe care Domnul le-a adresat lor în timp de pace, vor trebui să fie 
trezite în timp de război, în timp de necaz, în timp de strâmtorare, în timp de 
primejdie, în timp în care nu vor mai putea trăi la fel ca acum. Eu cred că, așa



cum spune Apocalipsa 6, cel de-al treilea sigiliu, prăbușirea economică și 
foametea, acest lucru trebuie să vină. Cred că vremea afacerilor s-a terminat.
Vremea afacerilor și a îmbogățirii cred că s-a terminat. Este o posibilitate, 
iubiți frați.
Astăzi vom vorbi despre o posibilitate teribilă, pentru că știm că aceste 
vremuri vor fi atât de teribile, încât nimeni nu și le poate imagina. V-ați 
imaginat vreodată că această lume occidentală ar putea ajunge din nou sub 
comunism? Sau că războiul mondial ar putea ajunge din nou în toate aceste 
țări? Ei bine, să vedem. Deci, l-am avut pe Zaharia cu cele patru care și cu 
vânturile cerurilor. Trebuie să știm că acestea se referă la îngeri, la lucrarea 
Duhului Sfânt. Aceștia merg pe tot pământul. Iar în Apocalipsa se spune, de 
asemenea, că Duhul Sfânt cutreieră tot pământul. Vom merge la cărțile pe 
care le-am primit în acest Sabat într-un mod special. Avem Daniel 7 și 8 și 
avem Daniel 11 și 12. Cred că avem Daniel 11 și 12 doar pentru a înțelege că
evenimentele care se întâmplă, care sunt pe cale să se întâmple, au legătură 
cu Daniel 11 și 12. Ele descriu evenimentele din ziua ispășirii, practic. În 
Daniel 7 și 8, am prezentat că are o împlinire istorică, are o a doua împlinire, 
la fel ca Matei 24, are o împlinire locală. Și mergem acum din nou la Daniel 
capitolul 7 și capitolul 8. Putem observa că aceste vânturi din cer se repetă. 
Și în această săptămână, în mai multe cărți pe care Domnul ni le-a deschis în
închinare, aceste vânturi ale cerului apar. În Zaharia 6 este unul dintre 
locurile în care apar, vorbind despre aceste patru care. Și un alt verset este 
aici, în Daniel capitolul 7 versetul 2. Daniel a vorbit și a spus: "Am văzut în 
viziunea mea de noapte și, iată, cele patru vânturi ale cerului se luptau pe 
marea cea mare". Prin marea cea mare știm că se referă la Marea 
Mediterană, sau cel puțin așa a înțeles-o Daniel. Așa se numea Marea 
Mediterană, marea cea mare, la acea vreme. "Și cele patru vânturi din ceruri 
se luptau pe marea cea mare". Cele patru vânturi ale cerului apar în Zaharia 
6:5. Să mergem la Zaharia 6:5. Și spune aici, vorbind despre aceste care, și 
spune în versetul 5: "Și îngerul mi-a răspuns și a zis: Acestea sunt cele patru 
vânturi ale cerurilor, care ies din locul unde stau în fața lui EU SUNT, Domnul
întregului pământ". Vrem să remarcăm un lucru. Aceste vânturi care apar aici 
sunt diferite de vânturile din Apocalipsa 7:1. Haideți să mergem la Apocalipsa
7:1 pentru a citi puțin aceleași cuvinte, dar puțin diferite. Apocalipsa 7:1 
spune: "Și după aceste lucruri am văzut patru îngeri stând în picioare la cele 
patru colțuri ale pământului, ținând cele patru vânturi ale pământului, ca 
niciun vânt să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac, până 
când va avea loc sigilarea."
Așadar, avem patru vânturi cerești care ies din locul unde se află Domnul, 
adică din Locul Preasfânt. Și mai sunt alte patru vânturi de pe pământ în 
acest moment, ele nu sunt din cer, ci de pe pământ, care sunt reținute în timp
ce cei 144.000 sunt sigilați. Putem înțelege că aceste vânturi sunt diferite, că 
unele se referă la vânturile din timpul celor șapte sigilii, iar alte vânturi se 
referă la vânturile din timpul trâmbițelor și al plăgilor. Să vedem, aceste patru 
vânturi ale pământului din Apocalipsa 7:1 sunt eliberate în momentul în care 



sunt sigilați cei 144.000. Și de aceea încep trâmbițele și este "Vai de oameni, 
vai de oameni". Ele încep un timp de necaz teribil după sigilare, dar subiectul 
nostru nu este acesta, subiectul nostru de acum este timpul celor șapte sigilii.
Și cred că în Zaharia capitolul 6, aceste patru care vorbesc despre timpul 
celor șapte sigilii. Sunt patru care, se spune aici. Spune că primul avea cai 
roșii. Găsim acest lucru în cele șapte sigilii. Să mergem la capitolul 6 din 
Apocalipsa și spune: " Al doilea sigiliu a ieșit un alt cal roșu", versetul 4 din 
capitolul 6 din Apocalipsa. "Un cal roșu, și celui ce ședea pe el i s-a dat 
puterea de a lua pacea de pe pământ și de a se ucide unii pe alții; și i s-a dat 
o sabie mare."  Observați, iubiți frați, că această ucidere și acest timp fără 
pace nu este în timpul trâmbițelor sau al plăgilor, ci în timpul sigiliilor. Pacea 
trebuie să dispară de pe pământ. Aceasta este una dintre lucrurile care 
trebuie să dispară înainte ca cei 144.000 să poată fi sigilați. Pacea de pe 
pământ trebuie să dispară. Se spune aici foarte clar. "Și ca să se omoare unii
pe alții și i s-a dat o sabie mare". Acesta este cel roșu care aici, în Zaharia 6, 
este reprezentat ca un car cu un cal, și caii în mod surprinzător atât în 
Apocalipsa 6 cât și în Zaharia 6, și, de altfel, este același număr de capitol, 6.
Caii sunt cei care au culori. În Zaharia sunt carele, adică dacă ați văzut 
vreodată un car de război egiptean, este un cal care trage un mic car cu două
roți sau o trăsură, în care stă cel care luptă, soldatul. Este un car de luptă, 
este un car de război. Iar în Zaharia 6 este descris în acest fel: caii sunt puși 
la un car care, în mod evident, trebuie să aibă nu un călăreț, ci un soldat care
conduce calul. Iar acesta este un soldat de război. În timp ce în Apocalipsa 6 
se spune că este un călăreț care călărește. Să vedem cum spune: "Și am 
văzut când Mielul a deschis unul dintre sigilii și am auzit una dintre cele patru 
făpturi vii spunând ca un glas de tunet: Vino și vezi. Și m-am uitat și iată un 
cal alb și cel care ședea pe el avea un arc". Da, aici vorbește despre calul 
alb. Un arc, o coroană, a plecat victorios să cucerească. Apoi, al doilea 
sigiliu, un cal roșu și cel care ședea pe el. Aici avem cai cu călăreți care 
călăresc pe ei. Dar, se vorbește despre același lucru. Simbolurile sunt 
diferite, dar Domnul ne-a permis câteva elemente comune pentru a înțelege 
că este vorba de același lucru. În acest fel, Domnul a codificat profețiile Sale, 
astfel încât să nu poată fi înțelese de alții. El pune multe elemente diferite, dar
păstrează unele comune. Așadar, calul de aici, calul roșu, este primul cal aici,
în Zaharia 6. Al doilea este negru. Este un car de cai negri. Iar în Apocalipsa 
6, cel negrul este următorul după cel roșu. Este al treilea sigiliu aici, calul 
roșu. În Zaharia 6 urmează al treilea car de cai albi.
Războiul continuă pe pământ, dar apoi se adaugă tot mai multe nenorociri, 
mai multă suferință. Trebuie să înțelegem acest lucru. Și atunci, să vedem 
cine sunt aceste patru vânturi din ceruri care ies din locul unde se află 
înaintea Domnului? Cum adică aceste vânturi sunt în Sfânta Sfintelor? Ce 
sunt aceste vânturi? Ce vânturi sunt în Sfânta Sfintelor? În Biblie, iubiți frați, 
știm cu toții, Domnul face din vânturi îngeri și din foc îngeri. Vântul este un 
simbol atât al îngerilor, cât și al Duhului Sfânt. În Fapte capitolul 2 a suflat un 
vânt. Manifestarea Duhului Sfânt a fost simțită ca un vânt de multe ori. Atunci 



Domnul a spus: "Cel care este condus de Duhul Sfânt este ca vântul". Sunt 
multe locuri, multe argumente, nu vom vorbi despre asta, știm cu toții. Haideți
să vedem dacă este posibil ca acele patru vânturi din ceruri să fie Duhul 
Sfânt care lucra prin intermediul îngerilor. Am arătat într-un alt subiect, cu ani 
în urmă, această chestiune că Duhul Sfânt lucrează prin intermediul îngerilor.
Dumnezeu Tatăl Îl trimite pe Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Fiul trimite Duhul 
Sfânt, așa cum Domnul Isus a trimis Duhul Sfânt în ziua Cincizecimii. Duhul 
Sfânt îi trimite pe îngeri. Îngerii merg la biserică, iar biserica merge la lume. 
Acesta este modul în care lucrează Domnul. Să ne uităm la aceste patru 
vânturi. Apocalipsa 1:4 spune: "Har vouă și pace de la Cel care este, care era
și care va veni, și de la cele șapte duhuri care sunt înaintea tronului Său".
Acum suntem și mai confuzi. Nu sunt doar patru vânturi, ci sunt șapte duhuri 
înaintea tronului Său. Unde sunt cele patru vânturi? Din fața tronului 
Dumnezeului întregului pământ, se spune în Zaharia capitolul 6. Și din 
același loc, din fața tronului ies cele șapte duhuri. Să ne întoarcem acum la 
Apocalipsa 4:8. "Și cele patru făpturi vii." Câte sunt acolo? Patru făpturi vii. 
Numărul patru al lui Zaharia. "Și cele patru făpturi vii aveau fiecare câte șase 
aripi de jur împrejur și dinăuntru erau pline de ochi și nu aveau odihnă nici 
ziua, nici noaptea. Zicând: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu 
Atotputernic, care era, care este, care va veni". Recunoaștem aici aceleași 
cuvinte din Apocalipsa 1:4. "Cel care este, care era, care va veni". Aceste 
două versete sunt legate între ele. Într-unul ne spune că există șapte duhuri, 
în celălalt ne spune că există patru făpturi vii. Bine, acum să mergem la 
Apocalipsa 5,6, care se află pe aceeași pagină cu celălalt text din 4,8, spune: 
"Și m-am uitat și iată că în mijlocul tronului și al celor patru ființe vii și în 
mijlocul bătrânilor stătea un Miel". Să observăm un lucru, când se spune aici 
în mijlocul tronului nu înseamnă că El stă pe tron. Aici înseamnă că este ca 
un cerc, iar în centru, înconjurat de tronul lui Dumnezeu, înconjurat de cele 
patru făpturi vii, de cei douăzeci și patru de bătrâni, se află un Miel în 
picioare. Unul care a fost înjunghiat, care avea șapte coarne și șapte ochi. 
Observați, numărul șapte. Și aici sunt cei șapte ochi. În 4:8 ni s-a spus că 
sunt ochi fără număr, pentru că erau făpturile vii pline de ochi. Iar aici se 
spune șapte ochi.
Și explică spunând că sunt cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot 
pământul. Am putut vedea, iubiți frați, că cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu, 
care nu sunt altceva decât Duhul Sfânt, au aici un simbolism multiplu. Este 
simbolizat prin ochi, pot fi șapte sau pot fi mai mulți, nu contează numărul. 
Este simbolizat de vânt sau de foc, Duhul Sfânt. Este simbolizat aici, în 
Apocalipsa 1:4, pur și simplu prin cuvântul spirit, șapte duhuri. Dar vedem că,
chiar dacă spui ochi, chiar dacă spui vânt sau foc sau spirit, este vorba de 
Duhul Sfânt. Și aici se vorbește de patru vânturi din ceruri, care sunt patru 
care, în Zaharia 6 suntem. Se vorbește de patru vânturi din ceruri, care sunt 
cele patru care care pleacă din fața Dumnezeului întregului pământ. Cele 
patru vânturi ies, dar întrebarea profetului a fost: ce sunt aceste care? Ce 
reprezintă aceste care? Și îngerul i-a răspuns: "aceste care sunt cele patru 



vânturi din ceruri, care ies din fața lui Eu Sunt al întregului pământ." Cum 
înțelegem asta? Cum înțelegem că Duhul Sfânt iese din Locul Preasfânt ca 
să se ducă pe pământ și să aducă sabie, foamete, boală și război? Cum 
înțelegem asta? Ei bine, înțelegem că ceea ce se întâmplă în acest timp de 
sigilare este de la Domnul.
Ceea ce se întâmplă în această perioadă de sigilare are ca scop să pună 
capăt suferinței. Ceea ce face Domnul în acest timp al pecetluirii, El o face 
chiar dacă este greu, chiar dacă este cu suferință, cu sânge și cu martiri, 
deciziile pe care le ia în acest interval de timp al celor șapte sigilii sunt pentru 
bine, sunt pentru ca acest popor să poată fi sigilat, sunt pentru ca cei 144.000
să poată fi sigilați chiar dacă martiri trebuie să moară. Nu viața aceasta este 
promisiunea Domnului, ci viața de apoi și martirii care vor muri în acest timp 
vor fi salvați, cei care își vor schimba gândirea, chiar și printre neamuri, deși 
Domnul caută un popor printre cunoscători pentru moment, dar chiar și 
printre neamuri își vor schimba caracterul, vor renunța la egoism în acest 
timp. Și aceia vor fi mântuiți, dar lucrarea Domnului prin care permite 
războiul, permite dușmanului să facă o lucrare distructivă, deși în Apocalipsa 
7, cu 1, se spune că El ține vânturile în loc. Cum putem înțelege când vedem,
numai dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în Ucraina, cum putem spune că
Domnul încă ține vânturile în loc? Pentru că, dacă am putea privi în viitor, la 
vremea trâmbițelor și a plăgilor și am pune alături ceea ce se întâmplă acum 
pe pământ, nu ar fi nimic în comparație cu ceea ce va urma. De aceea, 
Domnul reține aceste vânturi ale pământului, aceste vânturi de strâmtorare, 
cu adevărat strâmtorare cum nu a mai fost niciodată pe pământ. Acel timp nu 
a venit încă. Acel timp nu va fi doar un război în Ucraina sau un conflict, acel 
timp va fi atât de teribil încât nici o limbă nu-l poate descrie, a spus Ellen 
White. Așa că Domnul reține vânturile pe care Satana vrea să le împingă și 
vrea să le aducă și vrea să distrugă întregul pământ și să ucidă totul, toată 
omenirea. Domnul reține, El interzice acest lucru deocamdată. Ceea ce 
permite El este o suflare, ca să spunem așa, este o mică suflare pe fața 
pământului, care sunt aceste șapte sigilii sau acești patru cai sau aceste 
patru care de luptă din Zaharia 6 și sunt evenimente, evenimente teribile pe 
pământ. Ele sunt un început, așa cum a spus Domnul în Matei 24, toate 
acestea sunt începutul durerilor, doar începutul durerilor, ele nu sunt durerile. 
Și noi suntem încă la începutul începutului durerilor. Nu am văzut încă decât 
calul roșu  și am văzut începutul acestui cal, pentru că mai sunt încă alte 
națiuni care trebuie să fie implicate. Domnul ne-a dat Daniel 8 pentru că 
vorbește despre un berbec și așa cum am arătat, acel berbec are două 
coarne și unul se ridică după primul. Acele coarne care fac rău pe pământ nu 
se ridică în același timp. Mai întâi se ridică cel mai mic, cel mai jos în 
înălțime, iar cel mai puternic, cel mai înalt, se ridică după el. Am arătat că 
este posibil ca acest lucru să se refere la Rusia, care este mai puțin puternică
decât China și că China se poate ridica după aceea și că berbecul împinge 
spre nord, sud și vest. Adică, dacă ne uităm la harta lumii, nu la globul 
pământesc, vă rog, nu la globul pământesc, să ne gândim la o hartă plană, 



așa cum am văzut multe. Dacă ne uităm la acea hartă și punem degetul pe 
Asia, sau Rusia sau China, nu contează, și citim Daniel 8 despre berbecul 
care va împinge spre vest, spre nord și spre sud, înțelegem clar că este 
vorba de războiul dintre Asia, să spunem, sau dintre totalitarism, dintre 
dictaturi, dintre dușmanul libertății și țările occidentale ale libertății. Este o 
luptă între forțe sau puteri pe care Satana le manipulează și unde a reușit să 
pună dictatori. Ne gândim la Rusia, ne gândim la China, ne gândim la Turcia, 
ne gândim la Coreea de Nord, sunt multe țări, dar acestea sunt cele mai 
importante. Biblia ne vorbește despre un conflict pe care lumea a putut să-l 
vadă timp de atâtea decenii, iubiți frați. Imediat după ce s-a încheiat cel de-al 
Doilea Război Mondial, imediat după ce a început Războiul Rece, care a fost 
o perioadă de amenințare nucleară, o perioadă de amenințare din partea 
Rusiei, o perioadă în care comunismul a inundat Europa, a inundat o parte a 
Europei. Comunismul de acolo, această putere satanică, intrase în Europa, 
cucerise mai multe țări, multe țări. Vom vorbi despre asta puțin mai târziu 
pentru a înțelege acest război. Acest conflict dintre bine și rău are de-a face 
cu conflictul dintre forțele lui Satana și forțele lui Dumnezeu, sau națiunile sau
guvernele lui Satana și guvernele lui Dumnezeu. Nu știu cum să mă exprim, 
ca să înțelegem mai bine că marele conflict dintre bine și rău are un 
eveniment politic corespunzător pe pământ. 
Și toate acestea trebuie să se întâmple în ziua ispășirii. Să ne întoarcem 
acum la Daniel. Suntem în capitolul 7 și am văzut că aceste vânturi ale 
cerului, se spune aici, patru vânturi ale cerului, patru, este un simbol, 
vânturile sunt un simbol, toate sunt simboluri aici. Aici se referă la acești patru
cai sau patru care care încep, care aduc un timp de suferință pe pământ, dar 
totuși, este doar începutul suferințelor, nimic mai mult.
Cele patru vânturi reale, care sunt vânturile pământului, aceste patru vânturi 
sunt purtate de îngerii lui Dumnezeu, în timp ce trec aceste vânturi mici din 
cer trec. Și aceste patru vânturi ale cerului se luptau în marea cea mare. De 
ce se spune asta? Pentru că conflictul pare că va fi între națiunile din jur, care
se învârt în jurul acestei mări Mediteraneene. Și aici Daniel a văzut patru fiare
mari diferite, una față de alta, ieșind din mare. Iar noi cunoaștem foarte bine 
aceste fiare. După leu, după urs, după leopard, vine o a patra fiară, 
înfricoșătoare și groaznică, extrem de puternică, care avea dinți mari de fier, 
care devora și rupea în bucăți și călca în picioare rămășița, adică picioarele 
se referă la faptul că mergea, intra fizic, mergea, călca cu picioarele, și era 
foarte diferită de toate fiarele. Meditând în aceste zile la atâtea evenimente 
care se întâmplă, atâtea evenimente profetice, de ce se întâmplă și unde se 
situează ele în profeții, ne-am gândit la o posibilă aplicare a acestui capitol, a 
acestor capitole, și la vremea sigiliilor, la ceea ce se întâmplă acum, o mini-
împlinire, să zicem, fără a lăsa deoparte celelalte împliniri pe care le-am 
arătat. Când am vorbit despre Daniel și Apocalipsa, am ajuns la capitolul 10, 
am comentat data trecută capitolul 10 din Daniel, unde am arătat îngerul care
se lupta, se lupta cu regii pentru a putea ajunge la Daniel și a-i spune 
mesajul. Iar îngerul, mesajul pe care îl avea îngerul era mesajul din Daniel 



capitolul 11. Iar mesajul, îngerul îl descrie astfel: "Îți voi arăta ce se va 
întâmpla, ce se va întâmpla cu poporul tău în zilele de pe urmă, pentru că 
viziunea este încă pentru zile". Aceasta este ceea ce a spus îngerul. Așadar, 
dacă capitolul 11 conține aceleași evenimente din această lume, așa cum le-
am numit noi, cele 777 evenimente, pentru că sunt evenimentele celor șapte 
peceți, șapte trâmbițe și șapte plăgi. Dacă acestea sunt relatate aici, în 
capitolul 11, iar îngerul a avut probleme în a ajunge aici, pentru a putea să-i 
transmită lui Daniel. Haideți să vedem dacă este posibil ca acest capitol 7, 
capitolul 8 să vorbească puțin despre această putere folosită de Satana, 
această putere comunistă, în aceste vremuri comuniste. Într-o altă perioadă a
zilei de ispășire, această putere a fost nazistă. Puterea este, nu contează că 
unii sunt ruși, alții sunt naziști, o altă putere pe care Satana o folosește este o
putere păgână care pare a fi religioasă - este papalitatea - nu contează, toate
aceste puteri au un singur stăpân și au un singur scop, acela de a îndepărta 
pacea de pe pământ, de a îndepărta libertatea, de a aduce împărăția lui 
Satana pe acest pământ. Satana folosește puterile în orice moment, atunci 
când i se permite să le folosească.
În Evul Mediu întunecat, a folosit puterea papalității. A avut putere politică, nu
doar religioasă, ci și politică. El punea regi și dădea jos regi. A avut putere în 
Europa. A ucis milioane și milioane de suflete. A ucis multe, multe suflete 
acea putere. Dar aici nu este vorba despre papalitate. Este vorba despre 
Satana împotriva lui Cristos. Geneza 3:16. Este vorba de lupta dintre Satana 
și Cristos. Între Satana și sămânța femeii. Sau șarpele și sămânța femeii. În 
trecut a făcut-o prin papalitate și a reușit să ucidă. Haideți să medităm un 
moment, uitându-ne la acele războaie mondiale, Primul Război Mondial, Al 
Doilea Război Mondial. Cum a reușit Satana să facă asta? Și dacă 
Dumnezeu i-a permis să facă acest lucru, iar de data aceasta nu s-a folosit 
de papalitate, ci de nazism, putem înțelege că Satana își poate schimba 
hainele și puterile pentru a obține același lucru. Pentru a reuși să ucidă, să 
distrugă, să aducă imperiul terorii pe acest pământ. Apoi, putem merge un 
pas mai departe. Acum, în zilele noastre, după cele două războaie mondiale, 
când nu mai există nazism, și nu va mai exista, când nu mai există papism, 
pentru că papa nu are puterea de a ucide, deocamdată nu are, dar există o 
altă putere care a fost teroarea omenirii după războaiele mondiale, care este 
comunismul, care este de steag roșu. Acest comunism a supraviețuit. 
Papalitatea a fost redusă la tăcere, nazismul a fost distrus ca putere politică 
și militară. Germania este o altă Germanie, nu mai este Germania nazistă 
acum, este o altă Germanie. Este o Germanie cu același caracter ca și 
celelalte țări din Occident. Dar ceea ce a supraviețuit în această lume este 
comunismul. Iar comunismul este răspândit în multe țări. Și până la rana de 
moarte a comunismului, da, am auzit bine, până la rana de moarte, 
comunismul a inundat multe țări, a avut o mare influență, a existat un război 
rece, a existat o teroare care putea exploda în orice moment, în realitate, un 
război mondial. Și această teroare a fost eliminată în 1991. Haideți să 
mergem puțin în capitolul 13 din Apocalipsa pentru a citi ceva ce poate fi 



aplicat, eventual, chiar și în acest timp și în cazul comunismului. Aici se 
spune: "Și am stat pe nisipul mării". Daniel 7 și Apocalipsa 13. În Daniel 7 
citim: "Am văzut în viziunea mea." Iar aici: "Și cele patru vânturi ale cerului se
luptau pe marea cea mare și patru fiare mari, diferite una de alta, au ieșit din 
mare". 
Și acum, în capitolul 13, se spune: "Și am văzut o fiară", de la început, "și am 
stat pe nisipul mării și am văzut o fiară care se ridica din mare, având șapte 
capete și zece coarne, și pe coarnele ei zece coroane, iar pe capetele ei un 
nume de blasfemie". Să observăm, iubiți frați, că dacă acolo, în Daniel 7, sunt
patru fiare diferite, toate ieșind din mare, pe când aici, în Apocalipsa, capitolul
13, este o singură fiară care se deosebește de celelalte fiare, ea are și 
numele de blasfemie: "Și fiara pe care am văzut-o era ca un leopard, 
picioarele ei erau ca ale unui urs și gura ei era ca gura unui leu, iar dragonul 
îi dăduse puterea și scaunul lui și o mare autoritate". Observați că atunci 
când spune că dragonul i-a dat scaunul său, autoritatea și puterea sa, asta a 
făcut întotdeauna cu fiecare putere pe care a putut să o folosească. În cazul 
lui Hitler, nu i-a dat Satana puterea, autoritatea, scaunul lui lui Hitler, care a 
reușit să cucerească aproape toată Europa? Bineînțeles că a făcut-o. Acest 
lucru se aplică cu fiecare putere pe care Satana o folosește  la un moment 
dat în istorie. "Am văzut unul dintre capetele ei ca și cum ar fi fost rănit de 
moarte, iar rana de moarte s-a vindecat; și toată lumea se minuna după 
fiară." Observați în versetul 5: "i s-a dat putere". Observați cuvintele: "puterea
i-a fost dată". De unde au ieșit carele? Din locul preasfânt. "I s-a dat putere 
să continue 42 de luni". Nu știu dacă Satana poate da putere vreunei puteri a 
lui să acționeze și să facă ce vrea el. Puterea vine de la Dumnezeu. Isus, 
când a fost judecat acolo și i-a spus guvernatorul: "Nu știi că am putere să te 
eliberez sau să te omor?". Domnul i-a răspuns: "Nu ai avea nicio putere dacă 
nu ți-ar fi fost dată de sus". De unde vine puterea? De sus, de la Tatăl. 
"Atunci i s-a dat putere să continue 42 de luni și și-a deschis gura în blasfemii
împotriva lui Dumnezeu, împotriva tabernacolului Său, tot așa, și i s-a dat 
putere să facă război cu sfinții și să-i biruiască." De ce sunt biruiți sfinții, iubiți 
frați? Noi știm că cei 144.000 nu vor fi biruiți. Ei vor birui. Ei vor zdrobi capul 
șarpelui cu picioarele lor. Aici se vorbește despre faptul că sfinții vor fi biruiți. 
Se referă înainte ca cei 144.000 să fie sigilați. Și acum ne uităm la aceste 
două capitole, Daniel 7 și Apocalipsa 13, doar pentru a vedea dacă există 
elemente aici care pot fi aplicate la această putere comunistă care vrea să 
inunde din nou Occidentul. Pentru că războiul lui Putin și al tuturor dictatorilor 
din Est este împotriva Occidentului, împotriva întregului Occident și mai ales 
împotriva Statelor Unite. Și se spune aici: "și i-a fost dat să facă război 
împotriva sfinților și să-i învingă. Și i s-a dat autoritate peste orice seminție, 
limbă și națiune". Pare a fi ca o perioadă în care această putere, această 
fiară, are putere asupra oricărui trib, limbă și națiune. "Și toți locuitorii 
pământului i se vor închina, ale căror nume nu sunt scrise în cartea vieții 
Mielului, care a fost înjunghiat de la întemeierea lumii". Observați că întreaga 
lume este polarizată în două. La fel cum lumea este polarizată atunci când 



contemplă acest război. Unii sunt pro și alții sunt contra. Unii vorbesc 
împotriva Ucrainei, alții în favoarea ei. Unii susțin Rusia, alții condamnă 
Rusia. Ei se vor închina, cuvântul închinare aici nu înseamnă că se vor pune 
în genunchi și se vor închina. Nu, este un cuvânt care se referă la supunere 
sau la faptul că ei vor accepta cu cuvintele lor sau în mintea lor, cu 
convingerea lor, această putere, această fiară. "Toți cei care locuiesc pe 
pământ se vor închina, dar nu toți", se spune aici, "pentru că sunt unii care 
sunt sfinți". Aceia nu se vor închina. Și asta se întâmplă ca și acum, când 
vedem că unii își schimbă caracterul și că alții nu. Cei mai mulți nu o fac. 
Minoritatea se schimbă, majoritatea nu. Și se vorbește aici de nume scrise în 
cartea vieții Mielului. Este un timp de judecată aici, este un timp de mântuire. 
Unii sunt mântuiți, unii au numele scrise, alții nu sunt mântuiți. Iar timpul în 
care Domnul păstrează numele în cartea Sa este ziua ispășirii. Este această 
zi a ispășirii când El păstrează în cartea Sa numele celor care vor fi salvați. 
Să mergem mai departe. "Cel care duce în captivitate va merge în captivitate.
Și cel care ucide cu sabia trebuie să fie ucis cu sabia. Iată răbdarea și 
credința sfinților." Este posibil, iubiți frați, conform celor descrise aici, ca acest
comunism, această putere care a fost limitată atât de mult timp de către 
Domnul, să i se permită să acționeze, să i se permită din nou să aibă putere 
pe acest pământ? Nu este posibil ca ceea ce vedem acum, ceea ce se 
întâmplă în Ucraina și ceea ce face Putin, nu este posibil ca lui să i se fi dat 
puterea, să i se fi permis puterea? În Apocalipsa 6 se spune clar că i s-a dat 
o sabie mare, i s-a dat, pentru a lua pacea de pe pământ.
Oare nu trăim din nou într-un timp în care puterea lui Satana, puterea pe care
Satana o are pe acest pământ și pe care o poate folosi pentru a ucide cu 
sabia, se spune aici? Și în Daniel 7 se spune că a ucis, cum a ucis acea fiară 
îngrozitoare? Avea dinți mari de fier, devora, sfâșia cu picioarele. Când ne 
uităm la aceste orașe și sate distruse, prăbușite, ruine totale, nu vezi nimic 
altceva decât negru și dărâmături, și suflete pierdute, nu ne vin în minte 
aceste cuvinte din Daniel 7:7? Este o fiară de fier. Folosește Rusia fierul, este
țara plină de tancuri de fier arse, se mai folosește fierul pentru a ucide 
oameni? Dacă în antichitate Roma folosea fierul, atunci Hitler, oare Hitler a 
folosit fierul? Câți au inventat tancurile, tunurile și toate mitralierele în 
războaiele mondiale? Hitler le-a dezvoltat și a folosit mult, mult fier. Să 
observăm că această putere rusă, numită și a doua putere militară de pe 
pământ, această putere comunistă, puterea comunistă nu este doar Rusia, ca
să înțelegem, este vorba de toate țările cu steag roșu, puterea lui Satana pe 
care o folosește sau o va folosi. Este vorba de aceste puteri dictatoriale, 
China, Rusia sunt comuniste, altele pot să nu fie comuniste, ci un alt fel de 
dictatură, cum ar fi Turcia. Dar această putere comunistă ucide și a început 
să ucidă cu fierul ei mult. Ucide cu sabia, așa cum se spune aici, în 
Apocalipsa 13. Și se spune: "Cel care duce în captivitate va merge în 
captivitate". A dus această putere în captivitate? A dus puterea nazistă în 
captivitate popoare, națiuni? Știm foarte bine că a avut națiuni sub controlul 
său și a avut captivi, a avut, cum se numesc acestea, lagăre de concentrare. 



Are Putin lagăre de concentrare? Da, are. Acest lucru a fost dezvăluit. "Cel 
care duce în captivitate, în captivitate va merge. Cine are sabie ca să ucidă, 
trebuie să fie ucis de sabie". Este necesar ca această putere să fie omorâtă 
de sabie. Dar pentru ca Domnul să o pedepsească, așa cum am consemnat 
și în alte teme, este necesar ca această putere să fie lăsată să acționeze, 
astfel încât Domnul să aibă dovezile și să poată aduce dreptatea universală 
și să poată pedepsi această putere. Acesta este motivul pentru care puterea 
a fost dată, între ghilimele, acestor cai, acestui cal roșu, celui negru și 
celuilalt. Pentru că atunci când spuneți "a fost dată puterea", este exact ceea 
ce s-a întâmplat cu acea putere romană care l-a judecat pe Isus Cristos și l-a 
ucis. I s-a dat putere. Cristos i-a spus: "nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi 
fost dată de sus". Tatăl a dat putere acelui imperiu. Tatăl a dat putere, timp 
de 1260 de ani, papalității. Tatăl a dat putere naziștilor, lui Hitler, pentru a 
aduce teroarea atât de mult timp, aproape o jumătate de secol. Dar această 
putere a luat sfârșit. Iar acum, sabia a fost dată puterii comuniste. Și de ce a 
dat Domnul putere tuturor acestora, începând cu Roma și cu toate celelalte? 
De ce a fost dată puterea fiecăreia dintre ele? Pentru a le judeca. Pentru a le 
pune capăt. Roma a ajuns la sfârșit. Papalitatea a ajuns la sfârșit. Nazismul a
ajuns la sfârșit. Pentru că i s-a dat putere și a abuzat de ea. Iar acum 
comunismului i s-a dat puterea. Și în loc să aducă pace pe pământ, aduce 
sabie. Ucide și măcelărește civili. Ucide, zdrobește, sfâșie, sfâșie ca și fiara 
de aici din Daniel capitolul 7. Și, uimitor, aici citim în Apocalipsa capitolul 13, 
despre o altă fiară pe care a văzut-o după aceasta. Apoi am văzut o altă fiară 
ieșind din pământ. Una a ieșit din mare, cea dintâi, iar cealaltă a ieșit din 
pământ. Aceasta a ieșit din pământ și avea două coarne ca un miel și vorbea 
ca un dragon. Înainte de a comenta acest lucru, aș vrea să mai spun câteva 
cuvinte. Am mai comentat înainte despre China. Am comentat ceea ce s-a 
întâmplat săptămâna aceasta și toată această schimbare de curs pe care a 
suferit-o China, care timp de un an întreg a declarat că nu vrea să aibă nimic 
de-a face cu acest război. Chiar a oferit pace, a spus că va lucra pentru pace.
Același lucru l-a spus și Putin înainte de a invada Ucraina. Același lucru. A 
spus că nu va invada, că recunoaște suveranitatea acelei țări, Ucraina. Și 
apoi, câteva zile mai târziu, a invadat. Nici pacea rusă, nici pacea chineză nu 
pot fi de încredere, dragi frați. De aceea, săptămâna aceasta, Statele Unite 
au respins pacea chineză. Pacea despre care China a spus că va lucra 
pentru a opri războiul din Ucraina. Statele Unite au respins-o. Iar China, în 
aceeași săptămână, s-a schimbat. Se pare că acum este dispusă să ajute 
Rusia. Iar viitorul va arăta dacă acesta este cazul. Viitorul va arăta dacă acest
regat al cărui zeu este un dragon poate fi de încredere. Știm foarte bine acest
lucru despre cultura chineză. Ei au dragonul.
Și mi se pare că este roșu, da, un dragon roșu. Este un dragon roșu. Și 
steagul lui este roșu, cu o stea mare pe el. O stea care a căzut din cer, așa 
cum a spus Domnul. L-am văzut pe Satana căzând din cer. Și Rusia are acel 
steag roșu cu o stea. Și Turcia la fel. Turcia are și ea o semilună. Și apropo 
de Rusia. Rusia timp de un an întreg, de când a început acest timp, 



observați, acest timp profetic al apocalipsei, acest timp în care pacea va fi 
luată de pe pământ, de când a început acest eveniment apocaliptic, care a 
fost națiunea care s-a arătat a fi un miel? Care a fost națiunea dintre acestea,
din Asia, dintre acestea comuniste, dictatoriale, care s-a arătat a fi un miel? 
Pentru că aici este vorba, de fapt, de lucrarea lui Satana. De minciună, de a 
părea un lucru și de a fi altceva. De a apărea ca o oaie, ca un miel, dar pe 
dinăuntru să fie un lup. De a părea un înger de lumină, dar de a fi un înger al 
întunericului. Este aceeași lucrare care spune că această fiară a ieșit din 
pământ cu coarne ca un miel, dar vorbea ca un dragon. De ce apare cuvântul
dragon exact aici unde este fiara? Această a doua fiară. S-ar putea ca 
această fiară, într-o anumită aplicație, fără a îndepărta celelalte aplicații ale 
acestei profeții, pentru că Domnul ne-a învățat că o profeție poate fi aplicată 
în diferite moduri. O profeție poate fi aplicată chiar și la viața unei persoane. 
În Matei 24, El ne-a învățat că profețiile pot avea mai multe aplicații. Așadar, 
vreau doar să văd dacă ceea ce se întâmplă acum poate fi aplicat la acest 
lucru și nu vreau să anulez sau să atac orice altă interpretare. Dacă vorbim 
pe acest subiect doar despre aceasta, nu înseamnă că nu am vorbit pe larg 
până acum despre celelalte interpretări. Așadar, acum încercăm să vedem 
dacă este posibil ca această a doua fiară să fie chineză. Ea exercită toată 
puterea primei fiare. Și se spune că prima fiară a fost rănită de moarte, nu-i 
așa? Și au făcut ca pământul și locuitorii pământului să se închine la prima 
fiară a cărei rană de moarte a fost vindecată. Dacă vorbim despre o rană 
mortală, despre ce rană mortală ar putea fi vorba? Sau dacă vorbim aici doar 
despre Ziua Ispășirii, dacă ar fi să aplicăm toate acestea la Ziua Ispășirii, s-ar
putea ca în Ziua Ispășirii să avem doar două puteri care au acționat în acest 
fel, așa cum se spune în Daniel 7, zdrobind, distrugând, zdrobind totul cu 
fierul. Una a fost puterea nazistă, iar cealaltă a fost puterea comunistă. Dacă 
despre prima fiară se vorbește aici ca fiind naziștii, atunci cea de-a doua fiară
ar fi comunismul. Ne putem gândi și la cele două puteri comuniste gigantice, 
cum ar fi Rusia și China, tot aici. Dar ceea ce este sigur este că asemănarea 
sau aplicarea acestui lucru se potrivește în ambele cazuri. Pentru că a doua 
fiară a arătat întotdeauna ca un miel. Iar când a fost vorba de războiul 
mondial, Rusia s-a prefăcut în miel, i-a ajutat pe aliați, pe europeni, și a fost 
prima putere care a fost învinsă. S-a prefăcut și s-a prefăcut mult timp. Chiar 
și acum vrea să pretindă, și Putin minte toată populația sa, că Occidentul, 
națiunile occidentale au început războiul. Ele sunt vinovate. Ele permit 
nazismul. Chiar și motivul principal pentru care a atacat Ucraina a fost că 
acolo sunt naziști. Și vedem cum totul este cu susul în jos, cum totul este 
prezentat cu susul în jos, această putere mincinoasă. Și dacă Rusia a fost 
acel miel care a vorbit ca un dragon în cele din urmă, și este trecutul despre 
asta, după ce a primit moartea acest nazism care a ucis atât de mulți oameni 
în această țară, citim că această putere, această a doua fiară, va provoca și 
ea moarte. Pentru că se spune puțin mai departe că i s-a dat să facă duh 
imaginii fiarei. Aici se vorbește de o imagine a primei fiare. Este o imagine a 
nazismului. Și toată lumea îl vede pe Putin ca pe un Hitler. El spune că în 



Ucraina sunt naziști, dar el este nazistul. El este Hitler. Și toată lumea, tot 
Occidentul știe asta. El se comportă ca Hitler în această țară. Și aici el dă 
imagini, face o imagine acestei puteri care a fost în trecut, puterea lui Hitler. 
Dacă vrea să instaureze o dictatură mondială, așa cum Hitler a vrut să 
cucerească lumea. Hitler nu a vrut să cucerească doar una sau două țări, sau
doar Europa. El nu s-ar fi oprit până nu ar fi cucerit întreaga lume. Asta au 
vrut toți cei din trecut, care au fost folosiți de Satana, Napoleon și alții. Asta 
au vrut toate imperiile, acestea din trecut, Babilonul, Medo Persia, Grecia. 
Toți și-au început expansiunea teritorială care a mers din Asia până în 
Europa si nu doar atat.
Ei au fost opriți de Dumnezeu. Și nazismul a fost oprit de Dumnezeu. Iar 
acum avem comunismul. Comunismul a supraviețuit încă pe acest pământ. 
Doar numele diferă, dar caracterul este același. Putin și toți comuniștii, toți 
dictatorii au ucis, i-au ucis pe toți cei care s-au opus în țările lor. Ei au luat 
libertatea. Nu este o țară liberă. Au făcut multe lucruri abominabile. Domnul 
trebuie să judece această putere, pentru că răutatea a ajuns până la ceruri. 
Și de aceea i s-a dat putere. Pentru a se condamna pentru ultima oară. Și 
apoi, aici aflăm că i s-a dat să dea duh imaginii fiarei. Ca imaginea fiarei să 
vorbească și să facă să fie uciși toți cei care nu se vor închina imaginii fiarei. 
Nu știu, dar este posibil ca această lume să devină aproape, poate nu 
complet, dar va fi inundată de comunism. Este posibil ca lui Putin să i se 
permită, sau acestui comunism, să invadeze, să inunde, așa cum se spune 
acolo, în Daniel 11. Că s-a dus peste tot, a inundat toate pământurile, a intrat 
în țara minunilor. Este posibil ca acest comunism să inunde toate aceste 
națiuni și toți cei care nu se vor supune acestei puteri să fie uciși? Am văzut 
acest lucru în Ucraina. Cei care nu purtau banda albă la mâini sau la picioare 
au fost uciși pe loc. Când i-au văzut rușii. Vorbim despre ucrainenii care 
trăiau, despre civilii care locuiau în orașele cucerite. Dacă nu purtau aceste 
semne comuniste ale acelei puteri, erau uciși. Sau au fost uciși, pentru că 
vorbim despre ceva recent. Și îi face pe toți cei mici și mari, bogați și săraci, 
liberi și robi, să își pună un semn pe mâna dreaptă. Exact acolo este plasat 
acel semn. Să înțelegem că nu vorbim despre interpretarea finală a acestei 
profeții. Vorbim despre una anume pentru această putere. Dar vedem multe 
asemănări aici. Chiar și semnul de pe mâna lor sau de pe fruntea lor. Am 
văzut că soldații sunt însemnați pe cap, căștile pe care le poartă sunt 
însemnate pe capul lor. Sau pe șepcile lor, sau pe ceea ce au. Sau pe mâna 
lor. Deși înțelegem că acest lucru poate însemna faptă sau cu convingere. Și 
că nimeni nu poate cumpăra sau vinde, decât cel care are semnul sau 
numele fiarei. Sau numărul numelui ei. Ar fi interesant de văzut dacă, 
numărând numărul acestor dictatori, se poate găsi și numărul 666. Dar aici se
vorbește despre comerț. Că nu vor putea să cumpere sau să vândă. Și 
vedem că unul dintre lucrurile pe care Rusia le-a atacat a fost comerțul. 
Comerțul occidental. Unul dintre lucrurile care fură cel mai mult, pe care Putin
le-a furat cel mai mult a fost comerțul țării sale. El a devenit cel mai bogat om 
de pe pământ. Pentru că a furat din țara sa. Rusia nu vrea să facă comerț, nu



vrea să permită comerțul liber. Rusia vrea să manipuleze totul. Rusia a blocat
zonele comerciale. Mă întreb dacă Rusia vine să cucerească și să inunde, ce
se va întâmpla cu comerțul din țară? Iată în linii mari despre ce am vrut să 
vorbim. În primul rând, despre faptul că am intrat într-un nou an și într-o etapă
mai rea a profeției. O etapă mai rea a acelei mari săbii care trebuie să vină să
ia pacea de pe tot pământul. Nu uitați, Apocalipsa 6. Și ceilalți cai sunt 
foametea, ciuma și apoi războiul mondial. Foamete, ciumă și război mondial. 
Mulți uciși de sabie. Și aici, în Daniel 7, se vorbește despre, dacă observăm 
Daniel 7 până la versetul 12. După ce vorbește despre această fiară mare și 
groaznică, vorbește despre judecata Domnului care s-a așezat. Și s-ar putea 
ca aici să vorbească despre judecata care începe cu trâmbițele și, în cele din 
urmă, cu plăgile. Adică, a doua etapă a judecății, nu judecata de cercetare. 
Aici este o judecată aplicată, pentru că spune, spune aici în versetul 11 și 12: 
"Am privit atunci din cauza glasului cuvintelor mari pe care le rostea cornul. 
Am privit până când au ucis fiara, iar trupul ei a fost nimicit și dat spre ardere 
în foc". Ne aflăm în Daniel 7. Ei luaseră stăpânirea celorlalte fiare și li se 
dăduse prelungirea vieții până la un anumit timp. Observați aici că se 
vorbește despre sfârșitul propriu-zis. Vorbește despre judecata care a fost 
stabilită. Aici nu se spune judecătorul, ci judecata. Judecata s-a așezat. S-ar 
putea ca aici să vorbească despre judecata de pedepsire a acestor națiuni 
rele. A acestor puteri ticăloase. La fel cum în ziua ispășirii a fost judecat și 
cazul lui Hitler și al nazismului. S-ar putea ca această judecată de aici să se 
refere la faptul că Domnul judecă, pedepsește acest comunism. Apoi, în 
capitolul 7, în capitolul 8 se repetă cu mai multe explicații, se dau mai multe 
detalii. Am explicat problema berbecului și a țapului. Am vrut să menționăm, 
acum revenind la cuiul bătut, la cuiul puternic bătut, că a fost luat, a fost 
distrus. Și tot ceea ce se sprijinea pe acest cui s-a prăbușit. 
Privind aici la capră, vedem că cornul său, cu care a luat puterea berbecului, 
doar acest corn, nu animalul, cornul, a fost rupt, se spune aici în Daniel 8:8. 
Și alte patru s-au ridicat în locul lor, spre cele patru vânturi ale cerului. Din 
nou, cele patru vânturi ale cerului apar aici. Și dintr-unul dintre ele a ieșit un 
corn mic. Să observăm că istoria este o istorie circulară, este o istorie care se
învârte mereu în jurul acelorași evenimente, a acelorași pedepse, a acelorași 
înălțări ale puterilor rele, care în cele din urmă ajung la un sfârșit. Dar sfârșitul
nu vine fără ca un număr de sfinți să moară, așa cum au fost și în trecut. O 
vedem și astăzi, că mor mulți martiri. Iar moartea martirilor ne spune un 
singur lucru, că vine sfârșitul și că și sfârșitul acestor puteri rele este aproape.
Pedeapsa lor este aproape atunci când sângele martirilor este vărsat. Și 
toate acestea ne spun un singur lucru. Dacă Satana a primit puterea de a-i 
ucide pe martiri, pe sfinți, așa cum Roma a primit puterea de a-L ucide pe 
Cristos, atunci următorul lucru, la doar câteva zile după aceea, Domnul Și-a 
revărsat Duhul Sfânt asupra bisericii Sale. Nu putem înțelege din tot acest 
măcel de oameni nevinovați, și din ceea ce va urma mai rău, și din tot ceea 
ce poate urma, că ziua sigilării celor 144.000 este aproape? Când Isus 
Cristos Și-a dat viața, oamenii nu erau încă treji, ucenicii Săi încă dormeau. 



Când a avut loc măcelul lui Cristos, sau măcelul de aici al sfinților, al sfinților 
martiri, cele cinci fecioare înțelepte nu erau încă pregătite. Dar la scurt timp 
după aceea au primit Duhul Sfânt. Cred că timpul trezirii și al ajungerii la 
sigilare va fi scurt, va fi scurt. Ellen White a spus că ceea ce alții au făcut în 
ani, mulți ani, noi va trebui să facem în câteva luni. Va trebui să depășim 
toate erorile de caracter, trăsăturile rele de caracter, nu în ani de zile, ca alții, 
ci în luni. Acest lucru ne spune că timpul se măsoară deja în luni, că timpul 
este scurt, iar victoria celor 144.000 va fi obținută în câteva luni. Dar mai întâi 
toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, așa cum a spus Domnul în Matei 
24. Toate aceste suferințe trebuie să vină pentru ca Domnul să poată pune 
capăt suferinței întregii lumi. Acesta este subiectul pe care l-am prezentat 
doar pentru a ține minte, pentru că viitorul este imprevizibil, iubiți frați. Viitorul 
ne poate surprinde pe toți, iar noi trebuie să știm dinainte care sunt 
posibilitățile, ce trebuie să fim pregătiți să înfruntăm, pentru a avea răbdarea 
sfinților și pentru a deveni sigilați. Începând cu acest an, evenimentele sunt 
imprevizibile. Poate exploda dintr-o dată într-un război nuclear, sau într-un 
război mondial, sau cine știe ce mare conflict, până când se va ajunge la 
punctul în care pacea va fi luată de pe tot pământul. Să ne amintim, iubiți 
frați, că Biblia nu ne vorbește despre pace. Biblia ne vorbește despre război. 
Eu nu am venit să aduc pacea pe pământ, ci războiul. Și, în mod 
contradictoriu, aparent, când pacea întregului pământ va fi luată și nu va mai 
fi pace pe pământ, va mai fi pace într-un singur loc. Iar acel loc este mintea 
celor 144.000. Domnul Isus ne-a promis pacea Sa. Și cred că din cartea 
Apocalipsa putem înțelege că, atunci când oamenii vor ajunge la pacea lui 
Dumnezeu și la caracterul Său și vor fi sigilați, nu va mai fi pace pe pământ. 
Singurul loc al păcii va fi în mintea celor 144.000. Așadar, iubiți frați, să nu 
mai așteptăm pace pe acest pământ. Și, pe măsură ce pacea pe pământ 
dispare, este, de asemenea, un semn sigur că se apropie momentul în care 
pacea va începe să domnească în inimi. Să fim pregătiți. Să ne spălăm 
veșmintele în sângele Mielului. Să ne sfințim viețile, căci numai așa putem fi 
salvați. Și numai așa Domnul ne poate oferi protecție. El îi va proteja doar pe 
cei care și-au spălat hainele în sângele Mielului. Pe pământ va fi angustie, va 
fi suferință, pacea va fi luată. Și de aceea trebuie să ne pregătim urgent. La 
fel cum ucenicii după moartea lui Cristos au urgentat pregătirea lor. Și în ziua 
Cincizecimii s-au pregătit. Fie ca Domnul să binecuvânteze poporul său și să 
înțelegem tot ceea ce se întâmplă. Și să înțelegem că ceea ce împiedică 
venirea lui Cristos este faptul că nu suntem pregătiți. Că poporul Său încă 
doarme în păcatele sale, în egoismul său. Și că Domnul nu-și poate revărsa 
Duhul pentru că noi amânăm. Pacea să fie cu Israel. Amin.
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Mulțumim Domnului Isus Cristos pentru binecuvântarea de a înțelege 
Cuvântul Său!


