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EU sunt Alfa i Omega, Cel dint i i Cel de pe 
urm , Începutul i Sf r itul. – Apocalipsa 22:13
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EU SUNT CEL CE SUNT

8. "Eu sunt Alfa i Omega, Începutul i Sfîr itul", zice 
Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era i Cel ce 
vine, Cel Atotputernic.
11. care zicea: "Eu sunt Alfa i Omega, Cel dintîi i Cel
de pe urm . Ce vezi, scrie într-o carte, i trimite-o celor
apte Biserici: la Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, 

Filadelfia i Laodicea."
17. Cînd L-am v zut, am c zut la picioarele Lui ca mort. 
El i-a pus mîna dreapt  peste mine, i a zis: "Nu te 
teme! Eu sunt Cel dintîi i Cel de pe urm ; - Apocalipsa 
1:8, 11, 17
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Cu cine voi i s  asem na i pe Dumnezeu ?

18. Cu cine voi i s  asem na i pe Dumnezeu? i cu ce asem nare Îl 
ve i asem na ? 19. Me terul toarn  idolul, i argintarul îl îmbrac  cu 
aur, i- i toarn  l n i oare de argint. 20. Iar cine este s rac, alege ca 
dar un lemn care nu putreze te, î i caut  un me ter iscusit, ca s  fac
un idol care s  nu se clatine. 21. "Nu ti i? N- ai auzit ? Nu vi s- a 
f cut cunoscut de la început ? Nu v- ai gîndit niciodat  la întemeierea 
p mîntului ?“ 25 "Cu cine M  ve i asem na, ca s  fiu deopotriv  cu 
el?" zice Cel Sfînt. 26. "Ridica i- v ochii în sus, i privi i ! Cine a
f cut aceste lucruri ? Cine a f cut s  mearg  dup  num r, în ir,
o tirea lor ? El le cheam  pe toate pe nume; a a de mare e puterea i
t ria Lui, c  niciuna nu lipse te. 27. "Pentru ce zici tu, Iacove, pentru 
ce zici tu, Israele: "Soarta mea este ascuns  dinaintea Domnului, i
dreptul meu este trecut cu vederea înaintea Dumnezeului meu ?“ 28. 
Nu tii ? N- ai auzit ? Dumnezeul cel ve nic, Domnul a f cut
marginile p mîntului. El nu obose te, nici nu ostene te; priceperea 
Lui nu poate fi p truns . - Jesaja 40: 18, 21, 25- 28
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Timpul Judec ii

1 "T ce i, ostroave, i asculta i-M  ! S - i învioreze 
popoarele puterea, s  înainteze, i s  vorbeasc  ! S  ne 
apropiem i s  ne judec m împreun . 2. Cine a ridicat de 
la r s rit pe acela pe care, în neprih nirea Lui, îl cheam
s  calce pe urmele Lui ? Cine îi supune neamuri i
împ ra i ? Cine le face sabia praf, i arcul o pleav  luat
de vînt ? 3. El îi urm re te, merge în pace pe un drum pe 
care n-a mai c lcat niciodat  cu piciorul lui. 4. Cine a 
f cut i a împlinit aceste lucruri ? Acela care a chemat 
neamurile de la început Eu, Domnul, cel dintîi i Acela i
pîn  în cele din urm  veacuri. - Jesaia 41:1-4
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... c  sunte i dumnezei ?

20. ca s  vad  cu to ii i s tie, s  priceap i s
în eleag  c  mîna Domnului a f cut aceste lucruri, i
Sfîntul lui Israel le-a zidit.“ 21. "Ap ra i-v  pricina, zice 
Domnul, ar ta i-v dovezile cele mai tari", zice 
Împ ratul lui Iacov. 22. "S  le arate, i s  ne spun  ce are 
s  se întîmple, care sunt proorociile pe care le-a i f cut
vreodat  ? Spune i, ca s  lu m seama la ele i s  le 
vedem împlinirea; sau, vesti i-ne viitorul. 23. Spune i-ne
ce se va întîmpla mai tîrziu, ca s tim c  sunte i
dumnezei, face i m car ceva bun sau r u, ca s  vedem i
s  privim cu to ii. - Jesaja 41:20-23
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Vi le spun mai înainte ca s  se întîmple...

26 “Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca 
s -l tim i cu mult înainte, ca s  zicem: „Are 
dreptate?" Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a 
proorocit, i nimeni n-a auzit cuvintele voastre. -
Jesaja 41:26
8. Eu sunt Domnul, acesta este Numele Meu; i
slava Mea n-o voi da altuia, nici cinstea Mea 
idolilor.“ 9. "Iat c  cele dintîi lucruri s-au 
împlinit, i v  vestesc altele noi; vi le spun mai 
înainte ca s  se întîmple. - Jesaja 42:8-9
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Ia aminte la timpurile viitoare

23 Cine dintre voi, îns , pleac  urechea la aceste lucruri? Cine 
vrea s  ia aminte la ele i s  asculte pe viitor ? - Jesaja 42:23

6 "A a vorbe te Domnul, Împ ratul lui Israel i R scump r torul
lui, Domnul o tirilor: "Eu sunt Cel dintîi i Cel de pe urm , i
afar  de Mine, nu este alt Dumnezeu. 7. Cine a f cut proorocii ca 
Mine (s  spun i s -Mi dovedeasc ), de cînd am f cut pe oameni 
din vremurile str vechi ? S  vesteasc  viitorul i ce are s  se 
întîmple ! 8. Nu v  teme i, i nu tremura i, c ci nu i-am vestit i
nu i-am spus de mult lucrul acesta ? Voi Îmi sunte i martori !
Este oare un alt Dumnezeu afar  de Mine ? Nu este alt  Stînc ,
nu cunosc alta ! Jesaja 44:6-8
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C tre Cir, unsul s u...

1 "A a vorbe te Domnul c tre unsul S u, c tre Cir, pe care- l ine de 
mîn  ca s  doboare neamurile înaintea lui, i s  dezlege brîul 
împ ra ilor, s- i deschid  por ile, ca s  nu se mai închid : Iesaia 45:1

4 Din dragoste pentru robul Meu Iacov, i pentru Israel, alesul Meu, 
te- am chemat pe nume, i- am vorbit cu bun voin , înainte ca tu s
M  cuno ti. 5. Eu sunt Domnul, i nu mai este altul, afar  de Mine 
nu este Dumnezeu. Eu te- am încins, înainte ca tu s  M  cuno ti. 6. 
Ca s  se tie, de la r s ritul soarelui pîn  la apusul soarelui, c  afar
de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, i nu este altul. 7. Eu 
întocmesc lumina, i fac întunericul, Eu dau prop irea, i aduc
restri tea, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri. Iesaia 45:4- 7
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Cine a proorocit aceste lucruri de la început ?

19. Eu n- am vorbit în ascuns într- un col  întunecos al p mîntului. 
Eu n- am zis semin ei lui Iacov: "Cãuta i- Mã în zadar!" Eu, 
Domnul, spun ce este adev rat, vestesc ce este drept. 20. 
"Strînge i- v, veni i i apropia i- v împreun , voi cei sc pa i dintre 
neamuri ! N- au nici o pricepere cei ce î i duc idolul de lemn, i
cheam  pe un dumnezeu, care nu poate s  mîntuiasc . 21. Spune i-
le, i aduce i- i încoace ca s  se sf tuiasc  unii cu al ii ! Cine a 
proorocit aceste lucruri de la început, i le- a vestit de mult ? Oare 
nu Eu, Domnul ? Nu este alt Dumnezeu decît Mine, Eu sunt 
singurul Dumnezeu drept i mîntuitor, alt Dumnezeu afar  de 
Mine nu este. 22. Întoarce i- v la Mine, i ve i fi mîntui i to i cei 
ce sunte i la marginile p mîntului ! C ci Eu sunt Dumnezeu i nu
altul. – Iesaia 45:19- 22
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Voi p c to ilor !

8. ine i minte aceste lucruri, i fi i oameni ! Veni i- v în fire,
p c to ilor. 9. "Aduce i- v  aminte de cele petrecute în vremurile 
str bune, c ci Eu sunt Dumnezeu, i nu este altul, Eu sunt 
Dumnezeu, i nu este nici unul ca Mine. 10. Eu am vestit de la 
început ce are s  se întîmple i cu mult înainte ce nu este înc
împlinit. Eu zic: "Hot rîrile Mele vor r mîne în picioare i Îmi voi 
aduce la îndeplinire toat  voia Mea. 11. Eu chem de la r s rit o 
pas re de prad , dintr- o ar  dep rtat , un om ca s  împlineasc
planurile Mele; da, Eu am spus, i Eu voi împlini; Eu am pl nuit i
Eu voi înf ptui. 12. Asculta i- M, oameni cu inima împietrit ,
vr jma i ai neprih nirii. 13. Eu Îmi apropii neprih nirea, nu este 
departe; i mîntuirea Mea nu va z bovi. Eu voi pune mîntuirea 
Mea în Sion i slava Mea peste Israel.“ - Iesaia 46:8- 13
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Profe iile vechi sunt valabile pentru noi

„Fiecare dintre profe ii din vechime au vorbit mai 
pu in pentru timpul în care au tr it ei decât 
pentru cel în care tr im noi, a a c profe ia lor 
este f cut i mai puternic  pentru noi. „Aceste
lucruri li s-au întîmplat ca s ne slujeasc drept
pilde, i au fost scrise pentru înv tura noastr ,
peste cari au venit sfâr iturile veacurilor.“ (1
Corinteni 10:11). Mesaje selectate, vol. 3, pag. 
338-339 (Selected Messages, book 3, page 338-
339).
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Evenimentele ultimelor zile

“În apocalips  se întîlnesc toate c r ile bibliei. Aici ele au un 
sf r it.” - Acts of the Apostles, 585
“Ioan vede evenimentele ultimelor zile i vede o putere care 
lucreaz  împotriva lui DUMNEZEU. “ i eu am v zut c  din 
gura fiarei i din gura profetului fals au ie it trei duhuri 
necurate asemnea unor broa te. Adic , ele sunt duhuri 
demonice care merg la împ ra ii p mântului i peste tot 
p mântul pentru a aduna la lupt  în ziua cea mare a 
Atotputernicului DUMNEZEU. Iat  c  eu vin ca un ho ,
ferice de cine va sta treaz i î i ocrote te hainele ca s  nu 
umble gol i s  nu i se vad  ru inea goliciunii.
Apocalipsa 16:13-15 - Manuscript Releases, vol. 17, 18
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Trei du mani

Împotriva b trânilor s  nu prime ti nici o plângere, 
înafar  de m rturia a doi s-au trei martori.
1. Timotei 5:19

i eu am v zut ie ind din gura balaurului i din 
gura fiarei i din gura profetului fals trei duhuri 
necurate ca ni te broa te. Apocalipsa 16:13

Fiara: papalitatea
Profetul fals: protestantismul apostaziat (dec zut)
Balaurul: spiritismul
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Babilonul modern

Cetatea cea mare a fost împ r it  în trei p r i i
cet ile neamurilor s-au pr bu it. i DUMNEZEU i-
a adus aminte de Babilonul cel mare ca s -i dea 
potirul de vin al furiei m niei lui.
Apocalipsa 16:19

Un ora  simbolizeaz  o împ r ie:
Apocalipsa 11,8; 14,8; 17,18; 18,2.10.16.18.19.21; 21,2.
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Ioan 19:18–20

“Examinarea copiilor lui Israel i atitudinea lor cu 
pu in înainte de prima venire a lui Cristos mi-a
fost mereu adus  înaintea ochilor ca exemplu 
cum trebuie s  fie comportamentul i experien a
poporului lui DUMNEZEU înainte de revenirea 
lui CHRISTOS, cum du manul a c utat atunci 
fiecare ocazie s  i-a controlul peste con tiin a
iudeilor i cum a ajuns ca exact a a s  încerce s
orbeasc  în elegerea servilor lui DUMNEZEU s
nu fie în stare s  deosebeasc  adev rul pre ios.”
Selected Messages I, 406
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Evreie te, grece te i latine te

18. Acolo a fost r stignit, i împreun cu El au 
fost r stigni i al i doi, unul deoparte i altul de 
alta, iar Isus la mijloc. 19. Pilat a scris o 
însemnare, pe care a pus-o deasupra crucii, i era 
scris: "Isus din Nazaret, Împ ratul Iudeilor.“ 20. 
Mul i din Iudei au citit aceast însemnare, pentru
c locul unde fusese r stignit Isus era aproape de 
cetate: era scris în evreie te, latine te i grece te.
– Ioan 19:18-20
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Characteristici profetice

Un întreit du man (evreie te, grece te, latine te)
5. C ci dac  atunci cînd eram vr jma i am fost imp ca i cu 
DUMNEZEU prin moartea fiului S U, cu mult mai mult acum 
cînd suntem împ ca i cu EL, vom fi m ntui i prin via a LUI ! –
Romani 5:10

Rudele lui Adam
evreie te: “pe de alt  parte”, urma ii lui Sem.
grece te: “fii lui Ionien”, urma ii lui Japhet (Plural).
latine te (roman ): “eu m- am a ezat deasupra” urma ii
spirituali ai lui Ham.

Doi la singular, unul la plural
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Grecii

“Ace ti b rba i veneau din vest pentru a g si pe Mîntuitorul 
la sf r itul vie ii sale p mînte ti, exact a a cum în elep ii
(magii) au venit la începutul vie ii sale p mînte ti din r s rit.
În timpul na terii lui Christos iudeii, erau preocupa i cu 
planurile lor înalte a a încît nici n-au tiut de venirea Sa. 
În elep ii dintr-o ar  p gân  au venit cu darurile lor la iesle 
s  se închine Mîntuitorului.
Deasemenea au venit ace ti greci ca reprezentan ii tuturor 
na iunilor, semin iilor i popoarelor acestei lumi s -l vad  pe 
ISUS. În acela  mod au fost atra i prin crucea Mîntuitorului 
oameni din toate rile i din timpurile vechi.
11. Mul i vor veni din r s rit i din apus i vor fi în împ r ia
cerurilor i vor sta la mas  cu Avraam, Isaac i Jacov.
Matei 8:11. - The Desire of Ages, 621
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4. Moise 22, 4–5

“Scurt înainte de sf r itul istoriei acestei lumi va 
veni satana cu toate puterile care îi stau la dispozi ie
i va lucra în acela  mod i în acela  fel.

El va folosi acelea i ispite cu care a ispitit vechiul 
Israel scurt înainte de-a intra în ara promis .
El va întinde la uri, capcane pentru cei care pretind 
c in poruncile lui DUMNEZEU scurt înainte de-a 
intra în Canananul Ceresc.
Adventist Home, 327
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Moab, Madian i Balaam

4. Moab a zis b trînilor lui Madian: "Mul imea aceasta 
are s  înghit  tot ce este în jurul nostru, cum pa te boul 
verdea a de pe cîmp." Balac, fiul lui ipor, era pe atunci 
împ rat al Moabului. 5. El a trimis soli la Balaam, fiul 
lui Beor, la Petor pe Rîu (Eufrat) în ara fiilor poporului 
s u, ca s -l cheme, i s -i spun : "Iat , un popor a ie it
din Egipt; acopere fa a p mîntului, i s-a a ezat în fa a
mea. 6. Vino, te rog, s -mi blestemi pe poporul acesta,
c ci este mai puternic decît mine; poate c  a a, îl voi 
putea bate i-l voi izgoni din ar , c ci tiu c  pe cine 
binecuvintezi tu este binecuv ntat, i pe cine blestemi tu 
este blestemat.“ - 4. Mose 22:4-6
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Moab, Madian i Balaam
(copii poporului s u)

Caracteristici profetice
Du man întreit

“Acum vino i blesteam  acest popor”

Rude cu Israel
Moab: urma ii lui Lot
Madian i Balaam: urma ii lui Abraham

Doi la singular i unul la plural
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Neemia 2, 19

“Experien a lui Neemia se repet  în poporul 
lui DUMNEZEU în timpul acesta. Fiecare care 
se mobilizeaz  pentru cauza adev rului va 
avea experien a, c  nu pot face aceasta f r  s
provoace mînia du manilor. De i ei sunt 
chema i de DUMNEZEU s  lucreze i modul 
lor de lucru este bine v zut de EL, ei totu i nu 
pot s  evite repro urile i batjocura.“ -
Christian Service, 173–174
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Sanbalat, Tobija & Ghe em Arabul

19. Sanbalat, Horonitul, Tobia slujitorul Amonit, i
Ghe em, Arabul, fiind în tiin a i, i-au b tut joc de 
noi i ne-au dispre uit. Ei au zis: "Ce face i voi acolo? 
V  r scula i împotriva împ ratului ?" 
1. Nu pusesem înc  u ile por ilor, cînd Sanbalat,
Tobia, Ghe em Arabul, i ceilal i vr jma i ai no tri au 
auzit c  zidisem zidul i c  n-a mai r mas nici o 
sp rtur . 2. Atunci Sanbalat i Ghe em au trimis s -
mi spun : "Vino, i s  ne întîlnim în satele din valea 
Ono;" î i puseser  de gînd s -mi fac  r u ! Ei au avut 
în mintea lor s  fac  r u. - Neemia 2:19; 6:1-2
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Ei au avut în mintea lor s  fac  r u

Du mani întrei i
Sanballat, Tobia & Geschem Arabul

Rude cu Israel
Sanbalat: “dumnezeul lunii, sau: p catul i-a f cut
via a cadou”, urma  din Moab sau Lot.
Tobija: “Jahwe este bun”, urma  din Ammon sau Lot.
Geschem Arabul: “n scut în timpul ploii”, urma  lui
Ismael sau Abraham (plural).

Doi la singular i unul la plural
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Literal i spiritual

45. De aceea este scris: "Omul dintîi Adam a fost f cut45. De aceea este scris: "Omul dintîi Adam a fost f cut
un suflet viu."un suflet viu." Al doilea Adam a fost f Al doilea Adam a fost f cut un duh cut un duh 
dd tt tor de via . 46. Dar întîi vine nu ce este tor de via . 46. Dar întîi vine nu ce este 
duhovnicesc, ci duhovnicesc, ci ce este firescce este firesc; ce ; ce este duhovnicesceste duhovnicesc,,
vine pe urmvine pe urm . 47. Omul dintîi este din p mînt, . 47. Omul dintîi este din p mînt, 
pp mîntesc; omul al doilea este din mîntesc; omul al doilea este din cercer.. -- 1.1. CCorinteorintenini
15:4515:45--4747

29. i dac  sunte i ai lui Hristos, sunte i "s mîn a" lui 29. i dac  sunte i ai lui Hristos, sunte i "s mîn a" lui 
Avraam, mo tenitori prin f g duin .Avraam, mo tenitori prin f g duin . –– GalateGalatenini 3:293:29
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S mîn a lui Abraham

22. C ci este scris c  Avraam a avut doi fii: unul din roab , i
unul din femeia slobod . 23. Dar cel din roab  s-a n scut în 
chip firesc, iar cel din femeia slobod  s-a n scut prin 
f g duin . 24. Lucrurile acestea trebuie luate în alt în eles:
acestea sunt dou  leg minte: unul de pe muntele Sinai, na te
pentru robie i este Agar, 25. c ci Agar este muntele Sinai 
din Arabia; i r spunde Ierusalimului de acum, care este în 
robie împreun  cu copiii s i. 26. Dar Ierusalimul cel de sus 
este slobod, i el este mama noastr ... 28 i voi, fra ilor, ca i
Isaac, voi sunte i copii ai f g duin ei. 29. i, cum s-a 
întîmplat atunci, c  cel ce se n scuse în chip firesc prigonea 
pe cel ce se n scuse prin Duhul, tot a a se întîmpl i acum. –
Galateni 4:22-26, 28, 29
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Exterior i interior

2828.. IudeuIudeu nunu esteeste acelaacela care se care se aratarat pepe
dinafardinafar cc esteeste IudeuIudeu;; i ti t iereiere împrejurîmprejur nunu
esteeste aceeaaceea carecare esteeste pepe dinafardinafar ,, înîn carne.carne. 2929..
CiCi IudeuIudeu esteeste acelaacela care care esteeste IudeuIudeu înlînl untruuntru
i ti t iereiere împrejurîmprejur esteeste aceeaaceea aa inimiiinimii,, înîn duh,duh,

nunu înîn slovslov ; un ; un astfelastfel dede IudeuIudeu îî ii scoatescoate
laudalauda nunu de la de la oamenioameni,, cici de la de la DumnezeuDumnezeu.. ––
RRomaniomani 2:282:28--2929
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Balaam & Neemia

12. Îngerului Bisericii din Pergam scrie-i: "Iat  ce zice Cel ce
are sabia ascu it  cu dou  t i uri: 13. “ tiu unde locuie ti:
acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu ii Numele 
Meu, i n-ai lep dat credin a Mea nici chiar în zilele acelea 
cînd Antipa, martorul Meu credincios, a fost ucis la voi, 
acolo unde locuie te Satana. 14. Dar am ceva împotriva ta. 
Tu ai acolo ni te oameni care in de înv tura lui Balaam,
care a înv at pe Balac s  pun  o piatr  de poticnire înaintea 
copiilor lui Israel, ca s  m nînce din lucrurile jertfite idolilor, 
i s  se dedea la curvie. – Apocalipsa 2:12-14

ÎNV TURA LUI BALAAM
S  m nînci lucruri jertfite idolilor i s  preacurve ti
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S  m nînci lucruri jertfite idolilor

9. M-am dus la înger, i i-am cerut s -mi dea c rticica. "Ia-o", mi-a zis 
el, i m nînc -o, ea î i va am rî pîntecele, dar în gura ta va fi dulce ca 
mierea. 10. Am luat c rticica din mîna îngerului, i am mîncat-o: în gura 
mea a fost dulce ca mierea, dar, dup  ce am mîncat-o, mi s-a umplut 
pîntecele de am r ciune. – Apocalipsa 10:9-10

A accepta adev rul s-au o înv tur  (tradi ie)
41. i în zilele acelea, au fãcut un vi el, au adus jertf  idolului, i s-au 
bucurat de lucrul mîinilor lor. 42. Atunci, Dumnezeu S-a întors de la ei, 
i i-a dat s  se închine o tirii cerului, dup  cum este scris în cartea 

proorocilor: "Mi-a i adus voi vite junghiate i jertfe timp de patruzeci de 
ani în pustie, cas  a lui Israel ? 43. A i purtat cortul lui Moloh i chipul 
stelei zeului Remfan, chipurile acelea, pe care le-a i fãcut ca s  v
închina i lor ! De aceea, v  voi str muta dincolo de Babilon.“ - Faptele
apostolilor 7:41-43

ÎNCHINARE FALS  (SERVICIU DIVIN)
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4. Moise & Neemia

1. În vremea aceea, s-a citit în fa a poporului în 
cartea lui Moise, i s-a g sit scris c Amonitul i
Moabitul nu trebuiau s  intre niciodat  în 
adunarea lui Dumnezeu, 2. pentru c  nu veniser
înaintea copiilor lui Israel cu pîine i ap , i
pentru c  tocmiser  împotriva lor cu pre  de 
argint pe Balaam ca s -i blesteme. Dar 
Dumnezeul nostru a pref cut blestemul în 
binecuvîntare. - Nehemia 13:1-2

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 32Primul i ultimul www.1843-chart.com

Cur irea camerelor

Und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie
alles Mischvolk von Israel ab. Vorher aber hatte Eljaschib, der
Priester, der über die Kammern des Hausese Gottes gesetzt war, 
ein Verwandter Tobijas, diesem eine große Kammer eingeräumt, 
wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte
gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die 
Gebühr der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die 
Hebopfer der Priester. ... Und als ich nach Jerusalem kam, erfuhr
ich von dem Bösen, das Eljaschib dem Tobija zuliebe getan hatte, 
indem er ihm eine Kammer in den Vorhöfen des Hauses Gottes
eingeräumt hatte. Und dies missfiel mir sehr; und ich warf alle
Hausgeräte Tobijas vor die Kammer hinaus und befahl, die 
Kammern zu reinigen; dann brachte ich die Geräte des Hauses
Gottes, das Speisopfer und den Weihrauch wieder dorthin. -
Nehemia 13:3- 4, 7- 9

MURD RIREA (ÎNTINAREA) INIMII LUCR RII
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Sabbatul

15. Pe vremea aceasta am v zut în Iuda ni te oameni c lcînd la teasc în 
ziua Sabatului, aducînd snopi, înc rcînd m garii cu vin, struguri i
smochine, i cu tot felul de lucruri, i aducîndu-le la Ierusalim în ziua 
Sabatului. i i-am mustrat chiar în ziua cînd î i vindeau m rfurile.
16. Mai erau i ni te Tirieni, a eza i în Ierusalim, care aduceau peste i
tot felul de m rfuri, i le vindeau fiilor lui Iuda în ziua Sabatului i în 
Ierusalim. 17. Am mustrat pe mai marii lui Iuda, i le-am zis: "Ce 
înseamn  aceast  fapt  rea pe care o face i, pîng rind ziua Sabatului ?
Neemia 13:15-17

Sabbatul:
"Vorbe te copiilor lui Israel, i spune-le: "S nu care cumva s nu ine i sabatele
Mele, c ci acesta va fi între Mine i voi i urma ii vo tri, un semn dup care se va
cunoa te c  Eu sunt Domnul, care v sfin esc. . – 2. Mose 31:13
FALS  SFIN IRE
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Preacurvia: leg turi interzise

23. Tot pe vremea aceea, am v zut pe ni te Iudei, 
care î i luaser neveste A dodiene, Amonite i
Moabite. 24. Jum tate din fiii lor vorbeau limba
A dodian , i nu tiau s vorbeasc limba
evreiasc ; nu cuno teau decît limba cut rui sau
cut rui popor. Neemia 13:23-24

ÎNV TURILE ROMEI
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Linie peste Linie (1/4)

Apocalipsa Apocalipsa 1616
BabBabilonul duce lumea la Ailonul duce lumea la Armagedonrmagedon
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Linie peste Linie (2/4)

Apocalipsa Apocalipsa 1616
BabBabilonul duce lumea la Ailonul duce lumea la Armagedonrmagedon

IIoanoan 1919
Raportul omenirii la cruceRaportul omenirii la cruce
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Linie peste Linie (3/4)

Apocalipsa Apocalipsa 1616
BabBabilonul duce lumea la Ailonul duce lumea la Armagedonrmagedon

IIoanoan 1919
Raportul omenirii la cruceRaportul omenirii la cruce

4. Mo4. Moiise 22se 22
AtaculAtacul BabBabiilonlonului împotriva ului împotriva IsraelIsraelului modernului modern
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Linie peste Linie (4/4)

Apocalipsa Apocalipsa 1616
BabBabilonul duce lumea la Ailonul duce lumea la Armagedonrmagedon

IIoanoan 1919
Raportul omenirii la cruceRaportul omenirii la cruce

4.4. MoseMose 2222
AtaculAtacul BabBabiilonlonului împotriva ului împotriva IsraelIsraelului modernului modern

NeemiaNeemia 22
AtaculAtacul BabBabiilonlonului împotriva ului împotriva IsraelIsraelului modernului modern


