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Caut s te înf i ezi (1/2)

“Se vor trezi cei r spunz tori pentru turma lui Dumnezeu
s - i fac datoria?” “Adu-le lucrul acesta mereu în 
amintirea lor, i m rturise te st ruitor în fa a lui Dumnezeu,
ca s nu fie ceart cu privire la cuvinte, care nu folosesc la 
nimic, dec t la tulburarea ascut torilor. Caut s te înf isezi
înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucr tor care 
n-are de ce s -i fie ru ine, i care împarte drept cuvântul lui
Dumnezeu.” C nd biserica este bine instruit nu va exista o 
a a mare dependen i sl biciune. Credincio ii în adev r, nu
vor veni i vor pleca cum se mi c  u a în balamale. Êi nu vor
sta apatici ascultând predic dupa predic , f r ca s aduc
rod în via a lor practic . Mul i propav duitori prezint
adev rul cu putere i claritate, dar membrii bisericii dau gre
în a aduce road , deoarece cuvântul nu este combinat cu 
credin a celor care îl aud.
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Caut s te înf i ezi (2/2)

“Mintea este ocupat cu interese p mânte ti, i cum ies prin u a
bisericii, impresia este pierdut ; i precum apa se scurge dintr-
un vas spart a a se scurge i adev rul din inim . Cu cât li se 
predica mai mult cu atât mai pu in practic în via a de zi cu zi
adev rul. Sunt supraînc rca i cu predici îns adev rul nu îi 
poate trezi, spre a le face cunoscut starea lor.
“Este important ca oamenii s priceap c ei nu pot s
depind  de un predicator, sau s a tepte ca cineva s fie pus 
în mijlocul lor ca s fac toat lucrarea în comunitatea lor. Dac
ar fi a a, resultatul ar fi o moarte spiritual pentru cei care sunt
obi nui i s priveasc , în timp ce al ii duc povara. Oamenii
trebuie s în eleag c  doar prin împr tierea luminii, vor putea
s aib  mai mult lumin . Dar daca ei neglijeaza s împart
lumina, ei vor pierde chiar i ceea ce au, i vor umbla în 
întunerec.” Review and Herald, 7. martie, 1893
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Nimicitorul lui Israel
Abia a z rit Ahab pe Ilie, i i-a zis: ”Tu e ti acela care 
nimice ti pe Israel?” Ilie a r spuns “Nu eu nenorocesc pe
Israel ci tu, i casa tat lui t u, pentru c a i p r sit poruncile
Domnului i te-ai dus dup Baali. Strânge acum pe tot 
israelul la mine, la muntele Carmel pe cei patrusute cinzeci
de prooroci ai lui Baal i pe cei patru sute de prooroci ai
Astarteei, care m nânc la masa Izabelei.
Ahab a trimes soli la to i copiii lui Israel, i a strâns pe
prooroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot 
poporul i a zis: “Pân când vre i s schiop ta i de amândou
picioarele? Dac Domnul este Dumnezeu merge i dup El;
iar dac este Baal merge i dup Baal! Poporul nu i-a r spuns
nimic. i Ilie a zis poporului: Eu singur am r mas din 
proorocii Domnului, pe când prooroci ai lui Baal sunt patru
sute cincizeci. 1. Imp ra i 18:17-22
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Ziua mare i înfrico at

Ahab a spus Izabelei tot ce f cuse Ilie, i cum ucisese cu 
sabia pe to i proorocii. Izabela a trimes un sol la Ilie s -i
spun : “S m pedepseasc zeii cu toat asprimea lor dac
mâine la ceasul acesta, nu voi face cu via a ta ce ai f cut tu cu 
via a fiec ruia din ei.” Ilie când a v zut lucrul acesta s-a 
sculat i a plecat, ca s - i scape via a. A ajuns la Beer-Seba,
care ine de Iuda, i i-a l sat slujitorul acolo. 
1 Împ ra i 19:1-3

Maleahi 4:5-6
Iat , voi trimite pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua
Domnului, ziua aceea mare i înfrico at . El va întoarce
inima p rin ilor spre copii i inima copiilor spre p rin ii lor
ca nu cumva, la venirea mea s lovesc ara cu blestem.
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Al doilea Ilie

Dup ce au plecat trimi ii lui Ioan, Isus a început s spun
noroadelor despre Ioan: “Ce a i ie it s vede i în pustie? O 
trestie cl tinat în vânt? Atunci ce a i ie it s vede i? Un om
îmbr cat în haine moi i cei ce tr iesc în desf t ri, sunt în 
casele împ ra ilor. Atunci ce a i ie it s vede i? Un prooroc?
Da v spun, i mai mult de un prooroc. El este acela despre
care este scris: “Iat trimet pe solul meu înaintea fe ei tale, 
care î i va preg ti calea înaintea ta. V spun c între cei
n scu i din femei, nu este nici unul mai mare dec t Ioan
Botez torul. Totu i, cel mai mic în împ r ia lui Dumnezeu, 
este mai mare decât el. Luca 7:24-28
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IoanIoan--IlieIlie (1/6)

•• CC cici IrodIrod prinseseprinsese pepe IoanIoan,, îîll legaselegase ii îîll pusesepusese îînn
temnitemni , din , din pricinapricina IrodiadeiIrodiadei,, nevastanevasta frateluifratelui ss uu FilipFilip;;
pentrupentru cc IoanIoan îîii ziceazicea: “: “NuNu-- ii esteeste îîngng duitduit ss--oo aiai dede
nevastnevast ”.”. IrodIrod arar fifi vrutvrut ss --ll omoareomoare dardar sese temeatemea dede
norodnorod pentrupentru cc norodulnorodul priveaprivea pepe IoanIoan caca pepe unun
proorocprooroc.. Dar, cDar, câândnd se prse pr znuiaznuia ziuaziua nana teriiterii luilui IrodIrod,,
fafattaa IrodiadeiIrodiadei aa jucatjucat îînainteanaintea oaspeoaspe ilorilor i a pli a pl cutcut luilui
IrodIrod.. DeaceeaDeaceea ii--a fa f gg duitduit cucu jurjur mmâântnt cc îîii vava dada oriceorice
îîii vava cerecere.. ÎÎndemnatndemnat de mamade mama--sasa, ea a , ea a ziszis:: ““DD --mimi aiciaici
îîntrntr--oo farfuriefarfurie,, capulcapul luilui IoanIoan BotezBotez torultorul!”!” ÎÎmpmp ratulratul ss--aa
îîntristatntristat;; dardar dindin pricinapricina jurjur mintelormintelor sale,sale, i de i de ochiiochii
celorcelor cece edeauedeau lala masmas îîmpreunmpreun cu el, a cu el, a poruncitporuncit ss
ii--ll deadea.. i a i a trimestrimes ss taietaie capulcapul luilui IoanIoan îînn temnitemni ..
CapulCapul aa fostfost adusadus îîntrntr--oo farfuriefarfurie,, ii datdat feteifetei, care l, care l--aa
dusdus la mamala mama--sasa.. MateiMatei 14:314:3––1111
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IoanIoan--IlieIlie (2/6)

Ahab nu a putut prinde pe Ilie: C ci Irod prinsese pe Ioan, îl 
legase i- lpusese în temni din pricina Irodiadei, nevasta fratelui
s u Filip.
Casa ta este aceea care distruge: i când ar fi vrut s- l omoare, el 
se temea de mul ime, pentru c îl privea ca pe un profet.
Evenimentul public- Muntele Carmel: Dar când se pr znuia ziua
na terii lui Irod.
Profe ii lui Baal au dansat i Salome a dansat: fata Irodiadei a 
dansat înaintea lor i a pl cut lui Irod.
Împ ratul Irod i Ahab sunt autorit ile civile: Deaceea el a promis
cu jur mânt s îi dea ori ice va cere ea.
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IoanIoan--IlieIlie (3/6)

Sub conducerea mamei-sub conducerea lui
Izabela: i ea fiind înainte îndemnat de mama ei, 
a zis: “D -mi aici, într-o farfurie capul lui Ioan
Botezatorul.
Dreptul de a pedepsi ereticii
Puterea civil este în elat : Împ ratul s-a întristat; 
dar din pricina jur mintelor sale, i de ochii celor
ce edeau la mas împreun cu el, a poruncit s i-
l dea. i a trimis s taie capul lui Ioan în temni .
Capul a fost adus într-o farfurie, i dat fetei, care 
l-a dus la mama-sa.
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IoanIoan--IlieIlie (4/6)

C ci Irod prinsese pe Ioan, îl legase i îl pusese în temni ,
din pricina Irodiadei

Irod este Izabela, Roma sau fiara. 
Nevasta fratelui s u Filip.

Necur ie sau adulter
C ci Ioan îi zicea: “Nu î i este îng duit s o ai de nevast ”.

Ap rarea libert ii religioase
i ar fi vrut s îl omoare.

persecu ie
Dar se temea de norod pentru c norodul privea pe Ioan ca pe
un prooroc.
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IoanIoan--IlieIlie (5/6)

Dar când s-a s rb torit ziua de na tere a lui Irod
Ahab, autoritatea civil  sau na iunile unite

Fata Irodiadei
Fiicele Romei, preo ii lui Baal, Protestan ii din SUA sau
profetul mincinos

A dansat înaintea lor i a pl cut
a am git

Lui Irod
Ahab, autoritatea civil , Na iunile unite sau puterea
balaurului

Seminar de profe ie 2009 No. 12Apocalipsa 16. Cei trei Ilie.
www.1843-chart.com

IoanIoan--IlieIlie (6/6)

De aceea i-a promis el cu un jur mânt s  îi de-a orice ar 
cere.

Ahab, puterea civil ; Na iunile Unite sunt de comun 
acord cu cererile profetului fals, america

Pentru c ea a fost instruit  de mama ei,
Proorocii lui Baal; America s-au profetul fals sunt 
condu i de principii catolice

- ea a vorbit: d -mi aicea pe o tav  capul lui Ioan 
botez torul.

Dreptul de a pedepsi eretici.
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Fiara, Balaurul i Profetul Fals

Izabela, Ahab i proorocii lui Baal
Irodia, Irod i Salome
Fiara, balaurul i profetul fals
Scaunul, autoritatea i puterea
Edom, Moab i copii lui Ammon
Sanballat, Tobiah i Ge em arabul
Moab, Midian i Balaam din ara copiilor 
poporului
Evreul, latinul i grecii


