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1. Cei 144.000

de Uriah Smith 

Au fost primite numeroase întreb ri cu privire la cei 144.000 prezenta i în Apocalipsa 7. Cine 
sunt ei? Care este perioada corespunz toare existen ei lor? Trebuie ca num rul lor s  fie luat în 
sens strict literal, sau este un num r reprezentativ însemnînd o ceat  mai mare i nedefinit  a 
unei categorii particulare? 

Acest num r este men ionat pentru prima dat  în Apocalipsa 7 i circumstan ele în care ei 
apar ne furnizeaz  o indica ie foarte clar , într-un mod general pentru o aplica ie corect . Ei sunt 
o anumit  categorie care sunt sigila i dintre cele 12 semin ii ale copiilor lui Israel; i ei sunt sigila i
într-un timp când „cele patru vânturi sunt gata s  bat  peste p mânt, s  vat me i s  pustiasc
p mântul i marea.“ (versetul 2-3) i baterea vânturilor este re inut  pîn  când acest num r pe 
care îngerul îi nume te „slujitorii DUMNEZEULUI nostru“, sunt sigila i.

Cu greu poate fi pus la îndoial  c  „cele patru vânturi” despre care vorbe te aceast  profe ie nu 
sunt acelea i cu „marea furtun “ profetizat  în Ieremia 25:32-33 i c  acea scen  nu se are în 
vedere în aceste dou  pasaje din Scriptur . Ieremia spune: „A a vorbe te DOMNUL o tirilor, „Iat
nenorocirea merge din popor în popor i o mare furtun  se ridic  de la marginile p mântului“. Cei 
pe care-i va ucide DOMNUL în ziua aceea vor întin i de la un cap t al p mântului pân  la cel lalt. 
Nu vor fi nici j li i, nici aduna i, nici îngropa i, ci vor fi un gunoi pe p mânt.“ 

Aceast  scen  este desigur în viitor, c ci nimic de felul acesta nu a survenit înc  vreodat  de 
când a fost scris  profe ia lui Ieremia; i nici o scen  ca aceasta nu va fi v zut  pân  nu va veni 
timpul final de strâmtorare al acestui p mânt. (Daniel 12:1). Acum, dac  baterea celor patru 
vânturi din Apocalipsa 7:1 este aceea i scen  ( i ce ar produce baterea celor patru vânturi din 
„cele patru col uri ale p mântului“, decît o mare furtun “?), atunci scena din Apocalipsa 7:1-8 se 
aplic  în zilele din urm i este o lucrare de preg tire pentru încheierea tuturor scenelor 
p mânte ti. De aceea cei 144.000 trebuie s  fie g si i în ultima genera ie de „slujitori ai 
DUMNEZEULUI nostru“ de pe p mânt, iar sigilarea lor trebuie s  fie ultima mi care religioas
special  între oameni. Aceasta este mi carea cre tin  de încheiere a erei cre tine.

Dar la unii se va ridica imediat ideea c  aceasta nu se poate pentru c  cei sigiIa i sunt din „toate 
semin iile copiilor lui Israel“ i pentru c  acele semin ii nu exist  acum aceast  profe ie trebuie s
se aplice la un timp oarecare în trecut când genealogia i dosebirea între semin ii era p strat . În 
aceea i m sur  poate s  se fac  obiec ie la punctul de vedere de mai sus care ar putea fi 
îndep rtat de o alt  cugetare, i anume c  de i oamenii n-au un raport distinctiv al semin iilor, 
DUMNEZEU poate avea un astfel de raport i aceasta este suficient. (Evrei 12:23). Obiec ia este 
înc i mai mult împiedicat  de faptul c  poporul „Israel“ nu se m rgine te la descenden ii lui 
Avraam dup  trup, ci c  adev ra ii israeli i sunt iudei înl untru (Romani 2:29), „nu copii trupe ti“, 
ci „copii ai f g duin ei“ (Romani 9:6-8); ml di e s lbatice, altoite în m slinul cel bun i p rta i ai 
naturii sale (Romani 11:17, 24), membri ai neamurilor din „cet enia lui Israel“ (Efeseni 2:12, 19). 

i to i ace tia apar in LUI HRISTOS, „s mân a lui Avraam, i mo tenitori prin f g duin “
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(Galateni 3:29). De aici Iacob, adresându-se cre tinilor în timpul când „venirea DOMNULUI se 
apropie“ (chiar timpul când se aplic Apocalipsa 7:1-8) îi salut  ca fiind „cele 12 semin ii care 
sunt împr tiate“. i cetatea Noului Testament, Noul Ierusalim, al c rui Me ter i Ziditor este 
DUMNEZEU, are 12 temelii, i pe ele erau numele celor 12 apostoli i 12 por i prin care vor 
intra i vor ie i în decursul ve niciei o tile celor mîntui i, por i care poart  numele celor 12
semin ii ale copiilor lui Israel. De aceea cei 144.000 trebuie s  fie forma i din ultima genera ie de 
cre tini i totu i s  se trag  din cele 12 semin ii ale copiilor lui Israel. 

Sigilarea impIic  protec ie i mântuire. Ea este o lucrare a Evangheliei prin care to i cei ce se 
împ rt esc efectiv, de ea vor fi asigura i cu via a ve nic . Starea amenin toare care este 
men inut  pentru ca lucrarea de sigilare s  poat  fi realizat  este atfel încât atunci când ea va 
avea loc s  nu mai poat  fi realizat  nici o lucrare ulterioar  a Evangheliei; deci cu sigilarea celor 
144.000 se încheie timpul de cercare; vânturile nimicirii bat din fiecare col , i marea furtun  a 
mâniei LUI DUMNEZEU, ultima Sa m rturie în aceast  stare muritoare împotriva p catului va 
m tura lumea aducând-o într-un aspect final de ruin i pustiire. 

Num rul de 144.000 trebuie s  însemne un num r definit compus din tot atâtea persoane. EI 
nu poate consta dintr-un num r mai mare i nedefinit, c ci în versetul 9 este introdus  o alt
ceat  care este nedefinit  în m rimea ei i deci se vorbe te despre ea ca fiind „o mare gloat  pe 
care nu se putea s-o numere nimeni.“ Dac  cei 144.000 ar fi desemna i s  reprezinte un astfeI de 
num r nedefinit, atunci Ioan ar fi spus în versetul 4 „ i au fost sigila i o mare mul ime pe care 
nimeni n-o poate num ra, din toate semin iile fiilor lui Israel.“ Dar în loc de aceasta, el spune 
144.000 - 12.000 din fiecare semin ie, un num r care poate fi cu u urin  num rat. Motivul pentru 
aceast  distinc ie este evident dac  noi lu m în considerare mul imea nenum rat  din versetul 9 
ca fiind întreaga oaste a celor mîntui i care vor avea parte de prima înviere i pe cei 144.000 ca 
fiind cre tinii care vor fi vii pe p mânt când apare HRISTOS. i c  cei 144.000 sunt cei care vor fi 
astfel vii i întâmpin  pe HRISTOS Ia cea de a doua venire a Sa, reiese din profe ia urm toare, 
adic Apocalipsa 14:1-5, unde ei sunt reprezenta i ca viitorii biruitori în ultimul mare conflict 
religios din aceast  lume; (Apocalipsa 13:12-18) i ca fiind „mântui ii de pe p mânt“ i mântui ii
dintre oameni.“ (Apocalipsa 14:3-4).

Atunci vor fi numai 144.000 mântui i dintre cei vii când apare DOMNUL? Nu se poate ca acest 
num r s  reprezinte în acee i m sur  ca incluzînd pe mul i al ii? Se pare c  este o presupunere 
plauzibil  c  situa ia va fi cea din urm , adic  cei 144.000 poate include numai pe b rba ii adul i
în leg tur  cu marea Mi care Advent  în timp ce femeile i copiii asocia i în aceea i mi care ar fi 
mântui i suplimentar dintre cei vii în acea zi. Plauzibilitatea acestei idei const  în faptul c  evreii 
erau astfel num ra i când au fost elibera i din robia egiptean , care era un simbol al eliber rii 
r m i ei adev ratului Israel din Egiptul acestei lumi la venirea DOMNULUI. De i aproape trei 
milioane au ie it din Egipt ei au fost num ra i numai cei care erau în stare s  mearg  la r boi de 
la 20 de ani în sus, num rând în total 603.550 (Numeri 1:2-3, 46). Aceasta ar fi fost aproape 1/5 
din întreaga mul ime a a cum este evaluat  de Dr. Clarke pe baza versetului din Exod 12:37,
unde num rul b rba ilor de lupt  este dat ca aproape 600.000. Dac  enumerarea din Apocalipsa
7:4 este întemeiat  pe acelea i baze (despre care desigur nu exist  nici o dovad  categoric )
aceasta ar da num rul celor ce vor fi ridica i la ceruri la probabil peste 700.000, în loc de 144.000.
Ar fi într-adev r mai satisf c tor s  crezi c  atât de mul i vor fi gata pentru apari ia DOMNULUI, 
dar privind la starea lumii i observând declinul religios rapid al acestor zile te miri de unde vor fi 
g si i chiar atît de mul i ca 144.000 care vor fi preg ti i pentru DOMNUL, când EL va veni. 

i în cele din urm  reprezint  cei 144.000 numai pe cei care n-au trecut niciodat  prin moarte? 
Nu, deloc. Prevederile profe iei arat  c  este necesar ca mul i care sunt acum în mormintele lor s
fie înclu i în cei 144.000. Solia a 3-a din Apocalipsa 14 este solia sigil rii din Apocalipsa 7. De i
este în diferite capitole i prezentat în diferite împrejur ri ele nu sunt dou  solii, ci una i aceea i
solie. De aceea solia a treia rezult  în preg tirea celor 144.000 pentru venirea DOMNULUI. 
Aceasta este numit  în Apocalipsa 7 sigilarea cu Sigiliul Viului DUMNEZEU pe frun ile lor. Sigiliul 
LUI DUMNEZEU fiind Sabatul, lucrarea avut  în vedere este solia care implic  mi carea de 
reform  a Sabatului în aceste zile. Atunci to i acei care au o adev rat  experien  religioas  în 
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cadrul acestei mi c ri trebuie s  fie înclu i desigur în num rul celor care sunt sigila i prin solie. 
Acum sunt mul i care sunt în mormintele lor, care vor fi mântui i, a c ror experien  religioas  de 
la starea de p cat pîn  la deplina acceptare în fa a LUI DUMNEZEU a fost în leg tur  cu aceast
experien . Nu sunt ei sigila i prin aceast  solie? – Vor fi cu siguran . Dar solia sigileaz  numai 
144.000. De aceea ace tia trebuie s  ias  din mormintele lor i s  fie num ra i între cei 144.000.

Dar se poate spune c  n-a sosit înc  timpul când cineva s  fie sigilat, i c  cei la care se refer
sunt mor i. i cum pot fi sigila i oamenii mor i? Unii ca ace tia s - i pun i întrebarea: Cum pot fi 
mântui i cei mor i? Ei pot fi sigila i în acela i fel în care Daniel, mort de mult poate sta în ceata sa 
la sf r itul celor 2.300 de zile. Raportul soliei sigil rii se întemeiaz  pe c r ile din cer. Acei a c ror
experien  i-a condus în acea solie î i au numele lor acolo. Dac  ei mor în acea solie, atunci când 
numele lor vin la judecat  ele sunt scrise printre cei sigila i prin solie. Nu poate fi altfel pentru c  în 
ceata aceea experien a lor religioas  de la sfâr it ( i în multe cazuri singura lor experien
religioas ) i-a îndrept it. i aceasta explic  ceea ce vocea din cer i-a poruncit lui Ioan s  scrie: 
„Ferice de acum încolo (adic  de la începutul celei de-a treia solii îngere ti) de mor ii care mor în 
DOMNUL; da, zice DUHUL, ei se vor odihni de ostenelile lor, c ci faptele lor îi urmeaz .” De i ei 
se odihnesc lini ti i în mormintele lor, ei sunt num ra i la urm  printre cei 144.000 la fel ca i cum 
ar fi tr it to i anii somnului lor i ar fi avut de suportat toate ostenelile, încerc rile i luptele pe care 
le-au îndurat cei vii. Acest punct de vedere d  textului din Apocalipsa 14:13 semnifica ia sa 
minunat  de care el este în întregime r pit printr-o alt  explica ie. Cei care t g duiesc c  cei care 
mor în cea de-a treia solie pot fi num ra i printre cei 144.000 nu reu esc s  vad  leg tura dintre 
solie i Apocalipsa 7:1-8.

Mai departe se sus ine c  cei 144.000 trebuie s  fie to i cei care n-au murit niciodat  pentru c
ei sunt „r scump ra i de pe p mânt” i „r scump ra i dintre oameni”. Dar acestea nu constituie 
obiec ii pentru c i aceste expresii se aplic  celor care au murit în DOMNUL în decursul acestei 
solii ca i celor care n-au murit niciodata. Se pune întrebarea: Cum se poate aceasta, i r spunsul 
este c  ei învie la învierea special  care cuprinde un num r limitat atât dintre cei neprih ni i, cât i
dintre cei nelegiui i, a a cum este men ionat în Daniel 12:2 i Apoc. 1:7. Cei care învie la aceast
înviere pentru via a ve nic  (de i ei nu sunt f cu i nemuritori atunci) sunt cei care apar in celor 
144.000 pentru c  ei au murit în decursul soliei, iar cei care înviaz  pentru ru ine i ocar  ve nic
sunt cei care în timpuri diferite, în special în timpul din urm  au dovedit o activitate deosebit  în 
împotrivirea fa  de lucrarea LUI DUMNEZEU. Scripturile se refer  suficient de l murit la faptul c
va avea loc o astfel de înviere care cuprinde aceste persoane i singurul loc unde profe iile 
plaseaz  acest eveniment este timpul men ionat în Apocalipsa 16:17. Acesta este la începutul 
pl gii a aptea, când vocea puternic  care iese de din templul din ceruri, din scaunul de Domnie 
roste te cuvintele solemne: „S-a ispr vit!” Aceast  voce cutremur  atât cerul, cât i p mântul, dar 
roste te i eliberarea poporului LUI DUMNEZEU. Ieremia 25:30, Ioel 3:16, Evrei 12: 26, 28.
Despre acest timp vorbe te foarte l murit Tragedia Veacurilor 584-585. „Glasul acela zguduie 
cerul i p mântul ... Mormintele se deschid i mul i dintre acei care au adormit în t râna 
p mântului – se trezesc, unii pentru via  ve nic , iar al ii pentru ru ine i ocar  ve nic ”. To i
acei care au murit în credin a soliei îngerului al treilea ies din mormânt prosl vit ca s  asculte 
leg mântul de pace al LUI DUMNEZEU cu acei care au p zit Legea Sa. „ i cei ce l-au str puns”, 
acei care au batjocorit i au râs de agonia de moarte a LUI HRISTOS, i cei mai violen i
împotrivitori ai adev rului i ai poporului S U sunt învia i s -l vad  în slava Sa i s  vad  cinstea 
pe care o primesc cei credincio i i ascult tori.”

Cine sunt cei despre care este vorba aici c  „au p zit Legea Sa”? - Desigur, cei care au fost 
angaja i în mi carea de reform  a Sabatului din aceste zile din urm , i din aceasta reiese c  cei 
care au murit în aceast  lucrare sunt considera i înc  în fa a LUI DUMNEZEU ca o parte 
integrant  a cetei vii, c ci atunci când este rostit leg mântul de pace c tre ei, cei care fac parte 
dintre ei i sunt atunci în mormintele lor sunt învia i pentru a-l auzi împreun  cu cei vii. Ei sunt 
învia i i prosl vi i i sfin ii vii sunt deasemenea prosl vi i, dar nici unul dintre ei nu sunt f cu i
nemuritori. Aceasta este dovedit prin urm toarele cuvinte de la pagina 592 din aceea i carte 
(Tragedia Veacurilor). Vorbind despre momentul apari iei LUI HRISTOS acolo se spune: ”Drep ii
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cei vii sunt schimba i „într-o clip , într-o clipeal  de ochi.” La glasul LUI DUMNEZEU (la care ne-
am referit mai sus) ei (sfin ii cei vii) au fost prosl vi i; acum ei sunt f cu i nemuritori i împreun  cu 
sfin ii învia i sunt r pi i s  întâlneasc  pe DOMNUL lor în v zduh.” Dar acei care au fost învia i la 
glasul LUI DUMNEZEU pentru a auzi leg mântul de pace cu cei vii au fost deasemenea prosl vi i
în acel timp (un alt punct de identitate) i desigur, sunt f cu i nemuritori atunci când restul cetei 
este schimbat  în acea stare. Acum s  privim la ace ti învia i. Ei învie la glasul LUI DUMNEZEU 
cu un timp înainte de apari ia DOMNULUI; îns  ei sunt învia i numai la un nivel muritor; ei iau 
pozi ie împreun  cu sfin ii vii, i ca parte a lor, de i prosl vi i, nu sunt înc  f cu i nemuritori; ei 
învie pentru ziua apari iei LUI HRISTOS în aceea i stare ca i sfin ii care n-au murit niciodat i
apoi împreun  cu ei sunt f cu i nemuritori, schimba i într-un moment, într-o clipeal  de ochi i
r pi i ca s  întâmpine pe DOMNUL în v zduh. Astfel ace tia sunt la fel de evident „r scump ra i
de pe p mânt” i „r scump ra i dintre oameni” ca i cei care n-au intrat deloc în mormânt. În 
aceast  privin  pionierii soliei îngerului al treilea merit  o referire în treac t. Îmagina i-v  astfel de 
oameni ca: prezbiterul James White, prezbiterul J. N. Andrews i prezbiterul Joseph Bates care 
au condus aceast  lucrare la început i care s-au identificat în m sura în care se pot identifica 
oamenii cu aceast  solie, ale c ror suflete au fost absorbite de m rea a cugetare de a ajuta la 
chemarea unui num r suficient pentru a li se asocia în lucrarea de a forma ceata privilegiat i
fericit  a celor 144.000, i care au mers în mormânt cu inimile i min ile pline de aceast
anticipare fericit  – imagina i-v  astfel de oameni înviind dup  ceea ce li se p rea lor c  nu este 
mai mult decât o clip i constatând c  ei n-au dobândit acea pozi ie râvnit i nu sunt o parte a 
celor 144.000! Aceast  idee este de necrezut. Dac  ar fi a a, atunci a muri în timpul acestei solii, 
în loc de a fi o binecuvântare a a cum a proclamat glasul auzit din cer c  este (Apocalipsa 
14:13), este aproape cea mai mare nenorocire care poate s  cad  asupra unui credincios. 
Aceasta nu este posibil. 

În final unii pot spune c  cei care mor în aceast  solie nu pot fi o parte a celor 144.000 întrucât 
aceast  ceat  vine „din necazul cel mare“ (Apocalipsa 7:14), care nu pot fi dintre acei care dorm 
în mormânt pân  la trecerea celor ase din cele apte pl gi. Aceast  concluzie poate fi cu greu 
acceptat  f r  o examinare ulterioar  scurt . Remarca i situa ia. Învia i la începutul pl gii a aptea 
ei trec prin întreaga perioad  a acelei pl gi i sunt martori la toate nenorocirile acumulate. Din 
anumite pasaje din Scriptur  se poate trage concluzia c  aceste pl gi vor acoperi durata unui an. 
Aceasta ar corespunde la o perioad  de aproape 2 luni dup  ce începe rev rsarea pl gii a 
aptea, înainte de sfâr it. Pl gile sunt cumulative. Prima nu înceteaz  atunci când începe cea de 

a doua, dar cea de a doua î i adaug  groz viile ei la prima plag , cea de a treia se adaug  la 
celelalte i a a mai departe pân  la plaga a aptea. De aceea plaga a aptea constituie apogeul 
tuturor pl gilor. i astfel orice grad de inconvenien i suferin  în privin a pl gilor cade peste 
ceata sfin ilor ( i ei nu vor fi liberi de aceasta, de i pl gile nu-i ating pe ei). (vezi Tragedia 
Veacurilor pagina 577). Cei care au fost învia i la glasul LUI DUMNEZEU vor auzi orice strig t de 
groaz  al altora i vor vedea orice priveli te de pustiire i disperare a altora i vor trece prin toate, 
ca i cei care n-au trecut prin moarte. Groz viile care se acumuleaz  în plaga a aptea vor cânt ri
mai greu decât toate celelalte, iar despre acei care sunt salva i din ea se poate spune c  vin „din 
necazul cel mare“, de i n-au avut experien a celorlalte ase pl gi (de la început). 

Astfel pare clar i concludent c  cei 144.000 sunt aduna i din ultima genera ie înainte de 
venirea LUI HRISTOS, c  ei sunt sco i prin solia îngerului al treilea i c i cei care au murit dintre 
ei în solie sunt ferici i fiind meni i s  refac  num rul la învierea dinaintea apari iei LUI HRISTOS, i
c  to i vor fi încorona i în cele din urm  cu privilegiul deosebit de a forma garda de onoare a 
Împ ratului împ ra ilor i a DOMNULUI domnilor, ca s  urmeze pe Miel oriunde merge, 
(Apocalipsa 14:4), bucurându-se de prezen a Sa permanent i înt ri i prin harul S U
inepuizabil. (Apocalipsa 7: 15, 17).
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2. Întreb ri cu privire la solia sigil rii

de J. N. Loughborough 

1) Când au ob inut adventi tii lumina cu privire la Solia Sigil rii? 

2) Când a început lucrarea sigil rii?

3) Vor fi socoti i vreunii care au murit în credin  de la 1848 când a fost primit  aceast  solie, în 

ceata celor 144.000? 

deasemenea
„Un Vis Impresionant” i o explica ie a unui „Tribulum”. 

3. Dedica ie

Aceste pasaje sunt dedicate tuturor celor care încrezându-se numai în ajutorul divin caut  s

ob in  starea descris  în Apocalipsa 14:5 „În gura lor nu s-a g sit minciun , c ci sunt f r  vin

înaintea scaunului de domnie a LUI DUMNEZEU.” 
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4. Prefa

Prin prezentarea urm toarelor pagini c tre poporul nostru eu consider c  trebuie s  fiu în 

armonie cu cea ce este afirmat în „M rturii pentru comunitate” („Testimonies to the church”)

volumul 7, pagina 214:

„Când acei care i-au cheltuit via a în slujba DOMNULUI se apropie de încheierea istoriei lor 

p mânte ti, ei vor fi impresiona i de DUHUL SFÂNT s  povesteasc  experien ele pe care le-au 

avut în leg tur  cu lucrarea LUI ... Amintirea minunatelor LUI procedee cu poporul S U,” etc. 

Despre ajutorul care provine prin aducerea unor astfel de lucruri în aten ia poporului nostru 

cit m din scrierile sorei White, din misiunea sud-african , la 20 februarie 1911: 

„Noi nu trebuie s  ne temem de viitor decât dac  vom uita calea pe care DUMNEZEU ne-a 

condus i înv turile sale din istoria noastr  trecut .”

Cu privire la subiectul acestei c r i – sigilarea celor 144.000 – eu am fost mi cat de Spiritul LUI 

DUMNEZEU s  scriu i s  public adev rurile despre modul cum a fost primit  solia sigil rii – nu 

numai din Biblie, ci i prin instruc iune direct  în viziunile sorei E. G. White; de asemenea i

despre felul în care solia a fost primit i vestit  de c tre predicatorii i poporul nostru pân  la 

anul 1894, când teoria „Lumina nou ” i-a g sit sprijinul în unul care dup  aceea s-a apostaziat 

de la credin i a murit f r  s  vad  împlinirea a tept rii sale c  el va tr i pân  la sf r it i deci 

s  fac  parte dintre cei 144.000. EL pretindea c  ultima m rturie a sorei White înva  c  to i cei 

144.000 ar fi forma i dintre cei care n-au murit niciodat .

Atunci când am aflat c  unii înv au c  „to i cei 144.000 care vor fi sigila i tr iesc acum”, am 

socotit c  este timpul de a vorbi i a ar ta c  nu era în stilul profe ilor LUI DUMNEZEU de a face 

afirma ii categorice la un moment dat i dup  aceea s  înve e în întregime contrar acestor 

afirma ii. Desigur, nu acesta era modul de a proceda al profe ilor Bibliei. Aceast  „lumin  nou ” în 

întregime este realizat  prin scoaterea din contextul lor a lucrurilor despre care ei vorbesc i prin a 

le da o aplica ie general , a a cum ve i vedea atunci când vom trece la analiza acestei chestiuni. 

Eu am prezentat esen a acestei bro uri în dou  discursuri în tab ra din Stockton. Cei care au 

auzit discursurile au cerut ca ele s  fie publicate astfel încât ei s  le poat  citi. Întrucât subiectul 

este unul asupra c reia exist  o oarecare controvers  am crezut c  editorii no tii nu vor dori s

tip reasc  chestiunea în ziarele lor sau s - i ia responsabilitatea public rii lui într-o alt  form  ... 

J. N. Loughborough 
Lodi, California, 1 Iulie 1916.
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5. Solia Sigil rii

În fa a mea stau trei întreb ri la care trebuie s  r spund: 

5.1) – Când au ob inut adventi tii lumina despre solia sigil rii? 
5.2) - Când a început lucrarea sigil rii? 
5.3) – Vor fi socoti i vreunii din poporul LUI DUMNEZEU care au murit în cedin  dup  1848 când 
aceast  solie a fost primit , ca f când parte din num rul celor 144.000?

5.1. Când au ob inut adventi tii lumina cu privire la Solia Sigil rii?

În ce prive te prima întrebare remarc m c  în 1845 unii adventi ti au început studiul soliei 
îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-12. Ei au v zut l murit c  respectarea Sabatului zilei a 
aptea era inclus  în p zirea tuturor poruncilor a a cum reiese din acea solie. Despre studiul 

soliei citim într-o afirma ie a sorei E. G White din 1 T. pag. 79-80. Afirma ia relateaz  situa ia din 
1846, i în continuare, astfel: 

„Când am început s  vestim lumina despre Sabat, noi nu aveam o ideie destul de l murit
despre solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-12. Povara m rturiei noastre, când ne-am 
prezentat înaintea poporului, era c  marea mi care advent  a soliei îngerului al doilea, era de la 
DUMNEZEU, c  solia întâi i a doua au fost vestite pân  acum i c  a treia trebuie s  înceap .”
Noi am v zut c  solia a treia se încheie cu cuvintele: „Aici este r bdarea sfin ilor; aici sunt cei ce 
p zesc poruncile LUI DUMNEZEU i credin a LUI ISUS.” 1 T. pag. 79-80.

Noi am în eles, a a cum în elegem i acum („acum” era 1868), când volumul I a fost publicat 
pentru prima dat  c  aceste cuvinte profetice sugerau o reform  a Sabatului; dar în ce prive te
închinarea la fiar  men ionat  în aceast  solie cât i cu privire la ce înseamn  chipul i semnul 
fiarei noi nu aveam o pozi ie definit .

„Prin Spiritul SFÂNT DUMNEZEU a f cut s  str luceasc  lumin  asupra servilor S i i acest 
subiect a început s  se deschid  treptat priceperii noastre. Se cerea mult studiu i o cercetare 
minu ioas  de a lega adev rul za cu za. Prin cercetarea cu grij i zel i printr-o activitate 
neobosit  lucrarea s-a dezvoltat pân  ce marile adev ruri ale soliei noastre au fost vestite lumii ca 
un întreg des vâr it, l murit i bine închegat.” (1 T. pag. 80).

De i pân 1848, poporul nostru nu avea o lumin  clar  cu privire la diferitele caracteristici ale 
soliei îngerului al treilea, aten ia lor nu fusese în mod deosebit atras  de solia sigil rii. Ei credeau 
c  în conformitate cu Apocalipsa 14:1-5 ei vor fi cei 144.000 care vor sta mântui i pe muntele 
Sionului. Aceast  ceat  a fost de asemenea men ionat  de sora White în prima ei viziune 
raportat  în „Experien e i Viziuni” pagina 13. Dar ei nu studiaser  înc  lumina cu privire la 
solia sigil rii celor 144.000.

A a cum vom vedea lumina cu privire la solia sigil rii a venit la acest popor într-un timp de 
tulburare între na iunile Europei, în primele luni ale anului 1848. Într-o scurt  analiz  a acestui 
conflict ale cauzelor i dezvolt rii sale, vom vedea cum a fost primit  lumina cu privire la solie.  

În „Biblioteca cuno tin ei universale” pagina 536, citim despre acel conflict din 1848:
„Poporul francez a f cut revolu ie, cerând o form  de guvernare republican  în timpul lui Louis 

Philippe, i pentru un timp a existat o form  republican  de guvernare, iar revolu ia s-a întins 
pentru o vreme peste cea mai mare parte a continentului Europei.” 

În timpul regimului de teroare din Fran a dorin a maselor era de a asigura controlul guvern rii 
de c tre popor i de a satisface n zuin a poporului pentru via a na ional  - de fapt de a avea o 
adev rat  guvernare a poporului, pentru popor i de c tre popor. Prin lucrarea papalit ii, un 
Bourbon, Louis Philippe fusese pus pe tron i se p rea imposibil s  determini pe papa s  aprobe 
vreo alt  guvernare decât cea pl nuit  de el însu i. Vezi lucrarea „Europa de Vest” de Robinson. 
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Situa ia a creat animozitate nu numai împotriva lui Louis Philippe, ci i împotriva papei, care 
sus inea  pe acest Bourbon. În cele din urm  aceste sim minte n-au mai putut fi în bu ite i au 
izbucnit într-un conflict atât de brusc în desf urarea sa ca i explozia unui vulcan. Din cele 
afirmate în scrierile publicate în acel timp se p rea c  Louis nu era con tient de intensitatea 
sim mintelor împotriva guvern rii sale, pentru c  la 21 februarie 1848 el a spus mini trilor S i: 

„Eu nu am fost niciodat  mai temeinic întronat în imperiul Fran ei decât sunt ast zi. În ziua 
urm toare al a avut o întâlnire cu solda ii s i. Dup  parad  când solda ii se odihneau pe p mânt
cu pu tile strânse gr mad  în piramide, un b ie el cu un steag tricolor în mân  s-a c rat pe un 
tun. El a fluturat steagul strigând: „Jos cu papa!” Probabil, aceasta era ceea ce el auzise acas .
Solda ii i s-au al turat i strig tul a str b tut rândurile cu vigoare crescând  ajungând în final cu 
ad ugarea: „Jos cu regele!” 

Cu privire la debutul brusc al acestei r scoale citim în cartea „Europa de vest” a lui Robinson,
capitolul 40: 

„Nemul umirea adunat i cererea pentru o reform i-au manifestat brusc întreaga lor putere i
extindere. Pentru un timp se p rea ca i cum Europa de Vest era gata s  sufere o revolu ie la fel 
de complet , a a cum a experimentat Fran a 1798. Ca unul singur i ca i cum ar fi ascultat de un 
semnat pl nuit mai dinainte, partidele liberale din Fran a, Italia, Germania i Austria au r sturnat
sau au câ tigat controlul asupra guvern rii i au trecut la realizarea programmului lor de reform
în acela i mod radical în care i-a f cut lucrarea adunarea na ional  a Fran ei în 1798. Mi carea 
general  a afectat aproape fiecare stat din Europa central .

La 24 februarie 1848 o mul ime g l gioas  a atacat palatul Tuileries. Regele a abdicat în 
favoarea nepotului s u. Dar era prea t rziu. El i întreaga familie au fost for a i s  p r seasc
ara. Mul imea a invadat adunarea ca în timpul regimului de teroare strigând: „Jos cu Bourbonii 

vechi i noi! „Tr iasc  Republica!”” 
Horace Greeley spunea despre aceast  revolu ie din 1848 i despre oprirea ei brusc  în New 

York Tribune: 
„Pe noi politicienii ne mir  foarte mult ce a f cut s  înceap  a a de brusc aceast  mare 

confuzie din Europa. Dar o minune i mai mare este ce a oprit-o atât de brusc.” 
Am o copie a unei m rturii date sorei White în 1852 în care se fac referiri la revolu ia din 1848.

Aceasta s-a g sit printre noti ele fratelui Bates, dup  moartea lui. În ea se g sesc aceste cuvinte: 
„Se dorea detronarea regilor; dar aceasta nu se putea face pentru c  regii trebuie s

domneasc  pân  va începe HRISTOS domnia Sa. Eu am v zut în Europa c  tocmai a a cum se 
desf urau lucrurile pentru a- i realiza planurile lor va avea loc i o încetinire a lor odat  sau de 
dou  ori. Astfel inimile celor nelegiui i vor fi împietrite. Dar lucrarea nu se va lini ti (va p rea numai 
c  se lini te te) pentru c  min ile regilor i conduc torilor vor inten iona s  se r stoarne unul pe 
altul, iar gândurile celor din popor vor dori s  câ tige suprema ia. Am v zut toate cugetele privind 
cu aten ie încordat  asupra crizei iminente din fa a lor.” 

Dup  revolu ia din 1848 a avut loc numai o încetinire, iar în r zboiul prezent, începând din 1914
se manifest  la o scar i mai mare hot rârea de a r sturna regii i conduc torii i o mai mare 
intensitate în veghere decât în revolu ia din 1848. M rturia pare s  indice o a doua încetinire 
înainte de conflictul final care va veni asupra na iunilor.

Despre acea izbucnire din Paris am citit deja c  Louis Philipp i întreaga sa familie au fugit din 
Fran a. Furia mul imii a fost a a de mare încât el s-a temut pentru via a sa i a reu it s  scape 
punându- i familia într-o tr sur , în timp ce el însu i s-a deghizat îmbr cându-se ca un vizitiu i a 
fugit pe înserate în Anglia. 

Din bro ura intitulat : „Sigiliul Viului DUMNEZEU” publicat  de prezbiterul Joseph Bates i
datat 1 ianuarie 1849, afl m câteva fapte despre acea revolu ie din 1848 i primirea luminii 
soliei sigil rii. La pagina 45, citim: 

„Ziarele afirm  c  la 22 februarie Fran a s-a dezorganizat, l-a destituit pe Rege, i-a ars tronul i
el însu i i familia sa au fugit în Anglia.” 

La pagina 49 citim despre furia acelui conflict: 
„Privi i ce mi c ri gr bite i ce lupte au avut loc i au loc între popoare pentru a r sturna pe 

puternicii Europei: i anume Prusia, Hanovra, Sicilia, Neapole, Vene ia, Lombardia, Toscana, 
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Roma, etc. Privi i raportul din Boston Times din 28 octombrie 1848 despre fuga împ ratului
Austriei din Viena, capitala vastelor sale st pâniri i despre insurec ia i asediul acelei cet i timp 
de 8 zile începând cu 9 octombrie; cum ei, în lucrarea lor de ucidere, atunci când au devenit 
victorio i, au rupt c ile ferate, au demolat podurile pentru a opri orice interven ie ulterioar . Privi i
aceea i stare de lucruri la Berlin cu împ ratul Prusiei.” 

Aceasta ne d  o idee despre revolta care a izbucnit pe continentul Europei la 22 februarie 
1848.

În luna martie a aceluia i an la Hydesville, districtul Wayne, New-York au început s  se aud
cioc niturile spiritelor în casa familiei Fox i Fish care s-au mutat la Rochester, New-York pentru o 
cercetare public . Pentru un timp aceste cioc nituri au fost numite „cioc niturile Rochester”. 
Adventi tii de ziua întâi au spus atunci cu un mare zel: „Acest conflict din Europa va culmina în 
b t lia de la Armaghedon i DOMNUL este aproape s  vin . Aceste cioc nituri ale spiritelor sunt 
spirite de draci care ies s  adune na iunile pentru b t lia din ziua cea mare a Celui Atotputernic. 
Întrucât poporul nostru avea lumina celei de a treia solii îngere ti i despre Sabat i întrucât ei 
erau convin i c  acest adev r trebuie proclamat lumii, ei nu puteau accepta preten ia sus inut  de 
adventi tii de ziua a întâi c  DOMNUL era aproape s  vin . Acei oameni spuneau p zitorilor 
Sabatului: Ar fi mai bine s  renun a i la solia Sabatului vostru. Sunte i prea întârzia i cu ea. Uni i-
v  cu noi pentru a avertiza lumea s  se preg teasc  pentru imediata venire a LUI HRISTOS.” 

Aceasta era situa ia în vara anului 1848. Aceasta a dus pe adventi tii de ziua a aptea la un 
studiu serios i înso it de rug ciune pentru lumin . DOMNUL a îndreptat min ile lor c tre re inerea 
vânturilor (a r zboaielor) i c tre lucrarea sigil rii cu hot rârea de a g si însemn tatea acestor 
situa ii. În studiul din Scripturi pe care l-au f cut, ei au g sit c  Sabatul zilei a aptea era semnul 
viului DUMNEZEU i sigiliul legii Sale. Aceast  lumin  nou primit  din Cuvântul LUI DUMNEZEU 
a dat o i mai mare for  soliei Sabatului care trebuie proclamat  lumii înainte de venirea efectiv
a LUI HRISTOS. 

În cartea sa, fratele Bates se refer  la o adunare inut  în casa fratelui Otis Nichols la 
Dorchester, lâng  Boston, Massachusetts, la 18 Noiembrie 1848, spunând: 

„O mic  ceat  de fra i i surori s-au adunat lâng  Boston, Massachusetts ... Noi am f cut din 
aceasta (modul de vestire al soliei) subiectul de rug ciune de la conferin a din Thompson cu pu in
înainte i calea de a o publica nu ne-a ap rut limpede i de aceea ne-am hot rât în unitate s  ne 
adres m cu to ii LUI DUMNEZEU. Dup  câtva timp petrecut în rug ciune pentru lumin i
instruc iuni DUMNEZEU a dat sorei White o viziune.” 

Apoi el red  cuvintele pe care ea le-a vorbit în viziune i pe care el le-a copiat în timp ce ea 
vorbea. Din aceste cuvinte noi cit m urm toarele:

„EL (DUMNEZEU) are pl cere atunci când Legea Sa este în l at i înt rit , atunci când 
adev rul (adev rul Sabatului) este ridicat i devine din ce în ce mai puternic. Acesta este sigiliul! 
Acesta este în l at. Acesta se înal  de la r s ritul soarelui, asemenea soarelui, la început 
r coros, dar care cre te în c ldur i- i trimite razele sale. Când acest adev r este la începutul 
apari iei sale este numai pu in  lumin  în el, dar el este în cre tere continu . O, putere a acestor 
raze! 

Apoi au urmat cuvintele care au ruinat preten iile adventi tilor de ziua întâi, anume c  îngerii nu 
vor mai ine vânturile de r zboi i le vor l sa s  bat . Cuvintele rostite în viziune erau: 

„Îngerii in vânturile. DUMNEZEU este cel care re ine puterile. Îngerii nu le las  s  izbucneasc
pentru c  sfin ii nu sunt cu to ii sigila i. Timpul de necaz a început. El a început. Motivul pentru 
care cele patru vânturi nu sunt l sate s  porneasc  este pentru c  sfin ii nu sunt cu to ii sigila i.
Acesta (necazul) este în cre tere din ce în ce mai mare, c ci necazul nu se va sfâr i niciodat
pân  când p mântul nu va fi cur it de cei nelegiui i. Vai, vânturile sunt gata s  bat ! Dar ele sunt 
re inute pentru c  sfin ii nu sunt cu to ii sigila i. Da, scrie i veste te lucrurile pe care le-ai v zut i
le-ai auzit i binecuvântarea DOMNULUI te va înso i.

Dup  terminarea acestei viziuni, sora White a spus so ului ei: 
„James, am o solie pentu tine. Începe s  tip re ti un mic ziar, cât de mic la început. Trimite-l i

cititorii î i vor trimite banii pentru a-l tip ri. Acesta va fi un succes de la început. Eu am v zut c
acest mic început va fi ca valurile de lumin  care vor lumina lumea întreag .”
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Într-o viziune dat  sorei White la Rocky Hill, Connecticut, la 5 Ianuarie 1859 i s-a descoperit din 
nou solia sigil rii. Aceast  viziune, este scris  de ea îns i în „Experien e i Viziuni”, pagina 
25-26.

„Eu am v zut patru îngeri care aveau de s vâr it o lucrare pe p mânt i erau în perspectiv  a o 
împlini. ISUS era îmbr cat în ve minte preo e ti. EL privi comp timitor asupra celor r ma i, apoi 
ridic  mâinile Sale i strig  cu glas de adânc  comp timire: „Sângele Meu, Tat , sângele Meu, 
sângele Meu, sângele Meu!” Apoi am v zut cum o lumin  str lucitoare a venit de la 
DUMNEZEU – care st tea pe tronul S U mare i alb – i se rev rsa asupra LUI ISUS. Dup
aceasta am v zut un înger cu o îns rcinare de la ISUS zburând repede c tre cei patru îngeri care 
aveau de s vâr it o lucrare pe p mânt; el mi ca ceva în mâna sa în sus i în jos i striga cu glas 
tare: „Sta i! Sta i! Sta i! Sta i! pân  ce servii LUI DUMNEZEU vor fi sigila i pe frun ile lor.” 
(Experien e i Viziuni, pagina 25-26).

Explica ia f cut  ei de îngerul conduc tor a fost: 
„... cei patru îngeri au putere de la DUMNEZEU s  re in  cele patru vânturi ale p mântului i

când vânturile voiau s  înceap  s  sufle, ochiul cel plin de comp timire al LUI ISUS privi asupra 
restului, care r m sese nesigilat i ridic  mâinile Sale c tre TAT L rugându-L i zicând c  EL i-a 
v rsat sângele S U i pentru ei. Atunci un alt înger a fost îns rcinat s  zboare repede c tre cei 
patru îngeri i s  le porunceasc  s in  vânturile pân  ce servii LUI DUMNEZEU s  fie sigila i cu 
sigiliul viului DUMNEZEU pe frun ile lor.” (Experien e i Viziuni, pagina 26).

Fiind astfel înt ri i cu lumina Scripturilor i m rturia Spiritului LUI DUMNEZEU cei care au avut 
lumina soliei îngerului al treilea au fost ap ra i de preten iile adventi tilor din ziua întâi i de „noua 
lor solie” i au fost umplu i cu o energie nou  de a merge înainte în vestirea soliei îngerului al 
treilea c tre lume ca s - i realizeze scopurile. 

5.2. Când a început lucrarea sigil rii?

M rturii citate deja, cu privire la primirea soliei sigil rii de c tre Adventi tii de Ziua a aptea sunt 
o bun  dovad  cu privire la timpul începerii lucr rii sigil rii. Cele patru vânturi de r zboi erau gata 
s  bat  atunci când a izbucnit tulburarea dintre na iunile Europei. Cei patru îngeri au primit 
îns rcinarea de a re ine acele vânturi de r zboi pentru ca s  nu fie stingherit  lucrarea de sigilare. 
„S-a pus un frâu”, astfel ca lucrarea de sigilare s  poat  avansa. 

Observ m i alte m rturii care arat  c  lucrarea de sigilare se desf ura în acel timp. În 
Experien e i Viziuni pagina 29-30, citim cu privire la ceea ce se desf ura atunci: 

„satana încearc  prin orice fel de vicle ug, în acest timp al sigil rii, s  abat  pe poporul LUI 
DUMNEZEU de la adev rul prezent i s -l duc  în r t cire. Eu am v zut un acoper mânt pe care 
DUMNEZEU îl întinse asupra poporului S U, pentru a-l p zi în timp de strâmtorare; i orice suflet 
care s-a hot rât de partea adev rului i are inim  curat  va fi acoperit cu acoper mântul Celui 
Atotputernic.” (Experien e i Viziuni, pagina 29-30)

În aceea i m rturie, la pagina 30-31 noi citim: 
„Eu am v zut c  tocmai în acest timp al sigil rii satana î i depune toat  silin a s  abat  de la 

adev r pe poporul S U (a LUI DUMNEZEU), s -l am geasc i s -l descurajeze ... satana caut
pe toate c ile s -i in  în aceast  stare pân  ce va trece sigilarea i pân  ce acoper mântul LUI 
DUMNEZEU va fi întins peste poporul LUI DUMNEZEU i când ei, lipsi i de orice scut vor fi l sa i
prad  mâniei LUI DUMNEZEU în cele apte pl gi din urm . DUMNEZEU a început s  întind
acoper mântul asupra poporului S U i curând va fi întins peste to i cei care doresc s  aib  un 
scut în ziua m celului.” 

Voi mai cita dintr-un tratat publicat în 1852 o viziune dat  sorei White în casa fratelui Harris, la 
Centerport, New-York, la 24 august 1850:

„Am v zut c  satana va lucra acum cu mai mult  putere decât oricând înainte pentru c  el 
cunoa te orice metod  de a se strecura pe nesim ite pentru a îndep rta scutul celor sfin i i ai 
face s  doarm i s  se îndoiasc  de adev rul prezent împiedicându-i astfel s  fie sigila i cu 
sigiliul Viului DUMNEZEU.” 

În Experien e i Viziuni, pagina 49, edi ie veche englez , citim: 
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„Timpul sigil rii este foarte scurt i în curând se va termina. Acum este timpul când cei patru 
îngeri in cele patru vânturi pentru a face chemarea i alegerea noastr  sigur .” Din cauza acestor 
afima ii l murite, poporul i predicatorii no tri au înv at pân  în 1894 c  lucrarea sigil rii se 
desf oar  începând cu 1848 i c  de atunci are loc sigilarea celor 144.000. Eu nu pot în elege
cum putem trage vreo alt  concluzie din m rturiile pe care le-am citit, decât c  lucrarea sigil rii a 
început în anii 1848-1850.

5.3. Vor fi socoti i vreunii care au murit în credin  de la 1848 când a fost primit  aceast
solie, în ceata celor 144.000?

Unele persoane, în special din 1844 încoace au pretins c  nimeni nu va fi num rat între cei 
144.000 decât numai cei care tr iesc la a doua venire a LUI HRISTOS; i aceasta a a trebuie s
fie în conformitate cu Apocalipsa 14:3-4 pentru c  ei sunt „r scump ra i dintre oameni” i „de pe 
p mânt”. În conformitate cu Daniel 12 exist  o înviere par ial  în „timpul de strâmtorare”, chiar 
înainte de a doua venire a LUI HRISTOS. Noi citim: 

„În vremea aceea, se va scula Marele Voievod Mihail ... Mul i dintre cei ce dorm în râna 
p mântului se vor scula: unii pentru via  ve nic , i al ii pentru ru ine i ocar  ve nic .”

Desigur, cei care se vor scula pentru via  ve nic  vor fi vii i „între oameni” când vine 
HRISTOS. 

Dac  în 1848-1850 au fost sigilate persoane, în mod firesc ne a tept m ca ei s  fie între acei 
învia i pentru via  ve nic i s  fac  parte dintre cei 144.000. Despre aceast  înviere citim în 
Experien e i Viziuni pagina 212:

„Un loc l murit, clar i luminos se arat  de unde se auzea vocea LUI DUMNEZEU asemenea 
multor ape f când cerul i p mântul s  se cutremure. Un cutremur mare de p mânt a avut loc. 
Mormintele s-au deschis, i cei care au murit în credin  în solia îngerului al treilea, inând 
Sabatul, au ie it prosl vi i din paturile lor de pulbere spre a auzi leg mântul de pace pe care 
DUMNEZEU urma s -l fac  cu acei care au inut legea Sa.” 

În Experien e i Viziuni (Daruri Spirituale) pagina 213, citim: 
„Când DUMNEZEU a f cut cunoscut ziua i ora venirii LUI ISUS i a f cut leg mântul cel 

ve nic cu poporul S U, EL rostea o propozi ie, apoi sta pân  ce cuvintele se rostogoleau peste 
p mânt. Israelul LUI DUMNEZEU st tea cu ochii îndrepta i spre cer i asculta cuvintele care 
veneau de pe buzele LUI YAHWE i care se rostogoleau peste p mânt asemenea tunetelor. 
Domnea, o solemnitate înfrico at . La sf r itul fiec rei propozi ii sfin ii strigau: „Slav , Aleluia!” 
Fe ele lor erau luminate de m rirea LUI DUMNEZEU asemenea fe ei lui Moise când s-a coborât 
de pe Sinai (prosl vi i). Nelegiui ii nu-i puteau privi din cauza acestei str luciri i când 
binecuvântarea ve nic  a fost rostit  asupra acelora care onoraser  pe DUMNEZEU prin p zirea 
Sabatului, un strig t tare de biruin  asupra fiarei i a chipului ei r sun  pretutindeni.” 

Despre acela i lucru în M rturii pentru comunitate (Testimonies for the church), volumul 1, 
pagina 60-61, citim: 

„Curând am auzit glasul LUI DUMNEZEU asemenea multor ape care ne anun  ziua i ceasul 
venirii LUI ISUS. Sfin ii cei vii, 144.000 la num r, (aminti i-v  c  p zitorii Sabatului învia i sunt 
atunci printre sfin ii cei vii) au cunoscut i în eles glasul în timp ce nelegiui ilor li se p rea c  este 
tunet i cutremur de p mânt. Când DUMNEZEU a anun at acest timp, EL a turnat asupra noastr
SPIRIT SFÂNT i fe ele noastre au început s  se lumineze i s  str luceasc  de m rirea LUI 
DUMNEZEU, asemenea fe ei lui Moise, când s-a pogorât de pe Muntele Sinai. 

Cei 144.000 erau to i sigila i i într-o unire des vâr it . Pe frun ile lor stau scrise cuvintele: 
DUMNEZEU, Noul Ierusalim, i o stea str lucitoare, care con inea Numele cel nou al LUI ISUS. 
Asupra st rii noastre fericite i sfinte, nelegiui ii s-au înfuriat i vroiau s  n v leasc  cu furie 
asupra noastr  ca s  ne prind i s  ne arunce în închisoare, dar când noi am ridicat mâinile în 
Numele LUI ISUS, ei au c zut neputincio i la p mânt.” (1 T. pagina 60-61)
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Dac  s-ar pretinde c  nimeni altcineva nu va fi num rat între cei 144.000 decât cei care tr iesc 
pân  la a doua venire a LUI HRISTOS f r  s  guste moartea, ce va fi cu acei p zitori ai Sabatului 
care au fost sigila i între 1848 i 1850?

Nu mai tr iesc acum (lucrarea a fost scris  în anul 1916) nici o jum tate de duzin  dintre cei 
care p strau atunci Sabatul. Dac  ei au fost sigila i atunci ei vor fi printre cei învia i pentru via
ve nic  la glasul LUI DUMNEZEU. Exist  câteva lucruri în cazul sorei White care au leg tur  cu 
chestiunea celor 144.000. Ea este acum la odihn  (E. G. White 1827-1915). Dar a a cum s-a 
raportat, în prima viziune din Experien e i Viziuni exist  o relatare despre ceea ce va fi în 
împ r ia din ceruri: 

„Muntele Sion st  acum în fa a noastr i pe el se afla un templu m re , împrejurul lui se aflau 
al i apte mun i, pe care cre teau trandafiri i crini ... Pe când noi eram gata s  într m în templu, 
ISUS a ridicat glasul S U pl cut i a zis: „Numai cei 144.000 au voie s  calce pe acest loc”, iar 
noi am strigat: Aleluia!” (Experien e i Viziuni, pagina 16).

Se p rea totu i c  în aceast  viziune cu privire la lucrurile care vor exista pe Noul P mânt, ea a 
intrat în acel templu, pentru c  a spus: 

„Acest templu este sprijinit de apte stâlpi, to i de aur luminos, i împodobi i cu m rg ritare. Nu 
pot descrie m re ele lucruri pe care le-am v zut acolo ... Acolo am v zut mese de piatr , pe care 
numele celor 144.000 erau gravate în litere de aur. Dup  ce am privit m rirea templului am ie it
afar , iar ISUS ne p r si i a mers la Cetate.” (Experien e i Viziuni, pagina 16).

Din aceasta noi tragem desigur concluzia c  pe Noul P mânt sora White va fi o persoan  dintre 
cei 144.000.

La pagina 28 din Experien e i Viziuni, ea vorbe te despre ceea ce i-a spus îngerul. 
„Eu am rugat pe îngerul meu conduc tor s  m  lase s  r mân în acest loc, dar el mi-a zis: ”Tu 

trebuie s  mergi înapoi, dar dac  vei fi credincioas  vei avea privilegiul împreun  cu cei 144.000,
s  vizitezi aceste lumi i s  vezi lucr rile LUI DUMNEZEU.” (Experien e i Viziuni, pagina 28).

Desigur, aceasta arat  c  unii dintre cei 144.000 vor fi învia i dintre mor i.
Cu toate aceste dovezi din m rturiile prezentate unii mai sus in c  cea ce se spune în Tragedia 

Veacurilor, pagina 595 ar ar ta c  ceata celor 144.000 va fi alc tuit  în întregime din cei care n-
au murit niciodat . S  vedem ce se spune i condi iile în care sunt f cute aceste afirma ii. Aici st
scris: 

„Ace tia fiind în l a i de pe p mânt, dintre cei vii, sunt socoti i ca „primele roade pentru 
DUMNEZEU i pentru Miel.” (P str torii Sabatului învia i pentru via  ve nic  vor fi cu siguran
printre cei vii la a doua venire a LUI HRISTOS). Ace tia sunt cei care au venit din necazul cel 
mare; au trecut prin timpul de strâmtorare asemenea c ruia n-a mai fost niciodat  de când este 
un popor pe p mânt.” (T.V., pagina 595)

Acea strâmtorare a na iunilor va fi în decursul pl gii a asea i aceasta are loc în acel timp în 
care în conformitate cu Daniel 12:1 va avea loc învierea par ial  care scoal  pe p zitorii Sabatului 
sigila i. Aceasta va fi atunci când este gata s  se reverse plaga a aptea. Despre situa ia din acel 
timp noi citim în Experien e i Viziuni:

„Aceste pl gi fac pe nelegiui i s  se înfurie contra celor drep i c ci ei gândesc c  noi am adus 
asupra lor aceste pedepse ale LUI DUMNEZEU i c  dac  vor reu i s  ne stârpeasc  pe noi de 
pe p mânt, atunci aceste pl gi vor înceta. În acest scop s-a dat un decret pentru nimicirea 
sfin ilor, care din aceast  cauz  strigau zi i noapte la DUMNEZEU pentru salvare. Acesta era 
timpul strâmtor rii lui Iacob. To i sfin ii strigau în spaima sufletului lor i au fost salva i prin vocea 
LUI DUMNEZEU. Cei 144.000 au triumfat, iar fe ele lor erau luminate de str lucirea LUI 
DUMNEZEU.” (Experien e i Viziuni, pagina 25).

Am v zut deja c  aceast  prosl vire are loc cu p zitorii Sabatului învia i ca i cu acei care n-au 
murit, atunci când DUMNEZEU face leg mântul ve nic cu acei care l-au onorat prin p zirea 
Sabatului S U. 

Despre aceast  scen  citim în Daruri Spirituale (Experien e i Viziuni), pagina 210-211:
„Am v zut o circular  dup  care fuseser  r spândite copii în înreaga ar ; prin aceasta se da 

voie poporului s  omoare pe sfin i - la un timp anumit  - dac  ei nu vreau s  se lase de credin a lor 
ciudat i s  renun e la Sabat ca s  respecte ziua întâi a s pt mânii ... satana vroia s  aib
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favoarea de a nimici pe sfin ii Celui Prea Înalt, dar ISUS porunci îngerilor S i s  vegheze asupra 
lor. DUMNEZEU vroia s  fie onorat prin încheierea unui leg mânt cu acei care p ziser  Legea Sa 
în fa a p gânilor care-i înconjurau, iar ISUS va fi onorat când suflete credincioase care au a teptat 
atât de mult venirea Sa vor fi în l a i la ceruri f r  a vedea moartea.” 

P zirea Legii „în fa a p gânilor” aveau în vedere ace ti inchizitori care au dat decretul de a-i 
omorî prin violen i nu moartea într-un sens obi nuit, în condi ii obi nuite. 

Din aceast  m rturie s-a ridicat preten ia c  „în l area la cer f r  a vedea moartea” ar sus ine
c  nimeni altcineva nu va fi între cei 144.000 sigila i decât acei care tr iesc pân  la a doua venire 
a LUI HRISTOS. Noi în elegem c  moartea de la care ei sunt salva i este moartea permis  de 
„circular ”. S  re inem c  p zitorii Sabatului învia i sunt inclu i între participan ii la leg mânt. 
Astfel ei urmeaz  a fi ridica i la cer la venirea LUI HRISTOS f r  a suferi moartea cu care sunt 
amenin a i. În acest fel ei sunt trecu i prin „timpul strâmtor rii lui Iacob”. Strâmtorarea sa a fost 
atunci când a auzit vestea c  Esau venea cu 400 de oameni înarma i. Dac  DOMNUL nu l-ar fi 
ajutat el i întreaga sa familie ar fi fost da i mor ii.

Exist  o alt  m rturie din Tragedia Veacurilor pagina 595 folosit  de acei care pretind c
nimeni dintre cei mor i în timpul soliei nu va fi în num rul celor 144.000.

„Ei au stat f r  mijlocitor în timpul rev rs rii finale a judec ilor LUI DUMNEZEU. Dar au fost 
elibera i c ci „ i-au sp lat hainele i le-au albit în sângele Mielului” ... Ei au v zut p mântul 
devastat de foamete i de boli, soarele având puterea s  dogoreasc  pe oameni cu o ar i  mare 
i ei în i i au suportat necazuri, foame i sete.” (T.V., pagina 595)
Aceasta este ceea ce se spune despre cei 144.000 în întregime i în parte va fi adev rat i cu 

privire la p zitorii Sabatului învia i; c ci ei vor suferi timpul strâmtor rii lui Iacob. Ei sunt învia i în 
plaga a asea i v d rev rsarea final  a judec ilor LUI DUMNEZEU în plaga a aptea i sunt 
printre cei salva i de acest fel de moarte. 

În Daruri Spirituale (Experien e i Viziuni) pagina 213-214 citim mai departe despre ceea ce 
va avea loc cu sfin ii învia i i cu p zitorii Sabatului în via  dup  ce glasul LUI DUMNEZEU 
roste te leg mântul ve nic atunci când cei nelegiui i sunt înfuria i împotriva lor: 

„Îndat  a ap rut norul cel mare i alb pe care st tea FIUL Omului. Când el se ar t  la început, 
la o mare dep rtare se p rea a fi foarte mic. Îngerul zise c  acesta este semnul FIULUI Omului. 
Când el a venit mai aproape de p mânt atunci am putut vedea m rirea i maiestatea 
extraordinar  a LUI ISUS ca Cel care pornise ca s  biruiasc  ... Fa a Sa lumina ca soarele la 
amiaz , ochii S i sem nau cu fl c rile de foc, iar picioarele Sale cu arama str lucitoare. Glasul 
S U r suna ca multe intrumente muzicale. P mântul se cutremura înaintea LUI, iar cerurile se 
înf urau ca un sul de pergament i orice munte i orice insul  au fost mi cate din locul lor ... Acei 
care cu pu in mai înainte voiau s  nimiceasc  pe copii credincio i ai LUI DUMNEZEU de pe 
p mânt au trebuit s  vad  acum m rirea LUI DUMNEZEU planând asupra sfin ilor. i în mijlocul 
spaimei lor ei au auzit glasurile sfin ilor care ziceau aruncând strig te de bucurie: „Iat  acesta este 
DUMNEZEUL nostru pe care-l a teptam i EL ne va mântui.” P mântul se cl tina cu putere atunci 
când glasul FIULUI LUI DUMNEZEU chem  din morminte pe sfin ii adormi i. Ei au r spuns
chem rii i au ie it afar  îmbr ca i cu m rea  nemurire i au strigat: „Biruin , biruin , biruin
asupra mor ii i mormântului! Unde î i este boldul moarte? Unde î i este mormântule, biruin a ta? 
Apoi, sfin ii cei vii, împreun  cu cei învia i i-au ridicat glasurile în strig te de biruin  lungi i
r sun toare. Acele corpuri care au z cut în morminte i care au purtat semnele bolii i ale mor ii
au ie it afar  în s n tate i în putere nemuritoare. Sfin ii cei vii au fost schimba i într-o clip , i au 
fost r pi i împreun  cu cei învia i spre întâmpinarea DOMNULUI în v zduh. Ce întâlnire m rea !
Amicii pe care moartea îi desp r iser  s-au unit acum spre a nu se mai desp r i niciodat .”
(Experien e i Viziuni, pagina 213-214).

Dac  mai este vreo îndoial  c  „P zitorii Sabatului învia i” vor fi num ra i între cei 144.000
examina i urm toarele cuvinte ale sorei White din 1909. La Conferin a General  din 1909
prezbiterul Irwin a luat cu el un stenograf pentru a-l înso i la o solicitare a sorei White. EL a dorit s-
o întrebe câteva chestiuni i s  aib  o copie exact  a cuvintelor întreb rilor i a cuvintelor 
r spunsurilor. Printre alte întreb ri a fost i aceasta: 

„Vor fi cei care au murit în solie printre cei 144.000?”
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Ca r spuns, sora White a spus: „O, da! Cei care au murit în credin  vor fi printre cei 144.000.
Eu sunt l murit  în aceast  chestiune.” 

Acestea au fost cuvintele exacte ale întreb rii i r spunsului pe care fratele Irwin mi-a permis s
le copii din raportul stenografului s u.

6. Num rul Celor Sigila i

Se poate ridica acum întrebarea: „Dac  solia sigil rii trebuie s  str bat  lumea întreag  cu 
putere din ziua cincizecimii i s  lumineze tot p mântul cu slava Sa i dac  a a cum a afirmat 
recent fratele Daniells aceasta trebuie s  aib  ca urmare în preg tirea a „milioane” pentru a doua 
venire a LUI HRISTOS, nu este cumva num rul de 144.000 de sigila i prea mic? El este numai o 
frac iune dintr-un milion.” În cuvântul S U DOMNUL ne-a spus despre cei mântui i la venirea Sa 
ca fiind „o mic  turm ” (Luca 12:32). De asemenea, ei sunt un popor care vor fi subiectul unui test 
foarte aspru. Profetul Daniel vorbe te despre ei: „Mul i vor fi cur i i, albi i i încerca i”. (Daniel 
12:10, englez ). Unii traduc aceasta prin „încerca i în am nun ime.” Aceasta poate fi adev rat în 
cazul acesta: „Mul i sunt chema i dar pu ini sunt ale i.” (Matei 22:14). În M rturii (Testimonies) 
volumul 5, pagina 131, publicat în 1881, noi citim: „ i marea majoritate a acelora care par acum 
sinceri i credincio i se vor dovedi ca metal ordinar.” La pagina 205-206, noi citim: 

„Nu to i acei care m rturisesc a ine Sabatul vor fi pecetlui i. Chiar printre acei care vestesc 
altora adev rul, sunt mul i care nu vor primi pecetea LUI DUMNEZEU pe frun ile lor. Ei au avut 
lumina adev rului, au cunoscut voia St pânului, au în eles orice punct din credin a noastr , dar ei 
n-au avut fapte corespunz toare ... Prin lipsa lor de devo iune i evlavie i neglijen a lor de a urca 
la un standard religios înalt, ei fac pe alte suflete s  fie mul umite cu starea lor ... Nici unul dintre 
noi nu va primi pecetea LUI DUMNEZEU cât timp caracterele noastre au înc  o pat  sau 
mânjitur  asupra lor. Lucrarea de a îndrepta defectele din caracterele noastre, de a cur i sufletul 
templului de orice murd rie, ni s-a l sat nou . Atunci ploaia cea târzie va c dea asupra noastr
dup  cum ploaia timpurie a c zut asupra ucenicilor în ziua de Rusalii.” 

La pagina 130 în acela i volum citim: 
„În curând poporul LUI DUMNEZEU va fi trecut prin încerc ri grozave, i marea majoritate a 

acelora care par acum sinceri i credincio i se vor dovedi ca metal ordinar. În loc s  se înt reasc
i statorniceasc  prin împotriviri, amenin ri i maltrat ri, ei vor trece în mod la  de partea 

împotrivitorilor.” 
În cartea „Spiritul Profe iei”, volumul 4, pagina 426, noi citim: 
„Când furtuna se apropie, o mare grup  de credincio i care au m rturisit credin a în solia 

îngerului al treilea, dar care n-au fost sfin i i prin ea, î i vor p r si pozi ia i se vor refugia sub 
steagul puterilor întunericului. Unindu-se cu lumea i împ rt indu-se de Spiritul ei, ei au ajuns s
vad  lucrurile aproape în aceea i lumin i când au ajuns la încercare ei sunt preg ti i s  aleag
partea u oar i popular . B rba i de talent i cu aspect pl cut, care odinioar  se bucuraser  în 
adev r î i folosesc acum puterile pentru a am gi i a r t ci sufletele.” Acela i paragraf se g se te
i în Tragedia Veacurilor, pagina 557-558.
În M rturii (Testimonies), volumul 5, pagina 208, noi citim: 
„Sigiliul LUI DUMNEZEU nu va fi pus niciodat  pe frun ile ... b rba ilor i femeilor ambi io i i

iubitori de lume. El nu va fi pus niciodat  pe frun ile b rba ilor i femeilor cu limbi mincinoase, sau 
cu inimi în el toare. To i acei care primesc sigiliul trebuie s  fie f r  pat  înaintea LUI 
DUMNEZEU – ca ni te candida i ai cerului. 

La pagina 78 citim: 
„Multe stele, pe care le-am admirat pentru str lucirea lor, se vor stinge în întuneric. Pleava, ca 

un nor, va fi dus  de vânt chiar de pe locurile unde vedem doar arii de grâu bogat.” 
În volumul 6, pagina 369, citim: 
„Când cerc rile se vor îngr m di în jurul nostru, se va vedea atât desp r ire cât i unire în 

rândurile noastre. Unii care sunt acum gata s  ia armele de lupt , vor da pe fa  în timp de 
adev rat  primejdie c  n-au cl dit pe stânca solid ; ei vor ceda ispitei. Acei care au avut mare 
lumin i privilegii pre ioase, dar care nu le-au folosit, vor pleca dintre noi sub un pretext sau altul. 
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Pentru c  n-au primit iubirea de adev r; ei vor fi r pi i de am girile vr jma ului; vor pleca urechea 
la spiritele am gitoare i la înv turile de demoni i se vor dep rta de credin .”

Oricare ar fi adev rul despre milioanele care vor auzi solia îngerului al treilea cei 144.000 par a 
fi un grup special cu caracteristici deosebite, aduna i în grupe de 12.000 fiecare, purtând numele 
celor 12 semin ii ale Israelului Spiritual, „f r  vin  înaintea Scaunului de domnie al LUI 
DUMNEZEU.” Ei nu sunt to i americani, nici nu sunt to i vorbitori de limb  englez , dar ei sunt to i
„f r  pat , f r  zbârcitur  sau altceva de felul acesta.” 

Dac  a a cum s-a exprimat recent prezbiterul Daniells predicarea soliei „preg te te milioane 
pentru a fi salva i la venirea LUI HRISTOS”, i DOMNUL în mila Sa iart  p catele din ne tiin  ale 
p gânilor converti i care n-au avut ocaziile celor lumina i mai mult, l udat s  fie numele S U. Dar 
aceasta nu ne scuz  pe noi, care am avut lumin  mai mare i putem ajunge în una din cele 12 
grupe ale celor 144.000 sigila i.

În Review din 22 mai 1889, sora White spunea: 
„Într-un scurt timp fiecare copil al LUI DUMNEZEU va avea sigiliul S U asupra sa. O, aceasta 

va fi a ezat pe frun ile noastre! Cine poate suporta cugetarea de a fi l sat la o parte pentru 
ve nicie când trece îngerul pentru a sigila pe slujitorii LUI DUMNEZEU pe frun ile lor?” Printre 
lipsurile din partea pretin ilor p zitori ai Sabatului, noi citim în M rturii Speciale pentru 
predicatori, num rul 7, scris  la 10 Septembrie 1896:

„Un blestem este rostit asupra tuturor celor care re in zecimea lor de la DUMNEZEU. EL spune: 
„Va jefui un om pe DUMNEZEUL s u? Da, voi M-a i jefuit. Dar voi spune i: În ce te-am jefuit? – În 
zecimi i daruri. Da, sunte i blestema i cu un blestem pentru c  M-a i jefuit, chiar întregul popor. 
Aduce i toate zeciuielile în tezaur ca s  fie hran  în casa Mea” ... DUMNEZEU ne ajut  s  ne 
c im. „Întoarce i-v  la Mine”, spune EL, „ i EU M  voi întoarce la voi.” Oamenii care doresc a- i
face datoria o au ar tat  în linii clare în acest capitol. Nimeni nu se poate scuza de la pl tirea 
zecimilor i darurilor pentru DOMNUL.” 

Despre cei care re in zecimea citim i în volumul 2, pagina 168:
„Ei re in mijloacele pentru ei i în eal  pe DUMNEZEU ... Acesta este unul din motivele pentru 

care, noi ca popor, suntem atât de bolnavi i atât de mul i se duc în mormânt. Printre noi sunt 
oameni zgârci i i lacomi.” 

În volumul 3, pagina 394 noi citim: 
„Nu sunt decât pu ini care respect  cerin ele obligatorii pe care DUMNEZEU le-a pus asupra 

lor, de a- i face ca cea dintâi ocupa ie a lor de a satisface nevoile cauzei Sale, i s  lase la urm
dorin ele lor proprii. Nu sunt decât pu ini care s  investeasc  în lucrarea LUI DUMNEZEU dup
m sura mijloacelor lor.” (3 T., pagina 394)

Dar ve i spune: „Acesta era timpul când s-au scris acele m rturii. Nu s-au îmbun t it lucrurile 
din acel timp pân  acum?” În cursul anului 1915, atunci când casierii bisericii au fost întreba i „Ce 
propor ie dintre membrii vo tri pl tesc zecimea?” r spunsul a fost: „Nu mai mult de o jum tate.” 
Acum noi trebuie s  tragem concluzia c  o jum tate nu câ tig  nimic întreg anul sau c  ei sunt 
asemenea unui fermier bogat, care mi-a spus: „Atunci când mi-am între inut i mi-am pl tit
lucr torii fermei mele, mi-am pl tit cheltuielile pentru familia mea, mi-am cump rat o secer toare 
nou i o ma in  de treierat nou  nu mi-a mai r mas nimic din care s  pl tesc zecimea.” Ca 
r spuns acestui frate, care primise adev rul cu necredin i care socotea sistemul zecimei ca pe 
„amend ” i-am spus: „Voi, fermierii lucra i o ferm  pentru o jum tate sau o treime din recolt
pentru folosirea p mântului. Acum când tu ai via , p mânt i totul de la DOMNUL c ruia îi apar in
toate aceste lucruri, tu crezi c  o zecime din venitul t u este un impozit prea mare. Tu trebuie s
fii un fermier foarte s rac.” Ne a tept m noi ca acei care re in zecimile despre care DOMNUL 
spune c  sunt „jefuitori” s  aib  sigiliul viului DUMNEZEU pe frun ile lor? 

7. Un Vis Impresionant

Prima lucrare a prezbiterului D. T. Bordeau i a mea din California a fost în 1868 i 1869 la 
Petaluma, Windsor i districtul Piner, la 5 mile vest de Santa Rosa. Predicatorii au predicat 
împotriva noastr  în toate aceste locuri. În cele din urm  un anumit predicator cre tin ne-a 
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provocat în mod sfid tor pentru o dezbatere asupra chestiunii Sabatului. Aceast  dezbatere a 
avut loc la 29 martie 1869 La Piner. 

Noi eram foarte îngrijora i s  începem lucrarea la Santa Rosa, o a ezare din districtul Sonoma 
i ne-am rugat cu seriozitate ca dezbaterea s  poat  deschide calea. Prima zi a dezbaterii a avut 

loc cu un auditoriu considerabil din ora ; dar în a doua zi, a a cum a afirmat editorul de la 
Sonoma Democrat „oricine a putut merge pe biciclet  a fost la dezbatere.” Dup  prima zi a 
dezbaterii fratele Bordeau i eu am petrecut un timp în rug ciune serioas  pentru ca DOMNUL s
fac  din ziua urm toare o influen  puternic  pentru cauza sa în California. i a a a fost. În 
noaptea de 29 DOMNUL a avut pl cerea s -mi dea un vis foarte impresionant. În vis, se p rea c
noi ne str duim s  mergem urc m câteva sute de metri din vale, unde eram confrunta i cu o pant
abrupt  de stânci înalte în fa a noastr , în aparen  înalte de 15-20 de metri i drepte ca peretele 
unei case. Noi am v zut deodat  c  nu era nici un drum pe care am putea urca dincolo de 
obstacol. Am privit c tre stânga. Acolo era un povârni  înclinat, dar atât de neted i lucios, încât 
am tras concluzia c  a încerca s  mergem pe acest drum ar fi o întreprindere dificil i o 
nereu it . Chiar atunci a ap rut un sol i ne-a informat c  noi am atins în l imea unde trebuie s
urc m i c  vom g si o c rare în jurul acestui loc dificil i jos în valea din care noi doream s
mergem. 

Noi am urmat instruc iunile i am constatat c  stânca perpendicular  era asemenea unui perete 
înalt la stânga noastr i de jur împrejurul stâncii i c  la dreapta era o pr pastie adânc . C rarea 
se îngusta din ce în ce mai mult, pe m sur  ce noi înaintam, cerându-ne o grij  permanent i
aten ie pentru a nu face nici un pas gre it i s  c dem astfel în abisul din dreapta noastr . De 
asemenea, în jurul nostru p rea a fi un nor ce os, care ne împiedica s  vedem mai mult de 15-20 
de metri în fa . Pe m sur  ce înaintam norul se deplasa împreun  cu noi, astfel încât c rarea 
noastr  era imediat în fa a noastr  clar i progresul noastru nu era tulburat. 

Din când în când, a a cum este adesea situa ia într-un vis, avea loc o schimbare brusc  a 
imaginilor. Noi eram jos în vale i norul ce os era sus pe deal pe c rarea pe care noi trebuia s
mergem. Când i cum am ajuns în nor, eu nu tiu, dar interpretarea dat  nou  a fost c  a venit 
DOMNUL i poporul S U fusese înviat. În vale era o ceat  mare de oameni i ei mergeau în ni te 
vagoane ale unui tren lung al c rui schelet p rea a fi în întregime din pl ci din cel mai str lucitor 
nichel, mai frumoase decât oricare vagon al vreunui milionar pe cale l-am v zut vreodat .

Trenul nostru aluneca u or prin vale cu înc rc tura sa de pasageri ferici i. Noi am mers numai o 
mic  distan  când am ajuns într-o vale mai larg  unde se p rea a fi o cale ferat  cu patru linii. Pe 
trei din aceste linii erau trenuri cu vagoane care se întindeau atât cât puteau ochii cuprinde, 
înc rcate cu oameni ale c ror fe e str luceau de slava DOMNULUI. Trenurile erau atât de 
aproape unul de altul, încât se putea p i dintr-un tren într-altul când treceau unul pe lâng  altul. 
Am v zut pe fratele i sora White trecând dintr-un tren în altul i salutând pe sfin ii mântui i din 
diferite state. Atunci când trenul nostru s-a întors i s-a a ezat în linie cu celelalte, fratele White a 
exclamat: „Iar aici vine trenul din California! Noi mergem cu to ii c tre Cetate!” La aceasta eu m-
am trezit înfiorat din cap pân  în picioare c  aceasta era o dovad  a biruin ei pentru California. Nu 
numai c  acea dezbatere a fost un punct de cotitur  în primele noastre eforturi din California, dar 
pentru c  infirmit ile vârstei m  cuprindeau pe nesim ite aceasta a fost i o cugetare care a 
însemnat i pentru fratele Bordeau i pentru mine mersul incon tient prin nor i ie irea prin 
înviere.

Acum, o mic  istorie în cazul meu: Doi ani în urm  am fost îngrijit de un doctor i o sor
medical  timp de cinci zile pentru pneumonie; în ultimul an din nou pneumonie i îngrijit de un 
doctor i o sor  cinci s pt mâni i am r mas cu o stare atât de sl bit  încât m-am încumetat s
particip doar la o singur  adunare de câmp în acest an, cea de la Stockton. 

Într-o zi, la adunarea de câmp o sor  a venit la mine i mi-a spus: Vei tr i pân  va veni 
DOMNUL, c ci o sor  mi-a spus c  la o ocazie când sora White vorbea în Casa de Adunare din 
Battle Creek, Michigan, un num r de predicatori erau pe platform i d-voastr  era i printre ei, 
când sora White a spus: „Unii dintre voi, predicatorii vor tr i pân  va veni DOMNUL” i ar tând
c tre d-voastr  a spus: „ i tu frate Loughborough vei fi unul dintre ei.”” I-am r spuns sorei: „Este 
prima dat  când am auzit aceasta.” Ea s-a îndep rtat spunând: „O, aceste erezii!” 
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Îmi vine adesea în minte ceea ce sora White mi-a spus în iarna lui 1858. Fratele White avea o 
tr sur  cu dou  locuri i o pereche de cai pe care-i folosea pentru a vizita bisericile din Michigan. 
El era re inut de lucrul s u de la biroul revistei Review and Herald i mi-a spus: „I-a caii i tr sura 
i pe so ia mea i so ia ta i vizita i bisericile din Michigan. Pe m sur  ce c l toream din loc în loc 

am avut ocazia de mult  conversa ie religioas . La un moment dat conversa ia s-a desf urat cu 
privire la starea când r zboiul împotriva p zitorilor Sabatului va fi în a a m sur  încât ei vor trebui 
s  se ascund  în locuri pustii. Ea mi-a spus: „Frate John, DOMNUL mi-a ar tat c  ace ti lucr tori 
de la început (în elegând predicatorii) care au murit i s-au jertfit pentru zidirea cauzei vor fi pu i la 
odihn  înaintea timpului când poporul va trebui s  fug ”, sau cam a a ceva. To i predicatorii care 
atunci (1858) au predicat solia sunt pu i în mormintele lor, cu excep ia lui J. N. Loughborough. 
Când eu m  gândesc c  „to i” nu înseamn  to i în afar  de unul, i când m  gândesc la privirea 
serioas  cu care m-a privit când mi-a spus aceste cuvinte, se pare c  este suficient pentru a 
înl tura ideea c  eu voi tr i în cursul tuturor decretelor care vor fi date împotriva p zitorilor 
Sabatului. Totu i, eu sper s  fiu printre acei care vor fi învia i pentru via  ve nic , (Daniel 12:2) i
s  v d pe DOMNUL când va veni cum am expus în aceast  mic  bro ur .

8. Timpul Pl gilor

S-a pus întrebarea: „Cât timp este ocupat de cele apte pl gi?“ Credin a i înv tura AZ  a 
fost întotdeauna c  aceasta va fi perioada unui an. Ei i-au bazat credin a lor pe texte ca cel din 
Apocalipsa 14:19-20, unde acest timp este asem nat cu c lcarea teascului, comparând aceasta 
cu teascul expus în Isaia 61:2; 63:3-4. Acesta este numit „o zi de r zbunare“ i anul celor 
mântui i. Luând în considerare regula cunoscut , o zi înseamn  un an. Unele persoane sus in
pozi ia c  rev rsarea pl gilor acoper  o perioad  de mai mul i ani. Aceasta pare a fi contrazis  de 
faptul c  în plaga a cincea poporul sufer  înc  r nile din plaga întâi (Apoc. 16:10-11).

În timpul acestor pl gi, în conformitate cu Apocalipsa 15:6-8 nu exist  nici un mijlocitor în 
Templul din cer. Starea poporului LUI DUMNEZEU din acel timp este expus  astfel în Tragedia 
Veacurilor pagina 570.

Pare greu de crezut c  DOMNUL, în comportarea Sa plin  de har cu poporul S U s -i supun
la o astfel de stare pentru mai multi ani. Sora White leag  aceast  perioad  f r  mijlocitor cu 
acele texte care vorbesc despre ea ca o zi i un an i adesea în îndemnurile sale c tre noi, ea a 
vorbit de un an în care noi vom sta f r  nici un Mijlocitor. 

9. Un Tribulum

Ni se spune c  cuvântul necaz (în engleze te „tribulation“) provine din cuvântul „tribulum“, un 
instrument pentru treieratul grâului, asem n tor unui îmbl ciu. Când am auzit cuvântul îmbl ciu
folosit în leg tur  cu textele din 2 Corinteni 1:3-4: „DUMNEZEUL oric rei mângâieri care ne 
mângâie în toate necazurile noastre pentru ca prin mângâierea cu care noi în ine suntem 
mângâia i de DUMNEZEU s  putem mângâia pe cei ce se afl  în vreun necaz“, i în leg tur  cu 
loviturile date de un om cu un îmbl ciu eu am dorit s tiu ce era un tribulum. La 24 august 1890
am v zut dou  din aceste instrumente antice. Am participat la adunarea de câmp francez  la 
Vergese, la 15 mile vest de Nimes, Fran a.

Când fratele Bond i eu mergeam c tre marginea satului am ajuns la o bucat  de teren foarte 
neted i rotund  de circa 15 m în diametru. El mi-a spus „Aceasta este o arie de treierat antic
p strat  înc , dar nefolosit .“ Pe marginea ariei era o piatr  ca de granit de aproape 1,3 m în 
diametru cu cel lalt cap t cu aproximativ 7 cm mai mic . Fratele Bond mi-a spus: Aceasta este un 
„tribulum“. În fiecare cap t al pietrei era o gaur  adânc  unde erau puse ni te piese de fier legate 
cu o frânghie pentru a trage piatra de jur împrejurul ariei. Un cap t al pietrei fiind mai mare decât 
cel lalt, va face ca piatra s  se r stoarne în cerc când este tras  pe p mânt. A a c  eu nu mai 
cred c  DOMNUL ar merge dup  cre tini cu un îmbl ciu. Un om poate fi inut în mân  sau sub 
picior ca într-un „tribulum“, dar nu lovit cu un îmbl ciu. 


