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1. Cei 144.000
de Uriah Smith
Au fost primite numeroase întrebări cu privire la cei 144.000 prezentaĠi în Apocalipsa 7. Cine
sunt ei? Care este perioada corespunzătoare existenĠei lor? Trebuie ca numărul lor să fie luat în
sens strict literal, sau este un număr reprezentativ însemnînd o ceată mai mare úi nedefinită a
unei categorii particulare?
Acest număr este menĠionat pentru prima dată în Apocalipsa 7 úi circumstanĠele în care ei
apar ne furnizează o indicaĠie foarte clară, într-un mod general pentru o aplicaĠie corectă. Ei sunt
o anumită categorie care sunt sigilaĠi dintre cele 12 seminĠii ale copiilor lui Israel; úi ei sunt sigilaĠi
într-un timp când „cele patru vânturi sunt gata să bată peste pământ, să vatăme úi să pustiască
pământul úi marea.“ (versetul 2-3) ùi baterea vânturilor este reĠinută pînă când acest număr pe
care îngerul îi numeúte „slujitorii DUMNEZEULUI nostru“, sunt sigilaĠi.
Cu greu poate fi pus la îndoială că „cele patru vânturi” despre care vorbeúte această profeĠie nu
sunt aceleaúi cu „marea furtună“ profetizată în Ieremia 25:32-33 úi că acea scenă nu se are în
vedere în aceste două pasaje din Scriptură. Ieremia spune: „Aúa vorbeúte DOMNUL oútirilor, „Iată
nenorocirea merge din popor în popor úi o mare furtună se ridică de la marginile pământului“. Cei
pe care-i va ucide DOMNUL în ziua aceea vor întinúi de la un capăt al pământului până la celălalt.
Nu vor fi nici jăliĠi, nici adunaĠi, nici îngropaĠi, ci vor fi un gunoi pe pământ.“
Această scenă este desigur în viitor, căci nimic de felul acesta nu a survenit încă vreodată de
când a fost scrisă profeĠia lui Ieremia; úi nici o scenă ca aceasta nu va fi văzută până nu va veni
timpul final de strâmtorare al acestui pământ. (Daniel 12:1). Acum, dacă baterea celor patru
vânturi din Apocalipsa 7:1 este aceeaúi scenă (úi ce ar produce baterea celor patru vânturi din
„cele patru colĠuri ale pământului“, decît o mare furtună“?), atunci scena din Apocalipsa 7:1-8 se
aplică în zilele din urmă úi este o lucrare de pregătire pentru încheierea tuturor scenelor
pământeúti. De aceea cei 144.000 trebuie să fie găsiĠi în ultima generaĠie de „slujitori ai
DUMNEZEULUI nostru“ de pe pământ, iar sigilarea lor trebuie să fie ultima miúcare religioasă
specială între oameni. Aceasta este miúcarea creútină de încheiere a erei creútine.
Dar la unii se va ridica imediat ideea că aceasta nu se poate pentru că cei sigiIaĠi sunt din „toate
seminĠiile copiilor lui Israel“ úi pentru că acele seminĠii nu există acum această profeĠie trebuie să
se aplice la un timp oarecare în trecut când genealogia úi dosebirea între seminĠii era păstrată. În
aceeaúi măsură poate să se facă obiecĠie la punctul de vedere de mai sus care ar putea fi
îndepărtat de o altă cugetare, úi anume că deúi oamenii n-au un raport distinctiv al seminĠiilor,
DUMNEZEU poate avea un astfel de raport úi aceasta este suficient. (Evrei 12:23). ObiecĠia este
încă úi mai mult împiedicată de faptul că poporul „Israel“ nu se mărgineúte la descendenĠii lui
Avraam după trup, ci că adevăraĠii israeliĠi sunt iudei înlăuntru (Romani 2:29), „nu copii trupeúti“,
ci „copii ai făgăduinĠei“ (Romani 9:6-8); mlădiĠe sălbatice, altoite în măslinul cel bun úi părtaúi ai
naturii sale (Romani 11:17, 24), membri ai neamurilor din „cetăĠenia lui Israel“ (Efeseni 2:12, 19).
ùi toĠi aceútia aparĠin LUI HRISTOS, „sămânĠa lui Avraam, úi moútenitori prin făgăduinĠă“
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(Galateni 3:29). De aici Iacob, adresându-se creútinilor în timpul când „venirea DOMNULUI se
apropie“ (chiar timpul când se aplică Apocalipsa 7:1-8) îi salută ca fiind „cele 12 seminĠii care
sunt împrăútiate“. ùi cetatea Noului Testament, Noul Ierusalim, al cărui Meúter úi Ziditor este
DUMNEZEU, are 12 temelii, úi pe ele erau numele celor 12 apostoli úi 12 porĠi prin care vor
intra úi vor ieúi în decursul veúniciei oútile celor mîntuiĠi, porĠi care poartă numele celor 12
seminĠii ale copiilor lui Israel. De aceea cei 144.000 trebuie să fie formaĠi din ultima generaĠie de
creútini úi totuúi să se tragă din cele 12 seminĠii ale copiilor lui Israel.
Sigilarea impIică protecĠie úi mântuire. Ea este o lucrare a Evangheliei prin care toĠi cei ce se
împărtăúesc efectiv, de ea vor fi asiguraĠi cu viaĠa veúnică. Starea ameninĠătoare care este
menĠinută pentru ca lucrarea de sigilare să poată fi realizată este atfel încât atunci când ea va
avea loc să nu mai poată fi realizată nici o lucrare ulterioară a Evangheliei; deci cu sigilarea celor
144.000 se încheie timpul de cercare; vânturile nimicirii bat din fiecare colĠ, úi marea furtună a
mâniei LUI DUMNEZEU, ultima Sa mărturie în această stare muritoare împotriva păcatului va
mătura lumea aducând-o într-un aspect final de ruină úi pustiire.
Numărul de 144.000 trebuie să însemne un număr definit compus din tot atâtea persoane. EI
nu poate consta dintr-un număr mai mare úi nedefinit, căci în versetul 9 este introdusă o altă
ceată care este nedefinită în mărimea ei úi deci se vorbeúte despre ea ca fiind „o mare gloată pe
care nu se putea s-o numere nimeni.“ Dacă cei 144.000 ar fi desemnaĠi să reprezinte un astfeI de
număr nedefinit, atunci Ioan ar fi spus în versetul 4 „úi au fost sigilaĠi o mare mulĠime pe care
nimeni n-o poate număra, din toate seminĠiile fiilor lui Israel.“ Dar în loc de aceasta, el spune
144.000 - 12.000 din fiecare seminĠie, un număr care poate fi cu uúurinĠă numărat. Motivul pentru
această distincĠie este evident dacă noi luăm în considerare mulĠimea nenumărată din versetul 9
ca fiind întreaga oaste a celor mîntuiĠi care vor avea parte de prima înviere úi pe cei 144.000 ca
fiind creútinii care vor fi vii pe pământ când apare HRISTOS. ùi că cei 144.000 sunt cei care vor fi
astfel vii úi întâmpină pe HRISTOS Ia cea de a doua venire a Sa, reiese din profeĠia următoare,
adică Apocalipsa 14:1-5, unde ei sunt reprezentaĠi ca viitorii biruitori în ultimul mare conflict
religios din această lume; (Apocalipsa 13:12-18) úi ca fiind „mântuiĠii de pe pământ“ úi mântuiĠii
dintre oameni.“ (Apocalipsa 14:3-4).
Atunci vor fi numai 144.000 mântuiĠi dintre cei vii când apare DOMNUL? Nu se poate ca acest
număr să reprezinte în aceeúi măsură ca incluzînd pe mulĠi alĠii? Se pare că este o presupunere
plauzibilă că situaĠia va fi cea din urmă, adică cei 144.000 poate include numai pe bărbaĠii adulĠi
în legătură cu marea Miúcare Adventă în timp ce femeile úi copiii asociaĠi în aceeaúi miúcare ar fi
mântuiĠi suplimentar dintre cei vii în acea zi. Plauzibilitatea acestei idei constă în faptul că evreii
erau astfel număraĠi când au fost eliberaĠi din robia egipteană, care era un simbol al eliberării
rămăúiĠei adevăratului Israel din Egiptul acestei lumi la venirea DOMNULUI. Deúi aproape trei
milioane au ieúit din Egipt ei au fost număraĠi numai cei care erau în stare să meargă la răboi de
la 20 de ani în sus, numărând în total 603.550 (Numeri 1:2-3, 46). Aceasta ar fi fost aproape 1/5
din întreaga mulĠime aúa cum este evaluată de Dr. Clarke pe baza versetului din Exod 12:37,
unde numărul bărbaĠilor de luptă este dat ca aproape 600.000. Dacă enumerarea din Apocalipsa
7:4 este întemeiată pe aceleaúi baze (despre care desigur nu există nici o dovadă categorică)
aceasta ar da numărul celor ce vor fi ridicaĠi la ceruri la probabil peste 700.000, în loc de 144.000.
Ar fi într-adevăr mai satisfăcător să crezi că atât de mulĠi vor fi gata pentru apariĠia DOMNULUI,
dar privind la starea lumii úi observând declinul religios rapid al acestor zile te miri de unde vor fi
găsiĠi chiar atît de mulĠi ca 144.000 care vor fi pregătiĠi pentru DOMNUL, când EL va veni.
ùi în cele din urmă reprezintă cei 144.000 numai pe cei care n-au trecut niciodată prin moarte?
Nu, deloc. Prevederile profeĠiei arată că este necesar ca mulĠi care sunt acum în mormintele lor să
fie încluúi în cei 144.000. Solia a 3-a din Apocalipsa 14 este solia sigilării din Apocalipsa 7. Deúi
este în diferite capitole úi prezentat în diferite împrejurări ele nu sunt două solii, ci una úi aceeaúi
solie. De aceea solia a treia rezultă în pregătirea celor 144.000 pentru venirea DOMNULUI.
Aceasta este numită în Apocalipsa 7 sigilarea cu Sigiliul Viului DUMNEZEU pe frunĠile lor. Sigiliul
LUI DUMNEZEU fiind Sabatul, lucrarea avută în vedere este solia care implică miúcarea de
reformă a Sabatului în aceste zile. Atunci toĠi acei care au o adevărată experienĠă religioasă în
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cadrul acestei miúcări trebuie să fie încluúi desigur în numărul celor care sunt sigilaĠi prin solie.
Acum sunt mulĠi care sunt în mormintele lor, care vor fi mântuiĠi, a căror experienĠă religioasă de
la starea de păcat pînă la deplina acceptare în faĠa LUI DUMNEZEU a fost în legătură cu această
experienĠă. Nu sunt ei sigilaĠi prin această solie? – Vor fi cu siguranĠă. Dar solia sigilează numai
144.000. De aceea aceútia trebuie să iasă din mormintele lor úi să fie număraĠi între cei 144.000.
Dar se poate spune că n-a sosit încă timpul când cineva să fie sigilat, úi că cei la care se referă
sunt morĠi. ùi cum pot fi sigilaĠi oamenii morĠi? Unii ca aceútia să-úi pună úi întrebarea: Cum pot fi
mântuiĠi cei morĠi? Ei pot fi sigilaĠi în acelaúi fel în care Daniel, mort de mult poate sta în ceata sa
la sfărúitul celor 2.300 de zile. Raportul soliei sigilării se întemeiază pe cărĠile din cer. Acei a căror
experienĠă i-a condus în acea solie îúi au numele lor acolo. Dacă ei mor în acea solie, atunci când
numele lor vin la judecată ele sunt scrise printre cei sigilaĠi prin solie. Nu poate fi altfel pentru că în
ceata aceea experienĠa lor religioasă de la sfârúit (úi în multe cazuri singura lor experienĠă
religioasă) i-a îndreptăĠit. ùi aceasta explică ceea ce vocea din cer i-a poruncit lui Ioan să scrie:
„Ferice de acum încolo (adică de la începutul celei de-a treia solii îngereúti) de morĠii care mor în
DOMNUL; da, zice DUHUL, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează.” Deúi ei
se odihnesc liniútiĠi în mormintele lor, ei sunt număraĠi la urmă printre cei 144.000 la fel ca úi cum
ar fi trăit toĠi anii somnului lor úi ar fi avut de suportat toate ostenelile, încercările úi luptele pe care
le-au îndurat cei vii. Acest punct de vedere dă textului din Apocalipsa 14:13 semnificaĠia sa
minunată de care el este în întregime răpit printr-o altă explicaĠie. Cei care tăgăduiesc că cei care
mor în cea de-a treia solie pot fi număraĠi printre cei 144.000 nu reuúesc să vadă legătura dintre
solie úi Apocalipsa 7:1-8.
Mai departe se susĠine că cei 144.000 trebuie să fie toĠi cei care n-au murit niciodată pentru că
ei sunt „răscumpăraĠi de pe pământ” úi „răscumpăraĠi dintre oameni”. Dar acestea nu constituie
obiecĠii pentru că úi aceste expresii se aplică celor care au murit în DOMNUL în decursul acestei
solii ca úi celor care n-au murit niciodata. Se pune întrebarea: Cum se poate aceasta, úi răspunsul
este că ei învie la învierea specială care cuprinde un număr limitat atât dintre cei neprihăniĠi, cât úi
dintre cei nelegiuiĠi, aúa cum este menĠionat în Daniel 12:2 úi Apoc. 1:7. Cei care învie la această
înviere pentru viaĠa veúnică (deúi ei nu sunt făcuĠi nemuritori atunci) sunt cei care aparĠin celor
144.000 pentru că ei au murit în decursul soliei, iar cei care înviază pentru ruúine úi ocară veúnică
sunt cei care în timpuri diferite, în special în timpul din urmă au dovedit o activitate deosebită în
împotrivirea faĠă de lucrarea LUI DUMNEZEU. Scripturile se referă suficient de lămurit la faptul că
va avea loc o astfel de înviere care cuprinde aceste persoane úi singurul loc unde profeĠiile
plasează acest eveniment este timpul menĠionat în Apocalipsa 16:17. Acesta este la începutul
plăgii a úaptea, când vocea puternică care iese de din templul din ceruri, din scaunul de Domnie
rosteúte cuvintele solemne: „S-a isprăvit!” Această voce cutremură atât cerul, cât úi pământul, dar
rosteúte úi eliberarea poporului LUI DUMNEZEU. Ieremia 25:30, Ioel 3:16, Evrei 12: 26, 28.
Despre acest timp vorbeúte foarte lămurit Tragedia Veacurilor 584-585. „Glasul acela zguduie
cerul úi pământul ... Mormintele se deschid úi mulĠi dintre acei care au adormit în tărâna
pământului – se trezesc, unii pentru viaĠă veúnică, iar alĠii pentru ruúine úi ocară veúnică”. ToĠi
acei care au murit în credinĠa soliei îngerului al treilea ies din mormânt proslăvit ca să asculte
legământul de pace al LUI DUMNEZEU cu acei care au păzit Legea Sa. „ùi cei ce l-au străpuns”,
acei care au batjocorit úi au râs de agonia de moarte a LUI HRISTOS, úi cei mai violenĠi
împotrivitori ai adevărului úi ai poporului SĂU sunt înviaĠi să-l vadă în slava Sa úi să vadă cinstea
pe care o primesc cei credincioúi úi ascultători.”
Cine sunt cei despre care este vorba aici că „au păzit Legea Sa”? - Desigur, cei care au fost
angajaĠi în miúcarea de reformă a Sabatului din aceste zile din urmă, úi din aceasta reiese că cei
care au murit în această lucrare sunt consideraĠi încă în faĠa LUI DUMNEZEU ca o parte
integrantă a cetei vii, căci atunci când este rostit legământul de pace către ei, cei care fac parte
dintre ei úi sunt atunci în mormintele lor sunt înviaĠi pentru a-l auzi împreună cu cei vii. Ei sunt
înviaĠi úi proslăviĠi úi sfinĠii vii sunt deasemenea proslăviĠi, dar nici unul dintre ei nu sunt făcuĠi
nemuritori. Aceasta este dovedit prin următoarele cuvinte de la pagina 592 din aceeaúi carte
(Tragedia Veacurilor). Vorbind despre momentul apariĠiei LUI HRISTOS acolo se spune: ”DrepĠii
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cei vii sunt schimbaĠi „într-o clipă, într-o clipeală de ochi.” La glasul LUI DUMNEZEU (la care neam referit mai sus) ei (sfinĠii cei vii) au fost proslăviĠi; acum ei sunt făcuĠi nemuritori úi împreună cu
sfinĠii înviaĠi sunt răpiĠi să întâlnească pe DOMNUL lor în văzduh.” Dar acei care au fost înviaĠi la
glasul LUI DUMNEZEU pentru a auzi legământul de pace cu cei vii au fost deasemenea proslăviĠi
în acel timp (un alt punct de identitate) úi desigur, sunt făcuĠi nemuritori atunci când restul cetei
este schimbată în acea stare. Acum să privim la aceúti înviaĠi. Ei învie la glasul LUI DUMNEZEU
cu un timp înainte de apariĠia DOMNULUI; însă ei sunt înviaĠi numai la un nivel muritor; ei iau
poziĠie împreună cu sfinĠii vii, úi ca parte a lor, deúi proslăviĠi, nu sunt încă făcuĠi nemuritori; ei
învie pentru ziua apariĠiei LUI HRISTOS în aceeaúi stare ca úi sfinĠii care n-au murit niciodată úi
apoi împreună cu ei sunt făcuĠi nemuritori, schimbaĠi într-un moment, într-o clipeală de ochi úi
răpiĠi ca să întâmpine pe DOMNUL în văzduh. Astfel aceútia sunt la fel de evident „răscumpăraĠi
de pe pământ” úi „răscumpăraĠi dintre oameni” ca úi cei care n-au intrat deloc în mormânt. În
această privinĠă pionierii soliei îngerului al treilea merită o referire în treacăt. ÎmaginaĠi-vă astfel de
oameni ca: prezbiterul James White, prezbiterul J. N. Andrews úi prezbiterul Joseph Bates care
au condus această lucrare la început úi care s-au identificat în măsura în care se pot identifica
oamenii cu această solie, ale căror suflete au fost absorbite de măreaĠa cugetare de a ajuta la
chemarea unui număr suficient pentru a li se asocia în lucrarea de a forma ceata privilegiată úi
fericită a celor 144.000, úi care au mers în mormânt cu inimile úi minĠile pline de această
anticipare fericită – imaginaĠi-vă astfel de oameni înviind după ceea ce li se părea lor că nu este
mai mult decât o clipă úi constatând că ei n-au dobândit acea poziĠie râvnită úi nu sunt o parte a
celor 144.000! Această idee este de necrezut. Dacă ar fi aúa, atunci a muri în timpul acestei solii,
în loc de a fi o binecuvântare aúa cum a proclamat glasul auzit din cer că este (Apocalipsa
14:13), este aproape cea mai mare nenorocire care poate să cadă asupra unui credincios.
Aceasta nu este posibil.
În final unii pot spune că cei care mor în această solie nu pot fi o parte a celor 144.000 întrucât
această ceată vine „din necazul cel mare“ (Apocalipsa 7:14), care nu pot fi dintre acei care dorm
în mormânt până la trecerea celor úase din cele úapte plăgi. Această concluzie poate fi cu greu
acceptată fără o examinare ulterioară scurtă. RemarcaĠi situaĠia. ÎnviaĠi la începutul plăgii a úaptea
ei trec prin întreaga perioadă a acelei plăgi úi sunt martori la toate nenorocirile acumulate. Din
anumite pasaje din Scriptură se poate trage concluzia că aceste plăgi vor acoperi durata unui an.
Aceasta ar corespunde la o perioadă de aproape 2 luni după ce începe revărsarea plăgii a
úaptea, înainte de sfârúit. Plăgile sunt cumulative. Prima nu încetează atunci când începe cea de
a doua, dar cea de a doua îúi adaugă grozăviile ei la prima plagă, cea de a treia se adaugă la
celelalte úi aúa mai departe până la plaga a úaptea. De aceea plaga a úaptea constituie apogeul
tuturor plăgilor. ùi astfel orice grad de inconvenienĠă úi suferinĠă în privinĠa plăgilor cade peste
ceata sfinĠilor (úi ei nu vor fi liberi de aceasta, deúi plăgile nu-i ating pe ei). (vezi Tragedia
Veacurilor pagina 577). Cei care au fost înviaĠi la glasul LUI DUMNEZEU vor auzi orice strigăt de
groază al altora úi vor vedea orice priveliúte de pustiire úi disperare a altora úi vor trece prin toate,
ca úi cei care n-au trecut prin moarte. Grozăviile care se acumulează în plaga a úaptea vor cântări
mai greu decât toate celelalte, iar despre acei care sunt salvaĠi din ea se poate spune că vin „din
necazul cel mare“, deúi n-au avut experienĠa celorlalte úase plăgi (de la început).
Astfel pare clar úi concludent că cei 144.000 sunt adunaĠi din ultima generaĠie înainte de
venirea LUI HRISTOS, că ei sunt scoúi prin solia îngerului al treilea úi că úi cei care au murit dintre
ei în solie sunt fericiĠi fiind meniĠi să refacă numărul la învierea dinaintea apariĠiei LUI HRISTOS, úi
că toĠi vor fi încoronaĠi în cele din urmă cu privilegiul deosebit de a forma garda de onoare a
Împăratului împăraĠilor úi a DOMNULUI domnilor, ca să urmeze pe Miel oriunde merge,
(Apocalipsa 14:4), bucurându-se de prezenĠa Sa permanentă úi întăriĠi prin harul SĂU
inepuizabil. (Apocalipsa 7: 15, 17).
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2. Întrebări cu privire la solia sigilării
de J. N. Loughborough

1) Când au obĠinut adventiútii lumina cu privire la Solia Sigilării?
2) Când a început lucrarea sigilării?
3) Vor fi socotiĠi vreunii care au murit în credinĠă de la 1848 când a fost primită această solie, în
ceata celor 144.000?

deasemenea
„Un Vis Impresionant” úi o explicaĠie a unui „Tribulum”.

3. DedicaĠie
Aceste pasaje sunt dedicate tuturor celor care încrezându-se numai în ajutorul divin caută să
obĠină starea descrisă în Apocalipsa 14:5 „În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt fără vină
înaintea scaunului de domnie a LUI DUMNEZEU.”
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4. PrefaĠă

Prin prezentarea următoarelor pagini către poporul nostru eu consider că trebuie să fiu în
armonie cu cea ce este afirmat în „Mărturii pentru comunitate” („Testimonies to the church”)
volumul 7, pagina 214:
„Când acei care úi-au cheltuit viaĠa în slujba DOMNULUI se apropie de încheierea istoriei lor
pământeúti, ei vor fi impresionaĠi de DUHUL SFÂNT să povestească experienĠele pe care le-au
avut în legătură cu lucrarea LUI ... Amintirea minunatelor LUI procedee cu poporul SĂU,” etc.
Despre ajutorul care provine prin aducerea unor astfel de lucruri în atenĠia poporului nostru
cităm din scrierile sorei White, din misiunea sud-africană, la 20 februarie 1911:
„Noi nu trebuie să ne temem de viitor decât dacă vom uita calea pe care DUMNEZEU ne-a
condus úi învăĠăturile sale din istoria noastră trecută.”
Cu privire la subiectul acestei cărĠi – sigilarea celor 144.000 – eu am fost miúcat de Spiritul LUI
DUMNEZEU să scriu úi să public adevărurile despre modul cum a fost primită solia sigilării – nu
numai din Biblie, ci úi prin instrucĠiune directă în viziunile sorei E. G. White; de asemenea úi
despre felul în care solia a fost primită úi vestită de către predicatorii úi poporul nostru până la
anul 1894, când teoria „Lumina nouă” úi-a găsit sprijinul în unul care după aceea s-a apostaziat
de la credinĠă úi a murit fără să vadă împlinirea aúteptării sale că el va trăi până la sfărúit úi deci
să facă parte dintre cei 144.000. EL pretindea că ultima mărturie a sorei White învaĠă că toĠi cei
144.000 ar fi formaĠi dintre cei care n-au murit niciodată.
Atunci când am aflat că unii învăĠau că „toĠi cei 144.000 care vor fi sigilaĠi trăiesc acum”, am
socotit că este timpul de a vorbi úi a arăta că nu era în stilul profeĠilor LUI DUMNEZEU de a face
afirmaĠii categorice la un moment dat úi după aceea să înveĠe în întregime contrar acestor
afirmaĠii. Desigur, nu acesta era modul de a proceda al profeĠilor Bibliei. Această „lumină nouă” în
întregime este realizată prin scoaterea din contextul lor a lucrurilor despre care ei vorbesc úi prin a
le da o aplicaĠie generală, aúa cum veĠi vedea atunci când vom trece la analiza acestei chestiuni.
Eu am prezentat esenĠa acestei broúuri în două discursuri în tabăra din Stockton. Cei care au
auzit discursurile au cerut ca ele să fie publicate astfel încât ei să le poată citi. Întrucât subiectul
este unul asupra căreia există o oarecare controversă am crezut că editorii noútii nu vor dori să
tipărească chestiunea în ziarele lor sau să-úi ia responsabilitatea publicării lui într-o altă formă ...

J. N. Loughborough
Lodi, California, 1 Iulie 1916.
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5. Solia Sigilării
În faĠa mea stau trei întrebări la care trebuie să răspund:
5.1) – Când au obĠinut adventiútii lumina despre solia sigilării?
5.2) - Când a început lucrarea sigilării?
5.3) – Vor fi socotiĠi vreunii din poporul LUI DUMNEZEU care au murit în cedinĠă după 1848 când
această solie a fost primită, ca făcând parte din numărul celor 144.000?

5.1. Când au obĠinut adventiútii lumina cu privire la Solia Sigilării?
În ce priveúte prima întrebare remarcăm că în 1845 unii adventiúti au început studiul soliei
îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-12. Ei au văzut lămurit că respectarea Sabatului zilei a
úaptea era inclusă în păzirea tuturor poruncilor aúa cum reiese din acea solie. Despre studiul
soliei citim într-o afirmaĠie a sorei E. G White din 1 T. pag. 79-80. AfirmaĠia relatează situaĠia din
1846, úi în continuare, astfel:
„Când am început să vestim lumina despre Sabat, noi nu aveam o ideie destul de lămurită
despre solia îngerului al treilea din Apocalipsa 14:9-12. Povara mărturiei noastre, când ne-am
prezentat înaintea poporului, era că marea miúcare adventă a soliei îngerului al doilea, era de la
DUMNEZEU, că solia întâi úi a doua au fost vestite până acum úi că a treia trebuie să înceapă.”
Noi am văzut că solia a treia se încheie cu cuvintele: „Aici este răbdarea sfinĠilor; aici sunt cei ce
păzesc poruncile LUI DUMNEZEU úi credinĠa LUI ISUS.” 1 T. pag. 79-80.
Noi am înĠeles, aúa cum înĠelegem úi acum („acum” era 1868), când volumul I a fost publicat
pentru prima dată că aceste cuvinte profetice sugerau o reformă a Sabatului; dar în ce priveúte
închinarea la fiară menĠionată în această solie cât úi cu privire la ce înseamnă chipul úi semnul
fiarei noi nu aveam o poziĠie definită.
„Prin Spiritul SFÂNT DUMNEZEU a făcut să strălucească lumină asupra servilor Săi úi acest
subiect a început să se deschidă treptat priceperii noastre. Se cerea mult studiu úi o cercetare
minuĠioasă de a lega adevărul za cu za. Prin cercetarea cu grijă úi zel úi printr-o activitate
neobosită lucrarea s-a dezvoltat până ce marile adevăruri ale soliei noastre au fost vestite lumii ca
un întreg desăvârúit, lămurit úi bine închegat.” (1 T. pag. 80).
Deúi până 1848, poporul nostru nu avea o lumină clară cu privire la diferitele caracteristici ale
soliei îngerului al treilea, atenĠia lor nu fusese în mod deosebit atrasă de solia sigilării. Ei credeau
că în conformitate cu Apocalipsa 14:1-5 ei vor fi cei 144.000 care vor sta mântuiĠi pe muntele
Sionului. Această ceată a fost de asemenea menĠionată de sora White în prima ei viziune
raportată în „ExperienĠe úi Viziuni” pagina 13. Dar ei nu studiaseră încă lumina cu privire la
solia sigilării celor 144.000.
Aúa cum vom vedea lumina cu privire la solia sigilării a venit la acest popor într-un timp de
tulburare între naĠiunile Europei, în primele luni ale anului 1848. Într-o scurtă analiză a acestui
conflict ale cauzelor úi dezvoltării sale, vom vedea cum a fost primită lumina cu privire la solie.
În „Biblioteca cunoútinĠei universale” pagina 536, citim despre acel conflict din 1848:
„Poporul francez a făcut revoluĠie, cerând o formă de guvernare republicană în timpul lui Louis
Philippe, úi pentru un timp a existat o formă republicană de guvernare, iar revoluĠia s-a întins
pentru o vreme peste cea mai mare parte a continentului Europei.”
În timpul regimului de teroare din FranĠa dorinĠa maselor era de a asigura controlul guvernării
de către popor úi de a satisface năzuinĠa poporului pentru viaĠa naĠională - de fapt de a avea o
adevărată guvernare a poporului, pentru popor úi de către popor. Prin lucrarea papalităĠii, un
Bourbon, Louis Philippe fusese pus pe tron úi se părea imposibil să determini pe papa să aprobe
vreo altă guvernare decât cea plănuită de el însuúi. Vezi lucrarea „Europa de Vest” de Robinson.
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SituaĠia a creat animozitate nu numai împotriva lui Louis Philippe, ci úi împotriva papei, care
susĠinea pe acest Bourbon. În cele din urmă aceste simĠăminte n-au mai putut fi înăbuúite úi au
izbucnit într-un conflict atât de brusc în desfăúurarea sa ca úi explozia unui vulcan. Din cele
afirmate în scrierile publicate în acel timp se părea că Louis nu era conútient de intensitatea
simĠămintelor împotriva guvernării sale, pentru că la 21 februarie 1848 el a spus miniútrilor Săi:
„Eu nu am fost niciodată mai temeinic întronat în imperiul FranĠei decât sunt astăzi. În ziua
următoare al a avut o întâlnire cu soldaĠii săi. După paradă când soldaĠii se odihneau pe pământ
cu puútile strânse grămadă în piramide, un băieĠel cu un steag tricolor în mână s-a căĠărat pe un
tun. El a fluturat steagul strigând: „Jos cu papa!” Probabil, aceasta era ceea ce el auzise acasă.
SoldaĠii i s-au alăturat úi strigătul a străbătut rândurile cu vigoare crescândă ajungând în final cu
adăugarea: „Jos cu regele!”
Cu privire la debutul brusc al acestei răscoale citim în cartea „Europa de vest” a lui Robinson,
capitolul 40:
„NemulĠumirea adunată úi cererea pentru o reformă úi-au manifestat brusc întreaga lor putere úi
extindere. Pentru un timp se părea ca úi cum Europa de Vest era gata să sufere o revoluĠie la fel
de completă, aúa cum a experimentat FranĠa 1798. Ca unul singur úi ca úi cum ar fi ascultat de un
semnat plănuit mai dinainte, partidele liberale din FranĠa, Italia, Germania úi Austria au răsturnat
sau au câútigat controlul asupra guvernării úi au trecut la realizarea programmului lor de reformă
în acelaúi mod radical în care úi-a făcut lucrarea adunarea naĠională a FranĠei în 1798. Miúcarea
generală a afectat aproape fiecare stat din Europa centrală.
La 24 februarie 1848 o mulĠime gălăgioasă a atacat palatul Tuileries. Regele a abdicat în
favoarea nepotului său. Dar era prea tărziu. El úi întreaga familie au fost forĠaĠi să părăsească
Ġara. MulĠimea a invadat adunarea ca în timpul regimului de teroare strigând: „Jos cu Bourbonii
vechi úi noi! „Trăiască Republica!””
Horace Greeley spunea despre această revoluĠie din 1848 úi despre oprirea ei bruscă în New
York Tribune:
„Pe noi politicienii ne miră foarte mult ce a făcut să înceapă aúa de brusc această mare
confuzie din Europa. Dar o minune úi mai mare este ce a oprit-o atât de brusc.”
Am o copie a unei mărturii date sorei White în 1852 în care se fac referiri la revoluĠia din 1848.
Aceasta s-a găsit printre notiĠele fratelui Bates, după moartea lui. În ea se găsesc aceste cuvinte:
„Se dorea detronarea regilor; dar aceasta nu se putea face pentru că regii trebuie să
domnească până va începe HRISTOS domnia Sa. Eu am văzut în Europa că tocmai aúa cum se
desfăúurau lucrurile pentru a-úi realiza planurile lor va avea loc úi o încetinire a lor odată sau de
două ori. Astfel inimile celor nelegiuiĠi vor fi împietrite. Dar lucrarea nu se va liniúti (va părea numai
că se liniúteúte) pentru că minĠile regilor úi conducătorilor vor intenĠiona să se răstoarne unul pe
altul, iar gândurile celor din popor vor dori să câútige supremaĠia. Am văzut toate cugetele privind
cu atenĠie încordată asupra crizei iminente din faĠa lor.”
După revoluĠia din 1848 a avut loc numai o încetinire, iar în războiul prezent, începând din 1914
se manifestă la o scară úi mai mare hotărârea de a răsturna regii úi conducătorii úi o mai mare
intensitate în veghere decât în revoluĠia din 1848. Mărturia pare să indice o a doua încetinire
înainte de conflictul final care va veni asupra naĠiunilor.
Despre acea izbucnire din Paris am citit deja că Louis Philipp úi întreaga sa familie au fugit din
FranĠa. Furia mulĠimii a fost aúa de mare încât el s-a temut pentru viaĠa sa úi a reuúit să scape
punându-úi familia într-o trăsură, în timp ce el însuúi s-a deghizat îmbrăcându-se ca un vizitiu úi a
fugit pe înserate în Anglia.
Din broúura intitulată: „Sigiliul Viului DUMNEZEU” publicată de prezbiterul Joseph Bates úi
datată 1 ianuarie 1849, aflăm câteva fapte despre acea revoluĠie din 1848 úi primirea luminii
soliei sigilării. La pagina 45, citim:
„Ziarele afirmă că la 22 februarie FranĠa s-a dezorganizat, l-a destituit pe Rege, i-a ars tronul úi
el însuúi úi familia sa au fugit în Anglia.”
La pagina 49 citim despre furia acelui conflict:
„PriviĠi ce miúcări grăbite úi ce lupte au avut loc úi au loc între popoare pentru a răsturna pe
puternicii Europei: úi anume Prusia, Hanovra, Sicilia, Neapole, VeneĠia, Lombardia, Toscana,
Pagina 10

www.1843-chart.com

Sigilarea celor 144.000 – de Uriah Smith, J. N. Loughborough

13.10.2007

Roma, etc. PriviĠi raportul din Boston Times din 28 octombrie 1848 despre fuga împăratului
Austriei din Viena, capitala vastelor sale stăpâniri úi despre insurecĠia úi asediul acelei cetăĠi timp
de 8 zile începând cu 9 octombrie; cum ei, în lucrarea lor de ucidere, atunci când au devenit
victorioúi, au rupt căile ferate, au demolat podurile pentru a opri orice intervenĠie ulterioară. PriviĠi
aceeaúi stare de lucruri la Berlin cu împăratul Prusiei.”
Aceasta ne dă o idee despre revolta care a izbucnit pe continentul Europei la 22 februarie
1848.
În luna martie a aceluiaúi an la Hydesville, districtul Wayne, New-York au început să se audă
ciocăniturile spiritelor în casa familiei Fox úi Fish care s-au mutat la Rochester, New-York pentru o
cercetare publică. Pentru un timp aceste ciocănituri au fost numite „ciocăniturile Rochester”.
Adventiútii de ziua întâi au spus atunci cu un mare zel: „Acest conflict din Europa va culmina în
bătălia de la Armaghedon úi DOMNUL este aproape să vină. Aceste ciocănituri ale spiritelor sunt
spirite de draci care ies să adune naĠiunile pentru bătălia din ziua cea mare a Celui Atotputernic.
Întrucât poporul nostru avea lumina celei de a treia solii îngereúti úi despre Sabat úi întrucât ei
erau convinúi că acest adevăr trebuie proclamat lumii, ei nu puteau accepta pretenĠia susĠinută de
adventiútii de ziua a întâi că DOMNUL era aproape să vină. Acei oameni spuneau păzitorilor
Sabatului: Ar fi mai bine să renunĠaĠi la solia Sabatului vostru. SunteĠi prea întârziaĠi cu ea. UniĠivă cu noi pentru a avertiza lumea să se pregătească pentru imediata venire a LUI HRISTOS.”
Aceasta era situaĠia în vara anului 1848. Aceasta a dus pe adventiútii de ziua a úaptea la un
studiu serios úi însoĠit de rugăciune pentru lumină. DOMNUL a îndreptat minĠile lor către reĠinerea
vânturilor (a războaielor) úi către lucrarea sigilării cu hotărârea de a găsi însemnătatea acestor
situaĠii. În studiul din Scripturi pe care l-au făcut, ei au găsit că Sabatul zilei a úaptea era semnul
viului DUMNEZEU úi sigiliul legii Sale. Această lumină nou primită din Cuvântul LUI DUMNEZEU
a dat o úi mai mare forĠă soliei Sabatului care trebuie proclamată lumii înainte de venirea efectivă
a LUI HRISTOS.
În cartea sa, fratele Bates se referă la o adunare Ġinută în casa fratelui Otis Nichols la
Dorchester, lângă Boston, Massachusetts, la 18 Noiembrie 1848, spunând:
„O mică ceată de fraĠi úi surori s-au adunat lângă Boston, Massachusetts ... Noi am făcut din
aceasta (modul de vestire al soliei) subiectul de rugăciune de la conferinĠa din Thompson cu puĠin
înainte úi calea de a o publica nu ne-a apărut limpede úi de aceea ne-am hotărât în unitate să ne
adresăm cu toĠii LUI DUMNEZEU. După câtva timp petrecut în rugăciune pentru lumină úi
instrucĠiuni DUMNEZEU a dat sorei White o viziune.”
Apoi el redă cuvintele pe care ea le-a vorbit în viziune úi pe care el le-a copiat în timp ce ea
vorbea. Din aceste cuvinte noi cităm următoarele:
„EL (DUMNEZEU) are plăcere atunci când Legea Sa este înălĠată úi întărită, atunci când
adevărul (adevărul Sabatului) este ridicat úi devine din ce în ce mai puternic. Acesta este sigiliul!
Acesta este înălĠat. Acesta se înalĠă de la răsăritul soarelui, asemenea soarelui, la început
răcoros, dar care creúte în căldură úi-úi trimite razele sale. Când acest adevăr este la începutul
apariĠiei sale este numai puĠină lumină în el, dar el este în creútere continuă. O, putere a acestor
raze!
Apoi au urmat cuvintele care au ruinat pretenĠiile adventiútilor de ziua întâi, anume că îngerii nu
vor mai Ġine vânturile de război úi le vor lăsa să bată. Cuvintele rostite în viziune erau:
„Îngerii Ġin vânturile. DUMNEZEU este cel care reĠine puterile. Îngerii nu le lasă să izbucnească
pentru că sfinĠii nu sunt cu toĠii sigilaĠi. Timpul de necaz a început. El a început. Motivul pentru
care cele patru vânturi nu sunt lăsate să pornească este pentru că sfinĠii nu sunt cu toĠii sigilaĠi.
Acesta (necazul) este în creútere din ce în ce mai mare, căci necazul nu se va sfârúi niciodată
până când pământul nu va fi curăĠit de cei nelegiuiĠi. Vai, vânturile sunt gata să bată! Dar ele sunt
reĠinute pentru că sfinĠii nu sunt cu toĠii sigilaĠi. Da, scrie úi vesteúte lucrurile pe care le-ai văzut úi
le-ai auzit úi binecuvântarea DOMNULUI te va însoĠi.
După terminarea acestei viziuni, sora White a spus soĠului ei:
„James, am o solie pentu tine. Începe să tipăreúti un mic ziar, cât de mic la început. Trimite-l úi
cititorii îĠi vor trimite banii pentru a-l tipări. Acesta va fi un succes de la început. Eu am văzut că
acest mic început va fi ca valurile de lumină care vor lumina lumea întreagă.”
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Într-o viziune dată sorei White la Rocky Hill, Connecticut, la 5 Ianuarie 1859 i s-a descoperit din
nou solia sigilării. Această viziune, este scrisă de ea însăúi în „ExperienĠe úi Viziuni”, pagina
25-26.
„Eu am văzut patru îngeri care aveau de săvârúit o lucrare pe pământ úi erau în perspectivă a o
împlini. ISUS era îmbrăcat în veúminte preoĠeúti. EL privi compătimitor asupra celor rămaúi, apoi
ridică mâinile Sale úi strigă cu glas de adâncă compătimire: „Sângele Meu, Tată, sângele Meu,
sângele Meu, sângele Meu!” Apoi am văzut cum o lumină strălucitoare a venit de la
DUMNEZEU – care stătea pe tronul SĂU mare úi alb – úi se revărsa asupra LUI ISUS. După
aceasta am văzut un înger cu o însărcinare de la ISUS zburând repede către cei patru îngeri care
aveau de săvârúit o lucrare pe pământ; el miúca ceva în mâna sa în sus úi în jos úi striga cu glas
tare: „StaĠi! StaĠi! StaĠi! StaĠi! până ce servii LUI DUMNEZEU vor fi sigilaĠi pe frunĠile lor.”
(ExperienĠe úi Viziuni, pagina 25-26).
ExplicaĠia făcută ei de îngerul conducător a fost:
„... cei patru îngeri au putere de la DUMNEZEU să reĠină cele patru vânturi ale pământului úi
când vânturile voiau să înceapă să sufle, ochiul cel plin de compătimire al LUI ISUS privi asupra
restului, care rămăsese nesigilat úi ridică mâinile Sale către TATĂL rugându-L úi zicând că EL úi-a
vărsat sângele SĂU úi pentru ei. Atunci un alt înger a fost însărcinat să zboare repede către cei
patru îngeri úi să le poruncească să Ġină vânturile până ce servii LUI DUMNEZEU să fie sigilaĠi cu
sigiliul viului DUMNEZEU pe frunĠile lor.” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 26).
Fiind astfel întăriĠi cu lumina Scripturilor úi mărturia Spiritului LUI DUMNEZEU cei care au avut
lumina soliei îngerului al treilea au fost apăraĠi de pretenĠiile adventiútilor din ziua întâi úi de „noua
lor solie” úi au fost umpluĠi cu o energie nouă de a merge înainte în vestirea soliei îngerului al
treilea către lume ca să-úi realizeze scopurile.
5.2. Când a început lucrarea sigilării?
Mărturii citate deja, cu privire la primirea soliei sigilării de către Adventiútii de Ziua a ùaptea sunt
o bună dovadă cu privire la timpul începerii lucrării sigilării. Cele patru vânturi de război erau gata
să bată atunci când a izbucnit tulburarea dintre naĠiunile Europei. Cei patru îngeri au primit
însărcinarea de a reĠine acele vânturi de război pentru ca să nu fie stingherită lucrarea de sigilare.
„S-a pus un frâu”, astfel ca lucrarea de sigilare să poată avansa.
Observăm úi alte mărturii care arată că lucrarea de sigilare se desfăúura în acel timp. În
ExperienĠe úi Viziuni pagina 29-30, citim cu privire la ceea ce se desfăúura atunci:
„satana încearcă prin orice fel de vicleúug, în acest timp al sigilării, să abată pe poporul LUI
DUMNEZEU de la adevărul prezent úi să-l ducă în rătăcire. Eu am văzut un acoperământ pe care
DUMNEZEU îl întinse asupra poporului SĂU, pentru a-l păzi în timp de strâmtorare; úi orice suflet
care s-a hotărât de partea adevărului úi are inimă curată va fi acoperit cu acoperământul Celui
Atotputernic.” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 29-30)
În aceeaúi mărturie, la pagina 30-31 noi citim:
„Eu am văzut că tocmai în acest timp al sigilării satana îúi depune toată silinĠa să abată de la
adevăr pe poporul SĂU (a LUI DUMNEZEU), să-l amăgească úi să-l descurajeze ... satana caută
pe toate căile să-i Ġină în această stare până ce va trece sigilarea úi până ce acoperământul LUI
DUMNEZEU va fi întins peste poporul LUI DUMNEZEU úi când ei, lipsiĠi de orice scut vor fi lăsaĠi
pradă mâniei LUI DUMNEZEU în cele úapte plăgi din urmă. DUMNEZEU a început să întindă
acoperământul asupra poporului SĂU úi curând va fi întins peste toĠi cei care doresc să aibă un
scut în ziua măcelului.”
Voi mai cita dintr-un tratat publicat în 1852 o viziune dată sorei White în casa fratelui Harris, la
Centerport, New-York, la 24 august 1850:
„Am văzut că satana va lucra acum cu mai multă putere decât oricând înainte pentru că el
cunoaúte orice metodă de a se strecura pe nesimĠite pentru a îndepărta scutul celor sfinĠi úi ai
face să doarmă úi să se îndoiască de adevărul prezent împiedicându-i astfel să fie sigilaĠi cu
sigiliul Viului DUMNEZEU.”
În ExperienĠe úi Viziuni, pagina 49, ediĠie veche engleză, citim:
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„Timpul sigilării este foarte scurt úi în curând se va termina. Acum este timpul când cei patru
îngeri Ġin cele patru vânturi pentru a face chemarea úi alegerea noastră sigură.” Din cauza acestor
afimaĠii lămurite, poporul úi predicatorii noútri au învăĠat până în 1894 că lucrarea sigilării se
desfăúoară începând cu 1848 úi că de atunci are loc sigilarea celor 144.000. Eu nu pot înĠelege
cum putem trage vreo altă concluzie din mărturiile pe care le-am citit, decât că lucrarea sigilării a
început în anii 1848-1850.
5.3. Vor fi socotiĠi vreunii care au murit în credinĠă de la 1848 când a fost primită această
solie, în ceata celor 144.000?
Unele persoane, în special din 1844 încoace au pretins că nimeni nu va fi numărat între cei
144.000 decât numai cei care trăiesc la a doua venire a LUI HRISTOS; úi aceasta aúa trebuie să
fie în conformitate cu Apocalipsa 14:3-4 pentru că ei sunt „răscumpăraĠi dintre oameni” úi „de pe
pământ”. În conformitate cu Daniel 12 există o înviere parĠială în „timpul de strâmtorare”, chiar
înainte de a doua venire a LUI HRISTOS. Noi citim:
„În vremea aceea, se va scula Marele Voievod Mihail ... MulĠi dintre cei ce dorm în Ġărâna
pământului se vor scula: unii pentru viaĠă veúnică, úi alĠii pentru ruúine úi ocară veúnică.”
Desigur, cei care se vor scula pentru viaĠă veúnică vor fi vii úi „între oameni” când vine
HRISTOS.
Dacă în 1848-1850 au fost sigilate persoane, în mod firesc ne aúteptăm ca ei să fie între acei
înviaĠi pentru viaĠă veúnică úi să facă parte dintre cei 144.000. Despre această înviere citim în
ExperienĠe úi Viziuni pagina 212:
„Un loc lămurit, clar úi luminos se arată de unde se auzea vocea LUI DUMNEZEU asemenea
multor ape făcând cerul úi pământul să se cutremure. Un cutremur mare de pământ a avut loc.
Mormintele s-au deschis, úi cei care au murit în credinĠă în solia îngerului al treilea, Ġinând
Sabatul, au ieúit proslăviĠi din paturile lor de pulbere spre a auzi legământul de pace pe care
DUMNEZEU urma să-l facă cu acei care au Ġinut legea Sa.”
În ExperienĠe úi Viziuni (Daruri Spirituale) pagina 213, citim:
„Când DUMNEZEU a făcut cunoscut ziua úi ora venirii LUI ISUS úi a făcut legământul cel
veúnic cu poporul SĂU, EL rostea o propoziĠie, apoi sta până ce cuvintele se rostogoleau peste
pământ. Israelul LUI DUMNEZEU stătea cu ochii îndreptaĠi spre cer úi asculta cuvintele care
veneau de pe buzele LUI YAHWE úi care se rostogoleau peste pământ asemenea tunetelor.
Domnea, o solemnitate înfricoúată. La sfărúitul fiecărei propoziĠii sfinĠii strigau: „Slavă, Aleluia!”
FeĠele lor erau luminate de mărirea LUI DUMNEZEU asemenea feĠei lui Moise când s-a coborât
de pe Sinai (proslăviĠi). NelegiuiĠii nu-i puteau privi din cauza acestei străluciri úi când
binecuvântarea veúnică a fost rostită asupra acelora care onoraseră pe DUMNEZEU prin păzirea
Sabatului, un strigăt tare de biruinĠă asupra fiarei úi a chipului ei răsună pretutindeni.”
Despre acelaúi lucru în Mărturii pentru comunitate (Testimonies for the church), volumul 1,
pagina 60-61, citim:
„Curând am auzit glasul LUI DUMNEZEU asemenea multor ape care ne anunĠă ziua úi ceasul
venirii LUI ISUS. SfinĠii cei vii, 144.000 la număr, (amintiĠi-vă că păzitorii Sabatului înviaĠi sunt
atunci printre sfinĠii cei vii) au cunoscut úi înĠeles glasul în timp ce nelegiuiĠilor li se părea că este
tunet úi cutremur de pământ. Când DUMNEZEU a anunĠat acest timp, EL a turnat asupra noastră
SPIRIT SFÂNT úi feĠele noastre au început să se lumineze úi să strălucească de mărirea LUI
DUMNEZEU, asemenea feĠei lui Moise, când s-a pogorât de pe Muntele Sinai.
Cei 144.000 erau toĠi sigilaĠi úi într-o unire desăvârúită. Pe frunĠile lor stau scrise cuvintele:
DUMNEZEU, Noul Ierusalim, úi o stea strălucitoare, care conĠinea Numele cel nou al LUI ISUS.
Asupra stării noastre fericite úi sfinte, nelegiuiĠii s-au înfuriat úi vroiau să năvălească cu furie
asupra noastră ca să ne prindă úi să ne arunce în închisoare, dar când noi am ridicat mâinile în
Numele LUI ISUS, ei au căzut neputincioúi la pământ.” (1 T. pagina 60-61)
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Dacă s-ar pretinde că nimeni altcineva nu va fi numărat între cei 144.000 decât cei care trăiesc
până la a doua venire a LUI HRISTOS fără să guste moartea, ce va fi cu acei păzitori ai Sabatului
care au fost sigilaĠi între 1848 úi 1850?
Nu mai trăiesc acum (lucrarea a fost scrisă în anul 1916) nici o jumătate de duzină dintre cei
care păstrau atunci Sabatul. Dacă ei au fost sigilaĠi atunci ei vor fi printre cei înviaĠi pentru viaĠă
veúnică la glasul LUI DUMNEZEU. Există câteva lucruri în cazul sorei White care au legătură cu
chestiunea celor 144.000. Ea este acum la odihnă (E. G. White 1827-1915). Dar aúa cum s-a
raportat, în prima viziune din ExperienĠe úi Viziuni există o relatare despre ceea ce va fi în
împărăĠia din ceruri:
„Muntele Sion stă acum în faĠa noastră úi pe el se afla un templu măreĠ, împrejurul lui se aflau
alĠi úapte munĠi, pe care creúteau trandafiri úi crini ... Pe când noi eram gata să întrăm în templu,
ISUS a ridicat glasul SĂU plăcut úi a zis: „Numai cei 144.000 au voie să calce pe acest loc”, iar
noi am strigat: Aleluia!” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 16).
Se părea totuúi că în această viziune cu privire la lucrurile care vor exista pe Noul Pământ, ea a
intrat în acel templu, pentru că a spus:
„Acest templu este sprijinit de úapte stâlpi, toĠi de aur luminos, úi împodobiĠi cu mărgăritare. Nu
pot descrie măreĠele lucruri pe care le-am văzut acolo ... Acolo am văzut mese de piatră, pe care
numele celor 144.000 erau gravate în litere de aur. După ce am privit mărirea templului am ieúit
afară, iar ISUS ne părăsi úi a mers la Cetate.” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 16).
Din aceasta noi tragem desigur concluzia că pe Noul Pământ sora White va fi o persoană dintre
cei 144.000.
La pagina 28 din ExperienĠe úi Viziuni, ea vorbeúte despre ceea ce i-a spus îngerul.
„Eu am rugat pe îngerul meu conducător să mă lase să rămân în acest loc, dar el mi-a zis: ”Tu
trebuie să mergi înapoi, dar dacă vei fi credincioasă vei avea privilegiul împreună cu cei 144.000,
să vizitezi aceste lumi úi să vezi lucrările LUI DUMNEZEU.” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 28).
Desigur, aceasta arată că unii dintre cei 144.000 vor fi înviaĠi dintre morĠi.
Cu toate aceste dovezi din mărturiile prezentate unii mai susĠin că cea ce se spune în Tragedia
Veacurilor, pagina 595 ar arăta că ceata celor 144.000 va fi alcătuită în întregime din cei care nau murit niciodată. Să vedem ce se spune úi condiĠiile în care sunt făcute aceste afirmaĠii. Aici stă
scris:
„Aceútia fiind înălĠaĠi de pe pământ, dintre cei vii, sunt socotiĠi ca „primele roade pentru
DUMNEZEU úi pentru Miel.” (Păstrătorii Sabatului înviaĠi pentru viaĠă veúnică vor fi cu siguranĠă
printre cei vii la a doua venire a LUI HRISTOS). Aceútia sunt cei care au venit din necazul cel
mare; au trecut prin timpul de strâmtorare asemenea căruia n-a mai fost niciodată de când este
un popor pe pământ.” (T.V., pagina 595)
Acea strâmtorare a naĠiunilor va fi în decursul plăgii a úasea úi aceasta are loc în acel timp în
care în conformitate cu Daniel 12:1 va avea loc învierea parĠială care scoală pe păzitorii Sabatului
sigilaĠi. Aceasta va fi atunci când este gata să se reverse plaga a úaptea. Despre situaĠia din acel
timp noi citim în ExperienĠe úi Viziuni:
„Aceste plăgi fac pe nelegiuiĠi să se înfurie contra celor drepĠi căci ei gândesc că noi am adus
asupra lor aceste pedepse ale LUI DUMNEZEU úi că dacă vor reuúi să ne stârpească pe noi de
pe pământ, atunci aceste plăgi vor înceta. În acest scop s-a dat un decret pentru nimicirea
sfinĠilor, care din această cauză strigau zi úi noapte la DUMNEZEU pentru salvare. Acesta era
timpul strâmtorării lui Iacob. ToĠi sfinĠii strigau în spaima sufletului lor úi au fost salvaĠi prin vocea
LUI DUMNEZEU. Cei 144.000 au triumfat, iar feĠele lor erau luminate de strălucirea LUI
DUMNEZEU.” (ExperienĠe úi Viziuni, pagina 25).
Am văzut deja că această proslăvire are loc cu păzitorii Sabatului înviaĠi ca úi cu acei care n-au
murit, atunci când DUMNEZEU face legământul veúnic cu acei care l-au onorat prin păzirea
Sabatului SĂU.
Despre această scenă citim în Daruri Spirituale (ExperienĠe úi Viziuni), pagina 210-211:
„Am văzut o circulară după care fuseseră răspândite copii în înreaga Ġară; prin aceasta se da
voie poporului să omoare pe sfinĠi - la un timp anumit - dacă ei nu vreau să se lase de credinĠa lor
ciudată úi să renunĠe la Sabat ca să respecte ziua întâi a săptămânii ... satana vroia să aibă
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favoarea de a nimici pe sfinĠii Celui Prea Înalt, dar ISUS porunci îngerilor Săi să vegheze asupra
lor. DUMNEZEU vroia să fie onorat prin încheierea unui legământ cu acei care păziseră Legea Sa
în faĠa păgânilor care-i înconjurau, iar ISUS va fi onorat când suflete credincioase care au aúteptat
atât de mult venirea Sa vor fi înălĠaĠi la ceruri fără a vedea moartea.”
Păzirea Legii „în faĠa păgânilor” aveau în vedere aceúti inchizitori care au dat decretul de a-i
omorî prin violenĠă úi nu moartea într-un sens obiúnuit, în condiĠii obiúnuite.
Din această mărturie s-a ridicat pretenĠia că „înălĠarea la cer fără a vedea moartea” ar susĠine
că nimeni altcineva nu va fi între cei 144.000 sigilaĠi decât acei care trăiesc până la a doua venire
a LUI HRISTOS. Noi înĠelegem că moartea de la care ei sunt salvaĠi este moartea permisă de
„circulară”. Să reĠinem că păzitorii Sabatului înviaĠi sunt incluúi între participanĠii la legământ.
Astfel ei urmează a fi ridicaĠi la cer la venirea LUI HRISTOS fără a suferi moartea cu care sunt
ameninĠaĠi. În acest fel ei sunt trecuĠi prin „timpul strâmtorării lui Iacob”. Strâmtorarea sa a fost
atunci când a auzit vestea că Esau venea cu 400 de oameni înarmaĠi. Dacă DOMNUL nu l-ar fi
ajutat el úi întreaga sa familie ar fi fost daĠi morĠii.
Există o altă mărturie din Tragedia Veacurilor pagina 595 folosită de acei care pretind că
nimeni dintre cei morĠi în timpul soliei nu va fi în numărul celor 144.000.
„Ei au stat fără mijlocitor în timpul revărsării finale a judecăĠilor LUI DUMNEZEU. Dar au fost
eliberaĠi căci „úi-au spălat hainele úi le-au albit în sângele Mielului” ... Ei au văzut pământul
devastat de foamete úi de boli, soarele având puterea să dogorească pe oameni cu o arúiĠă mare
úi ei înúiúi au suportat necazuri, foame úi sete.” (T.V., pagina 595)
Aceasta este ceea ce se spune despre cei 144.000 în întregime úi în parte va fi adevărat úi cu
privire la păzitorii Sabatului înviaĠi; căci ei vor suferi timpul strâmtorării lui Iacob. Ei sunt înviaĠi în
plaga a úasea úi văd revărsarea finală a judecăĠilor LUI DUMNEZEU în plaga a úaptea úi sunt
printre cei salvaĠi de acest fel de moarte.
În Daruri Spirituale (ExperienĠe úi Viziuni) pagina 213-214 citim mai departe despre ceea ce
va avea loc cu sfinĠii înviaĠi úi cu păzitorii Sabatului în viaĠă după ce glasul LUI DUMNEZEU
rosteúte legământul veúnic atunci când cei nelegiuiĠi sunt înfuriaĠi împotriva lor:
„Îndată a apărut norul cel mare úi alb pe care stătea FIUL Omului. Când el se arătă la început,
la o mare depărtare se părea a fi foarte mic. Îngerul zise că acesta este semnul FIULUI Omului.
Când el a venit mai aproape de pământ atunci am putut vedea mărirea úi maiestatea
extraordinară a LUI ISUS ca Cel care pornise ca să biruiască ... FaĠa Sa lumina ca soarele la
amiază, ochii Săi semănau cu flăcările de foc, iar picioarele Sale cu arama strălucitoare. Glasul
SĂU răsuna ca multe intrumente muzicale. Pământul se cutremura înaintea LUI, iar cerurile se
înfăúurau ca un sul de pergament úi orice munte úi orice insulă au fost miúcate din locul lor ... Acei
care cu puĠin mai înainte voiau să nimicească pe copii credincioúi ai LUI DUMNEZEU de pe
pământ au trebuit să vadă acum mărirea LUI DUMNEZEU planând asupra sfinĠilor. ùi în mijlocul
spaimei lor ei au auzit glasurile sfinĠilor care ziceau aruncând strigăte de bucurie: „Iată acesta este
DUMNEZEUL nostru pe care-l aúteptam úi EL ne va mântui.” Pământul se clătina cu putere atunci
când glasul FIULUI LUI DUMNEZEU chemă din morminte pe sfinĠii adormiĠi. Ei au răspuns
chemării úi au ieúit afară îmbrăcaĠi cu măreaĠă nemurire úi au strigat: „BiruinĠă, biruinĠă, biruinĠă
asupra morĠii úi mormântului! Unde îĠi este boldul moarte? Unde îĠi este mormântule, biruinĠa ta?
Apoi, sfinĠii cei vii, împreună cu cei înviaĠi úi-au ridicat glasurile în strigăte de biruinĠă lungi úi
răsunătoare. Acele corpuri care au zăcut în morminte úi care au purtat semnele bolii úi ale morĠii
au ieúit afară în sănătate úi în putere nemuritoare. SfinĠii cei vii au fost schimbaĠi într-o clipă, úi au
fost răpiĠi împreună cu cei înviaĠi spre întâmpinarea DOMNULUI în văzduh. Ce întâlnire măreaĠă!
Amicii pe care moartea îi despărĠiseră s-au unit acum spre a nu se mai despărĠi niciodată.”
(ExperienĠe úi Viziuni, pagina 213-214).
Dacă mai este vreo îndoială că „Păzitorii Sabatului înviaĠi” vor fi număraĠi între cei 144.000
examinaĠi următoarele cuvinte ale sorei White din 1909. La ConferinĠa Generală din 1909
prezbiterul Irwin a luat cu el un stenograf pentru a-l însoĠi la o solicitare a sorei White. EL a dorit so întrebe câteva chestiuni úi să aibă o copie exactă a cuvintelor întrebărilor úi a cuvintelor
răspunsurilor. Printre alte întrebări a fost úi aceasta:
„Vor fi cei care au murit în solie printre cei 144.000?”
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Ca răspuns, sora White a spus: „O, da! Cei care au murit în credinĠă vor fi printre cei 144.000.
Eu sunt lămurită în această chestiune.”
Acestea au fost cuvintele exacte ale întrebării úi răspunsului pe care fratele Irwin mi-a permis să
le copii din raportul stenografului său.
6. Numărul Celor SigilaĠi
Se poate ridica acum întrebarea: „Dacă solia sigilării trebuie să străbată lumea întreagă cu
putere din ziua cincizecimii úi să lumineze tot pământul cu slava Sa úi dacă aúa cum a afirmat
recent fratele Daniells aceasta trebuie să aibă ca urmare în pregătirea a „milioane” pentru a doua
venire a LUI HRISTOS, nu este cumva numărul de 144.000 de sigilaĠi prea mic? El este numai o
fracĠiune dintr-un milion.” În cuvântul SĂU DOMNUL ne-a spus despre cei mântuiĠi la venirea Sa
ca fiind „o mică turmă” (Luca 12:32). De asemenea, ei sunt un popor care vor fi subiectul unui test
foarte aspru. Profetul Daniel vorbeúte despre ei: „MulĠi vor fi curăĠiĠi, albiĠi úi încercaĠi”. (Daniel
12:10, engleză). Unii traduc aceasta prin „încercaĠi în amănunĠime.” Aceasta poate fi adevărat în
cazul acesta: „MulĠi sunt chemaĠi dar puĠini sunt aleúi.” (Matei 22:14). În Mărturii (Testimonies)
volumul 5, pagina 131, publicat în 1881, noi citim: „úi marea majoritate a acelora care par acum
sinceri úi credincioúi se vor dovedi ca metal ordinar.” La pagina 205-206, noi citim:
„Nu toĠi acei care mărturisesc a Ġine Sabatul vor fi pecetluiĠi. Chiar printre acei care vestesc
altora adevărul, sunt mulĠi care nu vor primi pecetea LUI DUMNEZEU pe frunĠile lor. Ei au avut
lumina adevărului, au cunoscut voia Stăpânului, au înĠeles orice punct din credinĠa noastră, dar ei
n-au avut fapte corespunzătoare ... Prin lipsa lor de devoĠiune úi evlavie úi neglijenĠa lor de a urca
la un standard religios înalt, ei fac pe alte suflete să fie mulĠumite cu starea lor ... Nici unul dintre
noi nu va primi pecetea LUI DUMNEZEU cât timp caracterele noastre au încă o pată sau
mânjitură asupra lor. Lucrarea de a îndrepta defectele din caracterele noastre, de a curăĠi sufletul
templului de orice murdărie, ni s-a lăsat nouă. Atunci ploaia cea târzie va cădea asupra noastră
după cum ploaia timpurie a căzut asupra ucenicilor în ziua de Rusalii.”
La pagina 130 în acelaúi volum citim:
„În curând poporul LUI DUMNEZEU va fi trecut prin încercări grozave, úi marea majoritate a
acelora care par acum sinceri úi credincioúi se vor dovedi ca metal ordinar. În loc să se întărească
úi statornicească prin împotriviri, ameninĠări úi maltratări, ei vor trece în mod laú de partea
împotrivitorilor.”
În cartea „Spiritul ProfeĠiei”, volumul 4, pagina 426, noi citim:
„Când furtuna se apropie, o mare grupă de credincioúi care au mărturisit credinĠa în solia
îngerului al treilea, dar care n-au fost sfinĠiĠi prin ea, îúi vor părăsi poziĠia úi se vor refugia sub
steagul puterilor întunericului. Unindu-se cu lumea úi împărtăúindu-se de Spiritul ei, ei au ajuns să
vadă lucrurile aproape în aceeaúi lumină úi când au ajuns la încercare ei sunt pregătiĠi să aleagă
partea uúoară úi populară. BărbaĠi de talent úi cu aspect plăcut, care odinioară se bucuraseră în
adevăr îúi folosesc acum puterile pentru a amăgi úi a rătăci sufletele.” Acelaúi paragraf se găseúte
úi în Tragedia Veacurilor, pagina 557-558.
În Mărturii (Testimonies), volumul 5, pagina 208, noi citim:
„Sigiliul LUI DUMNEZEU nu va fi pus niciodată pe frunĠile ... bărbaĠilor úi femeilor ambiĠioúi úi
iubitori de lume. El nu va fi pus niciodată pe frunĠile bărbaĠilor úi femeilor cu limbi mincinoase, sau
cu inimi înúelătoare. ToĠi acei care primesc sigiliul trebuie să fie fără pată înaintea LUI
DUMNEZEU – ca niúte candidaĠi ai cerului.
La pagina 78 citim:
„Multe stele, pe care le-am admirat pentru strălucirea lor, se vor stinge în întuneric. Pleava, ca
un nor, va fi dusă de vânt chiar de pe locurile unde vedem doar arii de grâu bogat.”
În volumul 6, pagina 369, citim:
„Când cercările se vor îngrămădi în jurul nostru, se va vedea atât despărĠire cât úi unire în
rândurile noastre. Unii care sunt acum gata să ia armele de luptă, vor da pe faĠă în timp de
adevărată primejdie că n-au clădit pe stânca solidă; ei vor ceda ispitei. Acei care au avut mare
lumină úi privilegii preĠioase, dar care nu le-au folosit, vor pleca dintre noi sub un pretext sau altul.
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Pentru că n-au primit iubirea de adevăr; ei vor fi răpiĠi de amăgirile vrăjmaúului; vor pleca urechea
la spiritele amăgitoare úi la învăĠăturile de demoni úi se vor depărta de credinĠă.”
Oricare ar fi adevărul despre milioanele care vor auzi solia îngerului al treilea cei 144.000 par a
fi un grup special cu caracteristici deosebite, adunaĠi în grupe de 12.000 fiecare, purtând numele
celor 12 seminĠii ale Israelului Spiritual, „fără vină înaintea Scaunului de domnie al LUI
DUMNEZEU.” Ei nu sunt toĠi americani, nici nu sunt toĠi vorbitori de limbă engleză, dar ei sunt toĠi
„fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta.”
Dacă aúa cum s-a exprimat recent prezbiterul Daniells predicarea soliei „pregăteúte milioane
pentru a fi salvaĠi la venirea LUI HRISTOS”, úi DOMNUL în mila Sa iartă păcatele din neútiinĠă ale
păgânilor convertiĠi care n-au avut ocaziile celor luminaĠi mai mult, lăudat să fie numele SĂU. Dar
aceasta nu ne scuză pe noi, care am avut lumină mai mare úi putem ajunge în una din cele 12
grupe ale celor 144.000 sigilaĠi.
În Review din 22 mai 1889, sora White spunea:
„Într-un scurt timp fiecare copil al LUI DUMNEZEU va avea sigiliul SĂU asupra sa. O, aceasta
va fi aúezat pe frunĠile noastre! Cine poate suporta cugetarea de a fi lăsat la o parte pentru
veúnicie când trece îngerul pentru a sigila pe slujitorii LUI DUMNEZEU pe frunĠile lor?” Printre
lipsurile din partea pretinúilor păzitori ai Sabatului, noi citim în Mărturii Speciale pentru
predicatori, numărul 7, scrisă la 10 Septembrie 1896:
„Un blestem este rostit asupra tuturor celor care reĠin zecimea lor de la DUMNEZEU. EL spune:
„Va jefui un om pe DUMNEZEUL său? Da, voi M-aĠi jefuit. Dar voi spuneĠi: În ce te-am jefuit? – În
zecimi úi daruri. Da, sunteĠi blestemaĠi cu un blestem pentru că M-aĠi jefuit, chiar întregul popor.
AduceĠi toate zeciuielile în tezaur ca să fie hrană în casa Mea” ... DUMNEZEU ne ajută să ne
căim. „ÎntoarceĠi-vă la Mine”, spune EL, „ùi EU Mă voi întoarce la voi.” Oamenii care doresc a-úi
face datoria o au arătată în linii clare în acest capitol. Nimeni nu se poate scuza de la plătirea
zecimilor úi darurilor pentru DOMNUL.”
Despre cei care reĠin zecimea citim úi în volumul 2, pagina 168:
„Ei reĠin mijloacele pentru ei úi înúeală pe DUMNEZEU ... Acesta este unul din motivele pentru
care, noi ca popor, suntem atât de bolnavi úi atât de mulĠi se duc în mormânt. Printre noi sunt
oameni zgârciĠi úi lacomi.”
În volumul 3, pagina 394 noi citim:
„Nu sunt decât puĠini care respectă cerinĠele obligatorii pe care DUMNEZEU le-a pus asupra
lor, de a-úi face ca cea dintâi ocupaĠie a lor de a satisface nevoile cauzei Sale, úi să lase la urmă
dorinĠele lor proprii. Nu sunt decât puĠini care să investească în lucrarea LUI DUMNEZEU după
măsura mijloacelor lor.” (3 T., pagina 394)
Dar veĠi spune: „Acesta era timpul când s-au scris acele mărturii. Nu s-au îmbunătăĠit lucrurile
din acel timp până acum?” În cursul anului 1915, atunci când casierii bisericii au fost întrebaĠi „Ce
proporĠie dintre membrii voútri plătesc zecimea?” răspunsul a fost: „Nu mai mult de o jumătate.”
Acum noi trebuie să tragem concluzia că o jumătate nu câútigă nimic întreg anul sau că ei sunt
asemenea unui fermier bogat, care mi-a spus: „Atunci când mi-am întreĠinut úi mi-am plătit
lucrătorii fermei mele, mi-am plătit cheltuielile pentru familia mea, mi-am cumpărat o secerătoare
nouă úi o maúină de treierat nouă nu mi-a mai rămas nimic din care să plătesc zecimea.” Ca
răspuns acestui frate, care primise adevărul cu necredinĠă úi care socotea sistemul zecimei ca pe
„amendă” i-am spus: „Voi, fermierii lucraĠi o fermă pentru o jumătate sau o treime din recoltă
pentru folosirea pământului. Acum când tu ai viaĠă, pământ úi totul de la DOMNUL căruia îi aparĠin
toate aceste lucruri, tu crezi că o zecime din venitul tău este un impozit prea mare. Tu trebuie să
fii un fermier foarte sărac.” Ne aúteptăm noi ca acei care reĠin zecimile despre care DOMNUL
spune că sunt „jefuitori” să aibă sigiliul viului DUMNEZEU pe frunĠile lor?
7. Un Vis Impresionant
Prima lucrare a prezbiterului D. T. Bordeau úi a mea din California a fost în 1868 úi 1869 la
Petaluma, Windsor úi districtul Piner, la 5 mile vest de Santa Rosa. Predicatorii au predicat
împotriva noastră în toate aceste locuri. În cele din urmă un anumit predicator creútin ne-a
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provocat în mod sfidător pentru o dezbatere asupra chestiunii Sabatului. Această dezbatere a
avut loc la 29 martie 1869 La Piner.
Noi eram foarte îngrijoraĠi să începem lucrarea la Santa Rosa, o aúezare din districtul Sonoma
úi ne-am rugat cu seriozitate ca dezbaterea să poată deschide calea. Prima zi a dezbaterii a avut
loc cu un auditoriu considerabil din oraú; dar în a doua zi, aúa cum a afirmat editorul de la
Sonoma Democrat „oricine a putut merge pe bicicletă a fost la dezbatere.” După prima zi a
dezbaterii fratele Bordeau úi eu am petrecut un timp în rugăciune serioasă pentru ca DOMNUL să
facă din ziua următoare o influenĠă puternică pentru cauza sa în California. ùi aúa a fost. În
noaptea de 29 DOMNUL a avut plăcerea să-mi dea un vis foarte impresionant. În vis, se părea că
noi ne străduim să mergem urcăm câteva sute de metri din vale, unde eram confruntaĠi cu o pantă
abruptă de stânci înalte în faĠa noastră, în aparenĠă înalte de 15-20 de metri úi drepte ca peretele
unei case. Noi am văzut deodată că nu era nici un drum pe care am putea urca dincolo de
obstacol. Am privit către stânga. Acolo era un povârniú înclinat, dar atât de neted úi lucios, încât
am tras concluzia că a încerca să mergem pe acest drum ar fi o întreprindere dificilă úi o
nereuúită. Chiar atunci a apărut un sol úi ne-a informat că noi am atins înălĠimea unde trebuie să
urcăm úi că vom găsi o cărare în jurul acestui loc dificil úi jos în valea din care noi doream să
mergem.
Noi am urmat instrucĠiunile úi am constatat că stânca perpendiculară era asemenea unui perete
înalt la stânga noastră úi de jur împrejurul stâncii úi că la dreapta era o prăpastie adâncă. Cărarea
se îngusta din ce în ce mai mult, pe măsură ce noi înaintam, cerându-ne o grijă permanentă úi
atenĠie pentru a nu face nici un pas greúit úi să cădem astfel în abisul din dreapta noastră. De
asemenea, în jurul nostru părea a fi un nor ceĠos, care ne împiedica să vedem mai mult de 15-20
de metri în faĠă. Pe măsură ce înaintam norul se deplasa împreună cu noi, astfel încât cărarea
noastră era imediat în faĠa noastră clară úi progresul noastru nu era tulburat.
Din când în când, aúa cum este adesea situaĠia într-un vis, avea loc o schimbare bruscă a
imaginilor. Noi eram jos în vale úi norul ceĠos era sus pe deal pe cărarea pe care noi trebuia să
mergem. Când úi cum am ajuns în nor, eu nu útiu, dar interpretarea dată nouă a fost că a venit
DOMNUL úi poporul SĂU fusese înviat. În vale era o ceată mare de oameni úi ei mergeau în niúte
vagoane ale unui tren lung al cărui schelet părea a fi în întregime din plăci din cel mai strălucitor
nichel, mai frumoase decât oricare vagon al vreunui milionar pe cale l-am văzut vreodată.
Trenul nostru aluneca uúor prin vale cu încărcătura sa de pasageri fericiĠi. Noi am mers numai o
mică distanĠă când am ajuns într-o vale mai largă unde se părea a fi o cale ferată cu patru linii. Pe
trei din aceste linii erau trenuri cu vagoane care se întindeau atât cât puteau ochii cuprinde,
încărcate cu oameni ale căror feĠe străluceau de slava DOMNULUI. Trenurile erau atât de
aproape unul de altul, încât se putea păúi dintr-un tren într-altul când treceau unul pe lângă altul.
Am văzut pe fratele úi sora White trecând dintr-un tren în altul úi salutând pe sfinĠii mântuiĠi din
diferite state. Atunci când trenul nostru s-a întors úi s-a aúezat în linie cu celelalte, fratele White a
exclamat: „Iar aici vine trenul din California! Noi mergem cu toĠii către Cetate!” La aceasta eu mam trezit înfiorat din cap până în picioare că aceasta era o dovadă a biruinĠei pentru California. Nu
numai că acea dezbatere a fost un punct de cotitură în primele noastre eforturi din California, dar
pentru că infirmităĠile vârstei mă cuprindeau pe nesimĠite aceasta a fost úi o cugetare care a
însemnat úi pentru fratele Bordeau úi pentru mine mersul inconútient prin nor úi ieúirea prin
înviere.
Acum, o mică istorie în cazul meu: Doi ani în urmă am fost îngrijit de un doctor úi o soră
medicală timp de cinci zile pentru pneumonie; în ultimul an din nou pneumonie úi îngrijit de un
doctor úi o soră cinci săptămâni úi am rămas cu o stare atât de slăbită încât m-am încumetat să
particip doar la o singură adunare de câmp în acest an, cea de la Stockton.
Într-o zi, la adunarea de câmp o soră a venit la mine úi mi-a spus: Vei trăi până va veni
DOMNUL, căci o soră mi-a spus că la o ocazie când sora White vorbea în Casa de Adunare din
Battle Creek, Michigan, un număr de predicatori erau pe platformă úi d-voastră eraĠi printre ei,
când sora White a spus: „Unii dintre voi, predicatorii vor trăi până va veni DOMNUL” úi arătând
către d-voastră a spus: „ùi tu frate Loughborough vei fi unul dintre ei.”” I-am răspuns sorei: „Este
prima dată când am auzit aceasta.” Ea s-a îndepărtat 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
trăsură cu două locuri úi o pereche de cai pe care-i folosea pentru a vizita bisericile din Michigan.
El era reĠinut de lucrul său de la biroul revistei Review and Herald úi mi-a spus: „I-a caii úi trăsura
úi pe soĠia mea úi soĠia ta úi vizitaĠi bisericile din Michigan. Pe măsură ce călătoream din loc în loc
am avut ocazia de multă conversaĠie religioasă. La un moment dat conversaĠia s-a desfăúurat cu
privire la starea când războiul împotriva păzitorilor Sabatului va fi în aúa măsură încât ei vor trebui
să se ascundă în locuri pustii. Ea mi-a spus: „Frate John, DOMNUL mi-a arătat că aceúti lucrători
de la început (înĠelegând predicatorii) care au murit úi s-au jertfit pentru zidirea cauzei vor fi puúi la
odihnă înaintea timpului când poporul va trebui să fugă”, sau cam aúa ceva. ToĠi predicatorii care
atunci (1858) au predicat solia sunt puúi în mormintele lor, cu excepĠia lui J. N. Loughborough.
Când eu mă gândesc că „toĠi” nu înseamnă toĠi în afară de unul, úi când mă gândesc la privirea
serioasă cu care m-a privit când mi-a spus aceste cuvinte, se pare că este suficient pentru a
înlătura ideea că eu voi trăi în cursul tuturor decretelor care vor fi date împotriva păzitorilor
Sabatului. Totuúi, eu sper să fiu printre acei care vor fi înviaĠi pentru viaĠă veúnică, (Daniel 12:2) úi
să văd pe DOMNUL când va veni cum am expus în această mică broúură.
8. Timpul Plăgilor
S-a pus întrebarea: „Cât timp este ocupat de cele úapte plăgi?“ CredinĠa úi învăĠătura AZù a
fost întotdeauna că aceasta va fi perioada unui an. Ei úi-au bazat credinĠa lor pe texte ca cel din
Apocalipsa 14:19-20, unde acest timp este asemănat cu călcarea teascului, comparând aceasta
cu teascul expus în Isaia 61:2; 63:3-4. Acesta este numit „o zi de răzbunare“ úi anul celor
mântuiĠi. Luând în considerare regula cunoscută, o zi înseamnă un an. Unele persoane susĠin
poziĠia că revărsarea plăgilor acoperă o perioadă de mai mulĠi ani. Aceasta pare a fi contrazisă de
faptul că în plaga a cincea poporul suferă încă rănile din plaga întâi (Apoc. 16:10-11).
În timpul acestor plăgi, în conformitate cu Apocalipsa 15:6-8 nu există nici un mijlocitor în
Templul din cer. Starea poporului LUI DUMNEZEU din acel timp este expusă astfel în Tragedia
Veacurilor pagina 570.
Pare greu de crezut că DOMNUL, în comportarea Sa plină de har cu poporul SĂU să-i supună
la o astfel de stare pentru mai multi ani. Sora White leagă această perioadă fără mijlocitor cu
acele texte care vorbesc despre ea ca o zi úi un an úi adesea în îndemnurile sale către noi, ea a
vorbit de un an în care noi vom sta fără nici un Mijlocitor.
9. Un Tribulum
Ni se spune că cuvântul necaz (în englezeúte „tribulation“) provine din cuvântul „tribulum“, un
instrument pentru treieratul grâului, asemănător unui îmblăciu. Când am auzit cuvântul îmblăciu
folosit în legătură cu textele din 2 Corinteni 1:3-4: „DUMNEZEUL oricărei mângâieri care ne
mângâie în toate necazurile noastre pentru ca prin mângâierea cu care noi înúine suntem
mângâiaĠi de DUMNEZEU să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz“, úi în legătură cu
loviturile date de un om cu un îmblăciu eu am dorit să útiu ce era un tribulum. La 24 august 1890
am văzut două din aceste instrumente antice. Am participat la adunarea de câmp franceză la
Vergese, la 15 mile vest de Nimes, FranĠa.
Când fratele Bond úi eu mergeam către marginea satului am ajuns la o bucată de teren foarte
netedă úi rotundă de circa 15 m în diametru. El mi-a spus „Aceasta este o arie de treierat antică
păstrată încă, dar nefolosită.“ Pe marginea ariei era o piatră ca de granit de aproape 1,3 m în
diametru cu celălalt capăt cu aproximativ 7 cm mai mică. Fratele Bond mi-a spus: Aceasta este un
„tribulum“. În fiecare capăt al pietrei era o gaură adâncă unde erau puse niúte piese de fier legate
cu o frânghie pentru a trage piatra de jur împrejurul ariei. Un capăt al pietrei fiind mai mare decât
celălalt, va face ca piatra să se răstoarne în cerc când este trasă pe pământ. Aúa că eu nu mai
cred că DOMNUL ar merge după creútini cu un îmblăciu. Un om poate fi Ġinut în mână sau sub
picior ca într-un „tribulum“, dar nu lovit cu un îmblăciu.
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