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11 Septembrie în profeŃia biblică

Acest website este conceput pentru adventiştii de ziua a şaptea, ca un studiu al
evenimentelor din 11 septembrie în profeŃia biblică. Scopul acestui studiu este acela de a oferi
dovezi din Biblie şi din scrierile lui Ellen G. White, care arată că, în 11 septembrie, au început
următoarele evenimente ale timpului sfârşitului.
Cel de-al treilea vai
Cele patru vânturi oprite
Sigilarea a început
Judecata celor vii a început
Mânia neamurilor a început
Ploaia târzie a început să cadă

Pe măsură ce citiŃi materialul, vă rog să ŃineŃi minte un punct important.
Ezechiel 37 spune că, atunci când vine din cele „patru vânturi”, ploaia târzie îi va înviora
pe adventiştii de ziua a şaptea. Aşadar, acum este timpul ca tu şi eu să ne trezim, să fim învioraŃi
şi să facem ca oasele noastre uscate şi moarte spiritual să se ridice în picioare, asemenea unei
armate nespus de mari. Timpul de probă încă nu s-a încheiat pentru noi în prezent şi toŃi mai au o
ocazie de a primi ploaia târzie.
În niciun caz, acest website nu oferă un studiu cuprinzător asupra subiectului, ci are
scopul de a prezenta dovezi suficiente din Biblie şi din scrierile Spiritului Profetic, al căror autor
este Ellen G. White, spre a arăta că ploaia târzie a început să picure şi spre a vă încuraja să
studiaŃi subiectul acesta mai mult. Fără îndoială, veŃi avea întrebări al căror răspuns nu îl găsiŃi
aici. Vă rog să vă simŃiŃi liberi să îmi scrieŃi orice comentarii şi întrebări la:
TheSundayLawIsTheMarkOfTheBeast@hotmai.com

De asemenea, puteŃi să copiaŃi o prezentare video care completează îndeaproape studiul
acesta. Jeff Pippenger compară evenimentele milleriŃilor din 1840-1844 (cele şapte tunete) cu
evenimentele celor 144000, care au început în 11 septembrie, 2001 (download video).
PuteŃi să deschideŃi fiecare capitol din bara de meniu din partea stângă, dar este foarte
recomandabil să începeŃi cu primul capitol, deoarece există o succesiune logică a informaŃiilor.
Pentru a deschide primul capitol acum, faceŃi clic pe: Al treilea vai.

