Calul înfuriat va mânia naŃiunile

Ellen White spune că, atunci când cele patru vânturi au fost aproape lăsate să sufle, şi
totuşi au fost oprite, islamul radical va stârni naŃiunile la un război mortal.
„Am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soarelui, şi care avea pecetea
Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri… zicând: ‘Nu vătămaŃi
pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor
Dumnezeului nostru!’” (Apocalipsa 7,2.3). Patru îngeri puternici încă Ńin cele patru vânturi ale
pământului. Nimicirea îngrozitoare este împiedicată să ajungă la măsura deplină. Accidentele de
pe uscat şi mare, pierderile de vieŃi sporesc treptat prin furtuni, intemperii, dezastre pe căile
ferate, războaie, inundaŃii grozave, cutremure, iar vânturile vor stârni popoarele la un război
mortal, în timp ce îngerii Ńin cele patru vânturi, neîngăduind ca puterea grozavă a lui Satana să
fie exercitată cu furia ei, până când slujitorii lui Dumnezeu vor primi pecetea pe frunte. Îngerii
Ńin cele patru vânturi, care sunt reprezentate printr-un cal înfuriat, care caută să se elibereze
şi să năvălească pe faŃa întregului pământ, ducând nimicirea şi moartea în calea lui…. În timp ce
mâinile lor slăbesc strânsoarea, iar cele patru vânturi sunt pe punctul să sufle, ochiul milos al
lui Isus a privit la rămăşiŃa care nu era sigilată şi Şi-a ridicat mâinile spre Tatăl şi a mijlocit
înaintea Sa, spunând că El îşi vărsase sângele pentru ei. Atunci, un alt înger a fost însărcinat să
zboare repede la cei patru îngeri şi să le poruncească să se oprească, până când slujitorii lui
Dumnezeu vor primi sigiliul viului Dumnezeu pe frunte”. – My Life Today, p.308.
„Strâmtorarea printre neamuri” este cauzată astăzi de islam, întocmai cum a fost în 1840.
Ellen White a scris: „NaŃiunile se înfurie acum”… (Mar p.258, par.1) şi „Am văzut că zguduirea
puterilor din Europa nu este, aşa cum învaŃă unii, clătinarea puterilor cerurilor, ci este zguduirea
naŃiunilor înfuriate” (Cet p.111, par.2). În acelaşi cadru al timpului când au avut loc semnele din
soare, lună şi stele (1780 şi 1833), islamul, sub otomani, a fost acela care a înfuriat naŃiunile
Europei. Luca 21,25 plasează strâmtorarea printre neamuri în acelaşi cadru al timpului (17801833), „Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strâmtorare printre
neamuri…”. Prin urmare, în 11 august, 1840, cele patru puteri europene au coalizat spre a hotărî
soarta islamului şi acesta a fost faptul care a făcut să se încheie cel de-al doilea vai, oprind astfel
înaintarea islamului.

„13 noiembrie, 1833, a avut loc manifestarea cea mai uimitoare a căderii de stele, care a
fost văzută vreodată de oameni. Din nou, mii au crezut că ziua judecăŃii venise. De la data aceea
cutremurele, furtunile, valurile masive, epidemiile, foametea şi distrugerile prin incendii şi
inundaŃii s-au înmulŃit. Toate acestea şi „strâmtorarea printre neamuri, precum şi groaza
oamenilor”, declară că venirea Domnului este aproape (SJ p.176).
Ca urmare, deoarece evenimentele finale s-au conturat din 1833, pregătind venirea
Domnului înainte de 1888, vedem o repetare a aceluiaşi tipar în zilele noastre. Întocmai cum
islamul a cauzat strâmtorarea printre neamuri în timpul celui de-al doilea vai, tot astfel islamul
cauzează strâmtorarea printre neamuri în timpul celui de-al treilea vai. Apocalipsa 11,14-18: „A
doua nenorocire a trecut. Iată că a treia nenorocire vine curând…. Neamurile se mâniaseră, dar a
venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morŃi…”.
Ellen White a spus: „vânturile vor stârni naŃiunile la un război mortal” (My Life Today,
p.308). Islamul a început să stârnească naŃiunile în 11 septembrie, când a început al treilea vai.
Ca urmare, mânierea neamurilor va avea ca rezultat în cele din urmă un război mortal, când,
„mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, şi mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui”
(Geneza 16,11). Islamul radical va stârni naŃiunile, iar lumea se va uni împotriva islamului
într-un al Treilea Război Mondial. Faptul acesta are loc când cele patru vânturi nu mai sunt
oprite şi, în cele din urmă, Cele patru vânturi sunt eliberate.

