Cele patru vânturi sunt eliberate

Ellen White spune că cele patru vânturi sunt eliberate în final şi pe deplin la încheierea
timpului de probă a omului, „NaŃiunile se înfurie acum, dar când Marele nostru Preot Îşi va fi
încheiat lucrarea în sanctuar, Se va ridica, va îmbrăca veşmintele răzbunării, iar apoi vor fi
revărsate ultimele şapte plăgi. Am văzut că cei patru îngeri vor Ńine cele patru vânturi, până
când lucrarea lui Isus în sanctuar va fi încheiată, iar apoi vor veni ultimele şapte plăgi” (CET
p.100).
Vă aduceŃi aminte că cele patru vânturi sunt eliberate, când sfinŃii sunt sigilaŃi? Prin
urmare, sfinŃii sunt de asemenea sigilaŃi pe deplin la încheierea timpului de probă. „Un înger care
purta o călimară de cerneală s-a întors de pe pământ şi I-a raportat lui Isus că lucrarea lui era
încheiată, iar sfinŃii erau număraŃi şi sigilaŃi. Apoi, L-am văzut pe Isus… lăsând jos cădelniŃa.
El Şi-a ridicat mâinile şi a zis cu voce tare: „S-a isprăvit”…. Când Isus părăseşte sanctuarul, cei
ce sunt sfinŃi şi neprihăniŃi vor rămâne sfinŃi şi neprihăniŃi, pentru că toate păcatele lor vor fi fost
deja şterse, iar ei vor fi sigilaŃi cu sigiliul Dumnezeului celui viu” (Mar., p.242, par.4).
Un înger care se întoarce de pe pământ anunŃă că lucrarea lui este încheiată. Ultima
încercare a fost adusă asupra lumii şi toŃi cei care s-au dovedit a fi credincioşi faŃă de poruncile
divine au primit „pecetea viului Dumnezeu”. Atunci, Isus încetează lucrarea de mijlocire în
sanctuarul ceresc. El Îşi ridică mâinile şi spune cu voce tare: „S-a isprăvit”…. Când părăseşte
sanctuarul, întunericul acoperă locuitorii pământului. În acel timp îngrozitor, cei neprihăniŃi
trebuie să trăiască fără un mijlocitor înaintea unui Dumnezeu sfânt…. Când îngerii lui
Dumnezeu încetează să Ńină în frâu vânturile nemiloase ale pasiunii omeneşti, toate
elementele conflictului vor fi dezlănŃuite. Întreaga lume va fi implicată într-o ruină mai
îngrozitoare ca aceea care a venit asupra Ierusalimului din vechime. Numai aceia care au mâini şi
inimi curate vor rezista în acel timp dificil…. Acum este timpul să facem sigură chemarea şi
alegerea noastră, câtă vreme cei patru îngeri Ńin cele patru vânturi (Mar., p.265).
Prin urmare, ce vor face cele patru vânturi, sau islamul radical, când vor fi eliberate în
cele din urmă?
„NaŃiunile sunt furioase şi se fac pregătiri mari pentru război. O naŃiune complotează
împotriva alteia şi o împărăŃie complotează împotriva alteia. Ziua cea mare a lui Dumnezeu se

grăbeşte. Deşi naŃiunile îşi adună puterile pentru război şi vărsare de sânge, porunca dată
îngerilor încă este în vigoare, ca să Ńină în frâu cele patru vânturi, până când slujitorii lui
Dumnezeu primesc pecetea pe frunte. Prin urmare, cele patru vânturi sunt reŃinute încă, până
când slujitorii lui Dumnezeu vor primi sigiliul pe frunte. Apoi, puterile pământului îşi vor
alinia forŃele pentru ultima mare luptă. Cât de atent ar trebui să folosim scurta perioadă care
rămâne din timpul nostru de probă! Chiar înainte de a intra în el [timpul de necaz], vom primi cu
toŃii pecetea viului Dumnezeu. Apoi, am văzut că cei patru îngeri încetează să Ńină în frâu cele
patru vânturi. Am văzut foamete, ciumă şi sabie, o naŃiune care se ridică împotriva altei naŃiuni şi
întreaga lume era în confuzie (Mar, p.243). Vezi de asemenea Mar, p.63, par.4 şi 6T, p.14, par.1.
De asemenea, războiul acesta aceasta este numit „un conflict mortal”, „vânturile [islamul radical]
vor stârni naŃiunile într-un conflict mortal” (Review and Herald, 7 iunie, 1887). „… cele patru
vânturi, reprezentate ca un cal înfuriat care caută să se elibereze şi să năvălească peste faŃa
întregului pământ…” (My Life Today, p.308).
„Ioan vede elementele naturii – cutremur, furtuni şi conflicte politice – reprezentate ca
fiind Ńinute de patru îngeri”. – Mărturii pentru pastori, p.444.
Tragedia veacurilor pagina 439 spune că cele patru vânturi au reprezentat întotdeauna
conflictul politic şi războiul, „Vânturile sunt un simbol al conflictului. Cele patru vânturi ale
cerului care bat peste marea cea mare reprezintă evenimentele îngrozitoare de conflict şi
revoluŃie, prin care împărăŃiile au ajuns la putere” (Tragedia veacurilor, p.439, par.3) Vezi de
asemenea Ieremia 49,36.37.
Cele patru vânturi sunt de asemenea sinonime cu cele patru colŃuri ale pământului,
sugerând „întreaga lume” (Matei 24,31; Marcu 13,27; Ezechiel 37,9; Daniel 8,9; 11,4; Zaharia
2,5). Prin urmare, cele patru vânturi sunt un război mondial specific (şi dezastre naturale)
îndreptat contra islamului radical, care vine la încheierea timpului de probă.
În plus, Ellen White descrie „ultimă mare bătălie” ca fiind războiul Armaghedonului,
„Patru îngeri puternici Ńin în frâu puterile acestui pământ, până când slujitorii lui Dumnezeu
primesc pecetea pe frunte. NaŃiunile lumii sunt dornice de conflict, dar sunt Ńinute în frâu de
îngeri. Când puterea aceasta restrictivă este înlăturată, va veni un timp de necaz şi strâmtorare.
Vor fi inventate instrumente de război mortale. Vase, cu încărcătura lor vie, vor fi îngropate în
adânc. ToŃi cei care nu au duhul adevărului se vor uni sub conducerea agenŃilor satanici. Totuşi,

ei trebuie să fie ŃinuŃi sub control, până când va veni timpul pentru marele război al
Armaghedonului” (Mar, p.257, par.2).
„În ultimele evenimente ale istoriei acestui pământ, războiul se va dezlănŃui” (Mar, p.297,
par.3).
Până acum am văzut că cele patru vânturi constituie islamul radical, că ele „vatămă”
armata Romei (America) în 11 septembrie, ca împlinire a primului element al celui de-al treilea
vai. Ele sunt oprite imediat, aşa încât sigilarea sfinŃilor şi, ca urmare, judecata celor vii să poată
avea loc. Evenimentul acesta, de asemenea, a înfuriat naŃiunile care, în cele din urmă, la
încheierea timpului de probă a omului, face ca islamul radical, cele patru vânturi care sunt
eliberate pe deplin, să conducă lumea la un ultim Război Mondial, când islamul radical „omoară”
Statele Unite, ca o judecată divină asupra acestora pentru „apostazia naŃională” manifestată prin
emiterea legii naŃionale duminicale.
Totuşi, oare s-a mai întâmplat şi altceva în 11 septembrie, când acele clădiri mari au fost
dărâmate?
Ploaia târzie cade începând cu 9/11

