Ploaia târzie cade începând cu 9/11

Aşadar, s-a mai întâmplat şi altceva în 11 septembrie, când acele clădiri mari au fost
dărâmate?
„De unde vine vorba că eu am declarat că New York trebuie să fie spulberat de un val
puternic? Eu nu am spus niciodată lucrul acesta. În timp ce priveam clădirile mari care se
ridicau acolo, etaj peste etaj, eu am spus: ‘Ce evenimente îngrozitoare vor avea loc când
Domnul Se va scula să îngrozească pământul! Atunci se vor împlini cuvintele din Apocalipsa
18,1-3’. Întregul capitol al optsprezecelea din Apocalipsa este o avertizare cu privire la ce va
veni pe pământ. Totuşi, eu nu am nicio lumina specială cu privire la ce va veni peste New York,
doar că ştiu că într-o zi clădirile mari vor fi dărâmate prin răsucirile şi răsturnările produse de
puterea lui Dumnezeu. Din lumina care mi-a fost dată, ştiu că nimicirea se află în lume. Un
singur cuvânt de la Domnul, o atingere a puterii Sale, şi aceste construcŃii masive vor cădea.
Vor avea loc evenimente aşa de înspăimântătoare, încât nu putem să ni le imaginăm”. – Review
and Herald, 5 iulie, 1906 şi Evenimentele ultimelor zile, p.411, par.5).
Mai sus, ni se spune că aceste „clădiri mari” din New York, care se ridică etaj „etaj peste
etaj”, „vor fi dărâmate”, iar când „aceste construcŃii masive vor cădea”, „atunci se vor împlini
cuvintele din Apocalipsa 18,1-3”. Vă rog să observaŃi, versetele exacte pe care Ellen White le-a
ales spre a fi împlinite. Nu a fost întregul capitol din Apocalipsa 18, ci numai primele 3 versete.
Acestea descriu începutul ploii târzii, când solia este vestită. Ele nu descriu întregul eveniment,
de la început şi până la sfârşit, în care vedem Babilonul nimicit şi încheierea timpului de probă a
omului. Faptul acesta nu-l vedem până în versetele 8-24. Prin urmare, nu putem interpreta citatul
de mai sus (din LS, p.411, par.5) ca având loc la orice dată, ci el indică începutul ploii târzii.
Îngerul din Apocalipsa 18 este îngerul care aduce solia ploii târzii. Prin urmare, când
vedeŃi zgârie norii doborâŃi în New York, ştiŃi că ploaia târzie a început să cadă. Este evident că
lucrul acesta s-a întâmplat cu World Trade Centre în 11 septembrie, aşa că, aparent, în 11
septembrie au loc nu numai cel de-al treilea vai, judecata celor vii, sigilarea sfinŃilor şi reŃinerea
celor patru vânturi, ci şi căderea ploii târzii.
Nu fiŃi abătuŃi (aşa cum am fost eu la prima dată) de faptul că Ellen White foloseşte Isaia
2,19 şi 21, „Domnul Se va scula să îngrozească pământul”. Expresia aceasta este folosită în

Biblie şi în Spiritul Profetic numai cu privire la cea de a doua venire a lui Hristos, aşa că eu am
început să gândesc că nu puteŃi să plasaŃi corect citatul acesta în contextul evenimentului de la 11
septembrie şi că el trebuie să fie plasat în contextul Celei de a Doua Veniri. Cu toate acestea, în
citatul de mai sus, Ellen White spune clar că evenimentul acesta ESTE începutul ploii târzii, ceea
ce înseamnă că nu puteŃi folosi propoziŃia precedentă pentru a plasa evenimentul acesta din punct
de vedere cronologic. Evenimentul acesta este deja identificat de Ellen White cu precizie ca fiind
începutul ploii târzii. Eu am fost încurcat de faptul că ea a folosit un verset legat într-o modalitate
unică de A Doua Venire pentru a descrie un eveniment care are loc la începutul ploii târzii, dar
este evident că nu este nicio cale prin care cineva să poată susŃine că acest eveniment nu are loc
la începutul ploii târzii, deoarece chiar ea spune lucrul acesta: „Atunci se vor împlini cuvintele
scrise în Apocalipsa 18,1-3”. Mai mult, ploaia târzie este deja încheiată la data Celei de a Doua
Veniri, aşa că nimeni nu poate nici măcar să susŃină că există vreo „parte” a ploii târzii care are
loc la a Doua Venire.
Prin urmare, Ellen White trebuie să fi folosit cuvintele din Isaia 2,19 şi 21 pentru că ele
descriu aşa de bine evenimentul, dar nu pentru a defini versetul (îndeosebi din punct de vedere
cronologic).
Aşadar, când clădirile se prăbuşesc în New York are loc începutul ploii târzii, fapt care se
potriveşte perfect cu evenimentele paralele din timpul milleriŃilor, când, în 11 august, 1840, la
împlinirea unei profeŃii biblice (Apocalipsa 9,15), patru puteri europene s-au adunat laolaltă spre
a hotărî soarta islamului radical, iar un înger a coborât din cer spre a vesti începuturile soliei
timpului sfârşitului (solia primului înger). Prin urmare, în 11 septembrie, la împlinirea unei
profeŃii biblice (Apocalipsa 7,1-4; Apocalipsa 11,14; RH, 5 iulie, 1906, par.14; CET p.102,
par.2), puterile din cele patru colŃuri ale pământului s-au adunat laolaltă într-o coaliŃie spre a
hotărî soarta islamului radical, iar un înger a coborât din cer spre a vesti solia pentru timpul
sfârşitului (al patrulea înger care s-a alăturat îngerului al doilea).
Ellen White a spus că evenimentele din 1840-1844 (Strigătul de la miezul nopŃii, „Iată
Mirele vine”) se vor repeta până la ultima literă: „Adesea m-am referit la Parabola Celor Zece
Fecioare, dintre care cinci erau înŃelepte şi cinci erau neînŃelepte. Parabola aceasta s-a împlinit şi
se va împlini până la ultima literă”. – Review and Herald, 19 august, 1890, par.3.

Isaia 30,23-30 spune că exact înainte de A Doua Venire, ploaia târzie va fi dată, când
turnurile cad: „Atunci El va da ploaie peste sămânŃa…. Pe orice munte înalt şi pe orice deal
înalt, vor izvorî râuri, curgeri de apă, în ziua marelui măcel, când turnurile vor cădea”.
Textul din Ezechiel 37,9 este deosebit de clar: El spune că ploaia târzie va veni dintr-o
proorocie cu privire la cele patru vânturi, iar Ellen White spune că cele patru vânturi sunt ca un
cal înfuriat, despre care, din harta de la 1843, ştim că este islamul radical. „Proorocia” cu privire
la cele patru vânturi se află în Apocalipsa 7,1-4 şi are loc când islamul radical este reŃinut, aşa
cum a fost în 9 septembrie. „El mi-a zis: ‘Prooroceşte, şi vorbeşte duhului! Prooroceşte, fiul
omului, şi zi duhului: Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi,
suflă peste morŃii aceştia, ca să învie!’” Ellen White identifică într-o modalitate clară „suflarea”
aceasta şi „duhul” care este chemat din cele patru vânturi, ca fiind ploaia târzie care cade peste
biserica AZŞ. Ea spune că oasele uscate din Ezechiel 37 sunt adventiştii de ziua a şaptea.
„Oasele acestea reprezintă casa lui Israel, biserica lui Dumnezeu, iar speranŃa bisericii este
influenŃa dătătoare de viaŃă a Duhului Sfânt. Domnul trebuie să sufle peste oasele uscate,
pentru ca ele să trăiască. Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui dătătoare de viaŃă, trebuie să fie în
fiecare făptură omenească”…. – Review and Herald, 17 ianuarie, 1893, par.8-9.
Vă rog să nu uitaŃi punctul important pe care l-am menŃionat în prima pagină. Ezechiel 37
spune că, atunci când va veni din cele patru vânturi, ploaia târzie va reînvia adventiştii de ziua a
şaptea. Prin urmare, timpul actual este pentru ca tu şi eu să ne trezim şi să fim reînviaŃi şi să
lăsăm ca moartea noastră spirituală, oasele uscate, să se ridice în picioare ca o armată nespus de
mare. Aşadar, timpul de probă nu s-a încheiat pentru noi în prezent şi încă avem cu toŃii o ocazie
de a primi ploaia târzie.
Acesta este motivul pentru care Ellen White spune că experienŃa ploii târzii din Ezechiel
37,1-14 are loc în acelaşi timp în care calul înfuriat este reŃinut. „Îngerii Ńin cele patru vânturi,
reprezentate ca un cal înfuriat, care caută să se elibereze din laŃ şi să alerge pe suprafaŃa
întregului pământ, ducând nimicirea şi moartea în calea lui. Vom dormi noi chiar în pragul lumii
veşnice? Vom fi noi amorŃiŃi, reci şi morŃi? Oh, dacă am putea să avem în bisericile noastre
Duhul şi suflarea lui Dumnezeu care să fie insuflate în cei din poporul Său, pentru ca ei să
se ridice în picioare şi să trăiască”. [20MR, p.217, par.1].
Vă aduceŃi aminte ce a spus Ellen White în Mărturii vol.9, p.11, după ce „clădirile din
New York au fost arse, ca şi când ar fi fost făcute din smoală”, va avea loc un timp de zguduire?

Ei bine, Ezechiel 37 spune că, în timpul „unei zguduiri”, Dumnezeu „va face ca suflarea, sau
duhul, să intre în… întreaga casă a lui Israel”, iar faptul acesta înseamnă că Dumnezeu va pune
Duhul Său în ei (Ezechiel 37,7.5.11.14). Acest pasaj descrie cu claritate perioada ploii târzii. Prin
urmare, Ellen White spune că ploaia târzie începe să cadă, când „îngerii Ńin cele patru vânturi
prezentate ca un cal înfuriat care caută să se elibereze şi să alerge pe suprafaŃa întregului pământ”
şi, de asemenea, că lucrul acesta va avea loc după ce „clădirile din New York au fost arse, ca şi
când ar fi fost făcute din smoală”, în timpul zguduirii.
ConcepŃia cu privire la faptul că ploaia târzie cade înainte de venirea legii naŃionale
duminicale a fost nou pentru mine, după cum sunt sigur că va fi pentru mulŃi adventişti. Aşadar,
ce spune Biblia şi Spiritul Profetic despre ploaia târzie înainte de legea naŃională duminicală?

