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De care lumea nu este demn.
În Luca 18:1-8 este scris:

1 Isus le -a spus o pildă, ca să le arate că trebuie să se roage necurmat, şi să nu se lase. 
2 El le -a zis: ,,Într'o cetate era un judecător, care de Dumnezeu nu se temea şi de 
oameni nu se ruşina. 
3 În cetatea aceea era şi o văduvă, care venea des la el, şi -i zicea: ,Fă-mi dreptate în 
cearta cu pîrîşul meu.` 
4 Multă vreme n'a voit să -i facă dreptate. Dar în urmă, şi -a zis: ,Măcar că de Dumnezeu
nu mă tem şi de oameni nu mă ruşinez, 
5 totuş, pentru că văduva aceasta mă tot necăjeşte, îi voi face dreptate, ca să nu tot vină
să-mi bată capul.` 
6 Domnul a adăogat: ,Auziţi ce zice judecătrul nedrept? 
7 Şi Dumnezeu nu va face dreptate aleşilor Lui, cari strigă zi şi noapte către El, măcar că 
zăboveşte faţă de ei? 
8 Vă spun că le va face dreptate în curînd. Dar cînd va veni Fiul omului, va găsi El 
credinţă pe pămînt?`` 

Există mulţi oameni în lume care pretind să aibă credinţă şi să creadă Dumnezeu pentru acele 
lucruri care nu au văzut. Dar cu toate acestea, atunci când Dumnezeu acţionează în generaţia 
lor, majoritatea oamenilor sunt nu doresc sau nu pot să accepte ceea ce El face ca fiind a lui 
Dumnezeu. Oamenii pot uita-te la trecut, la profeţii din vechiul testament, cum ar fi oameni ca 
Enoh şi cred că “Enoh a umblat cu Dumnezeu; apoi nu s'a mai văzut, pentru că l -a luat 
Dumnezeu.” Gen 5:24.

Despre Noe, se poate spune că el (prin credinţă) crezut pe Dumnezeu pentru ceva ce se 
întâmplase niciodată pe pământ înainte. Dar de credinţa lui, a condamnat toată lumea. Ei pot 
crede povestea lui Avraam şi lui neobosit căutaţi pentru un oraş. În cazul în care vine ca o 
revelaţie pentru inimile lor, ei pot să cred că Sara, într-o limită de vârstă, a primit puterea de a 
concepe seminţe. Ei sunt incantati de mare credinţă povestea lui Isaac, cum, Dumnezeu a 
promis Isaac lui Avraam şi Sara în vârsta lor vechi şi cum au considerat nu îmbătrânit Sara pe 
uter sau vârsta de corpul lui Avraam.

Ei simt puternic imensitatea cererea lui Dumnezeu să-şi sacrifice băiatul care a fost pentru a 
împlini profeţia că Avraam ar fi "tatăl multor neamuri." Atunci când Dumnezeu a vorbit şi a spus,
"-l oferă ca jertfă", ne-a spus de Pavel in evrei că Avraam a crezut că Dumnezeu ar ridica băiatul
din morţi. Oameni majorete o astfel de credinţă din partea omul însuşi numit "Avraam, tatăl 
multor neamuri", de douăzeci şi cinci de ani înainte ca fiul lui s-a născut.

Cum oamenii Uită-te înapoi şi admira credinţa lui Avraam. Ei admira Isaac pentru său ascultarea
de cuvântul lui Dumnezeu şi smerenia lui. Ei admira binecuvântarea Isaac pe Iacov, cu privire la
lucrurile care au să vină atunci când israeliţii au fost în robie în Egipt. Înainte de a murit Isaac a 



spus Iacov că el va binecuvânta-le astfel că Dumnezeu le-ar păstra în ţara lor promis. Iacov, 
cand el se afla pe moarte, adus aminte de promisiunea de tatăl şi bunicul său şi binecuvântat fiii
lui Iosif, pentru lucrurile care au fost încă să aibă vigoare pentru copiii lui Israel. Iosif, la rândul 
său, când el era pe moarte, a vorbit despre întoarcerea lui Israel la ţara lui Israel, când se părea
că astfel a fost imposibil. Crestinii care cunosc Bibliile lor privi înapoi cu admiraţie la ceea ce 
Dumnezeu a făcut prin aceste personaje biblice. Dar, desigur, tot ce a fost în trecut, nu în 
prezent.

Apoi avem Moise, născut din credinţa că ar putea să nu porunca un rege, care a refuzat să fie 
numit fiul fiicei lui Faraon şi a continuat să seta gratuit de oameni. Promisiunea a fost efectuată 
prin credinţă şi oameni admira astăzi oamenii din ultimele zile pentru a lua neortodoxe standuri. 
Dar ce zici de făgăduinţa lui Dumnezeu pentru "propria lor Ziua?"

Oamenii accepta vibrante povestea lui Iosua, după ce a condus copiii lui Israel in jurul zidurilor 
Ierihonului. Timp de şase zile au mărşăluit în jurul oraşului o dată în fiecare zi, iar peretii stătea.
În ziua a şaptea, ascultare de comandantul lor, ei au mărşăluit de şapte ori în jurul, şi pereţii a 
venit în jos. Poate că unii oameni au contestat această metodă de atac în acele zile, dar putem 
privi înapoi acum şi spune, "binecuvântat fie Dumnezeu de credinţă, cel care a făcut lucruri iesit 
din obişnuite, lucruri pe care niciodată nu a fost făcut înainte."

În imaginaţia noastră, putem merge într-un anumit oraş cu Iosua şi oamenii săi ca spioni şi 
satisface femeia păcătoasă Rahav care, din cauza ei credinţa în Dumnezeu (deşi ea nu înţeleg 
cu adevărat), primit de spioni şi a fost salvat împreună cu ei de uz casnic. Ce este un lucru 
minunat, credem noi, astăzi.

De asemenea, nu există o penurie de povestiri în Biblie cu privire la deplasarea lui Dumnezeu 
între poporul său. Martori, Pavel a spus, sunt prea numeroase pentru a menţiona: Ghedeon, 
Samson, David si Samuel, pentru a numi câteva, şi toate profeţilor care au scris în Vechiul 
Testament. Unele supus regate. Multe forjat dreptatea, obtinut promisiuni, unele oprit gurile 
Leilor. Cei trei copii Ebraică stinge violenţa de foc. Ei au scăpat marginea sabia. De slăbiciunea 
lor, alţii s-au făcut puternic. Ei cerat viteaz in lupta si un singur om se afla şi o mână de înălţate 
transformă o întreaga armată în zbor. Femeile au primit acestora mort înapoi la viaţă de 
acţiunile şi vieţile profeţilor lui Dumnezeu din Vechiul Testament.

Au fost alte persoane care, că acestea ar putea obţine o înviere mai bine, nu va accepta 
eliberare. Altele au trecut prin studiile crud de batjocoritor şi blestemul. Ei au suferit obligaţiuni 
şi închisoare. Ei s-au drogat, chiar retezate despartă. Atunci când liber de obligaţiuni de bărbaţi, 
au rătăcit, lipsiţi de mijloace, în piei de oaie şi capră piei, smerit şi chinuit. Ei au trăit în 
deserturi, şi în munţi, dens şi peşteri. Apostolul Pavel ne-a spune în Evrei 11, că lumea nu este 
demn de ei, căci prin toate au strigat pentru oameni şi împotriva rele de idolatrie, lăcomie şi 
pofta.

Scopul meu este de a scoate adevărul a ceea ce Dumnezeu a făcut în această generaţie. John 
20:31 spune de ziua lui, “Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus 
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezînd, să aveţi viaţa în Numele Lui.”  Acum există nici o 
modalitate pentru ca oamenii să ştie adevărul, cu excepţia a fi numit atenţia lor. Prin urmare, 
există unele adevăruri îngropat în Scripturi că eu trebuie să apel în atenţia celor care nu pot 
observa semnificaţia lor. Pentru a face acest lucru, eu trebuie să revină din nou subiectul lui 
Ioan Botezătorul, deoarece este un punct critice. Oamenii RATAT Ioan, Înaintemergătorul 



primul, pentru că el a venit ca răspuns la anumite scripturi, şi le va rataţi de precursor AL 
DOILEA pentru acelaşi motiv.

Promisiunile de prima venire a lui Hristos şi de a doua sa venire minunate sunt ambele prezis în 
Maleahi. Apoi de la ultimele doua versete din Vechiul Testament, Maleahi 4:5,6 de lectură:

5 “Iată, vă voi trimete pe proorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare
şi înfricoşată. 
6 El va întoarce inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor, ca nu cumva, 
la venirea Mea, să lovesc ţara cu blestem.”
 

Ilie, marele profet prin care o văduvă a primit o dată fiul ei înapoi la viaţă, este a promis să se 
întoarcă “înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare şi înfricoşată.” Pentru mine, există 
două lucruri pe care această scriptură spune despre momentul când vine ilie: În primul rând, ar 
fi "înainte de zi, mare şi înfricoşată a Domnului." În al doilea rând, mesajul său va “întoarce 
inima părinţilor spre copii, şi inima copiilor spre părinţii lor.”

Lăsând aceste promisiuni de Maleahi pentru o clipă, să examinăm o profeţie cu privire la Ioan 
Botezătorul. Luca 1:15-17 spune tatălui lui Ioan, primind o promisiune din partea lui Dumnezeu,
care ar fi născut un fiu cu soţia sa, Elizabeth:

Este scris...

15 Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, şi se va
umplea de Duhul Sfînt încă din pîntecele maicii sale. 
16 El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. 
17 Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile 
părinţilor la copii, şi pe cei neascultători la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca 
să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.``

Acum, nicăieri în această promisiune de la tatăl lui Ioan se am găsesc că Ioan a fost de a 
"întoarce inima copiilor spre părinţii." Desigur, acest lucru ridică o întrebare în mintea mea cu 
privire la dacă Ioan Botezătorul a îndeplinit toate Maleahi pe profeţia în Maleahi 4:5,6. De 
asemenea, atunci când am citit Matei 17:11, mi se pare că Isus Însuşi lasă o întrebare cu privire
la dacă Ioan a împlinit această parte a profeţiei de profetul Maleahi. Observa Matei 17:10-11

10 Ucenicii I-au pus întrebarea următoare: ,,Oare de ce zic cărturarii că întîi trebuie să 
vină Ilie?`` 
11 Drept răspuns, Isus le -a zis: ,,Este adevărat că trebuie să vină întîi Ilie, şi să aşeze 
din nou toate lucrurile.

Petru anunta Faptele Apostolilor 3:20-21 că această perioadă de restaurare a tuturor lucrurilor 
va fi în momentul de întoarcere Domnului:

Este scris...

20 şi să trimeată pe Cel ce a fost rînduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, 



21 pe care cerul trebuie să -L primească, pînă la vremile aşezării din nou a tuturor 
lucrurilor: despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi prooroci 
din vechime.

Acum, să rezumaţi şi să fixeze acest subiect, Maleahi 4 spune că Dumnezeu va trimite pe ilie 
înainte de a veni de Ziua Domnului "mare şi înfricoşată". În cazul în care Ioan Botezătorul a 
venit în spiritul Elias (ca Scriptura mărturiseşte că el a făcut), atunci ar trebui să privim şi a 
vedea dacă John făcut lucrări de "că ilie", care urma să vină conform Maleahi pe profeţia. În 
primul rând, îmi pun întrebarea: a fost acolo o zi mare şi înfricoşată a Domnului când Ioan 
Botezătorul a venit? Răspunsul este că acolo nu a fost. A făcut John restaura toate lucrurile? 
Potrivit actelor 3:21 ne-ar spune el nu a făcut. Deci, atunci este posibil că există încă un profet 
care să vină în Duhul lui Ilie, care este de a restabili toate lucrurile chiar înainte de a veni Ziua 
Domnului, "mare şi înfricoşată"?

Aici, apoi este cheia. Suntem pentru a căuta un profet, cu Duhul lui Ilie, să vină înainte de 
întoarcerea Domnului. Dovezi scripturale de puncte pentru acest lucru fiind adevărat. În acest 
moment, unii poate începe să accepte acest fapt, dar le va cere de a recunoaşte un astfel de 
profet. Lasă-mă să pun o întrebare sincer: ce justificare ar credeţi că ar trebui să aibă un profet?
CINE ar trebui să-i justifica? Vrei să cred că el să fie un profet, în cazul în care Papa a spus el a 
fost? Ce se întâmplă dacă Consiliul Mondial al Bisericilor a proclamat el să fie un profet al lui 
Dumnezeu? Vrei să cred că dacă am spus el a fost un profet? Simtul lui Dumnezeu-dat vă spune
că nici unul dintre acestea ar fi justificarea adecvată. Există doar un singur mod că Dumnezeu 
au justificat vreodată nimic şi că am voi explica acum.

Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Biblia însăşi declară a fi cuvântul lui Dumnezeu. Este auto-
vindicating. Apocalipsa 22:18-19 arată doar cum categoric Biblia declară că este cuvântul lui 
Dumnezeu.

Este scris...

18 Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga 
cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta. 
19 Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu
partea lui dela pomul vieţii şi din cetatea sfîntă, scrise în cartea aceasta.``

Deci, dacă nu crezi ceea ce este scris în Biblie, fiecare cuvânt din ea, nu adăugând, nu luaţi 
departe de, apoi numele dvs nu pot rămâne scris în cartea vieţii.

Biblia este destul de sigur de sine, aş spune că, în limba pe care o folosesc în 2 Timotei 3:16:

16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să 
îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, 
17 pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvîrşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare 
bună.

Biblia nu vă oferă permisiunea oriunde să ia o parte din ea. Trebuie să crezi totul. 2 Petru 1:20-
21 spune:

20 Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte 
singură. 



21 Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela 
Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.

Astfel, nu există nici o altă dovadă că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu decât Biblia spune că 
este.

Acum, va găsi fiul omului credinta, atunci când el se intoarce pe pamant? Poţi să crezi că acest 
lucru este cuvântul lui Dumnezeu? Nu excepţia cazului în care aveţi credinţă, care, în sine, este 
un dar de la Dumnezeu. Tu pot conveni asupra justificare cuvânt de cuvânt, dar te simţi că, cu 
un profet, situaţia este diferită. În acest caz, să ne uităm la Moise. În Exod 3:13-14, vom vedea 
care a declarat Moise pentru a fi un profet, când a mers în jos pentru a copiilor lui Israel:

13 Moise a zis lui Dumnezeu: ,,Iată, cînd mă voi duce la copiii lui Israel, şi le voi 
spune: ,Dumnezeul părinţilor voştri m'a trimes la voi`; şi mă vor întreba: ,Care este 
Numele Lui?` ce le voi răspunde?`` 
14 Dumnezeu a zis lui Moise: ,,Eu sînt Cel ce sînt.`` Şi a adăugat: ,,Vei răspunde copiilor
lui Israel astfel: ,,Cel ce se numeşte ,Eu sînt`, m'a trimes la voi.``

Care justificat Moise? Ele ia un vot şi sunt de acord că el a fost un profet? Faraon se ridice şi să 
declare că el a fost un profet trimis de Dumnezeu? Nu, Moise a fost justificat de ceea ce 
Dumnezeu le-a spus el că a fost toate că Moise a trebuit să merg. Dar amintiţi-vă copiii lui Israel
a fost promis un eliberator. Asa ca a fost, asta dupa ce Moise a condus-le din Egipt, şi peste 
Marea Roşie, a cerut lui Dumnezeu sa-i hranesti prepeliţă şi mană, a primit cele zece porunci 
miraculos sculptate în piatră, şi au dat ei, timp şi din nou, cuvântul Domnului, au existat încă 
mulţi dintre cei care nu cred el sa fie omul lui Dumnezeu. Cum ar putea un astfel de lucru? Pur 
şi simplu pentru că au vrut cineva pentru a justifica el. Au cerut modul în care acestea au fost să
ştiu că cuvântul lui Dumnezeu a venit la Moise. Nu ar fi fost nici o îndoială după ce toate au 
văzut, dar încă au îndoiesc. Au avut credinţă în Dumnezeu şi lui păstrarea cuvântul său, dar nu 
cred că Moise a fost Profetul lui Dumnezeu în faţa copleşitoare dovezi că a fost trimis de 
Dumnezeu pentru a le. Acestea au fost pur şi simplu orb.

Amintiţi-vă, care a justificat Ioan Botezătorul? Să ne trece prin acest lucru complet din nou 
astfel încât va fi nici o îndoială.

Când oamenii mergeau să se intereseze de Ioan "care a fost", aşa cum a spus în Ioan 1:19, 
erau conştienţi de profeţia lui Maleahi 4:5-6a. Ei ştiau, de asemenea, fără îndoială, a cuvântului 
care venise la tatăl lui Ioan înainte de Ioan a fost născut, cum el ar merge mai departe în 
spiritul "Ilie" şi întoarce inima "parinti pentru copii". Acum poate fi numai două motive pentru 
Ioan pe răspuns negativ la întrebarea de oameni pentru a pleda Ilie. Fie ele au fost cerându-i, 
dacă el a fost Ilie un verset diferite ale Scripturii decât aplicate la el, sau el nu ştiu cuvântul. 
Dar, pot dovedi că Ioan a ştiut cuvântului, pentru că atunci când s-au dus pentru a cere el, "Eşti
acelui profet?" Ioan ştia că acestea menţionate de profetul promis de Moise în Deuteronom 18. 
Negarea lui atunci era de fiind acelui profet care Moise spune ca ar fi unul ca sine. În cele din 
urmă Ioan însuşi, plasate el însuşi în Ioan 1:22-23:

Este scris...
22 Atunci i-au zis: ,,Dar cine eşti? Ca să dăm un răspuns celorce ne-au trimes. Ce zici tu 
despre tine însuţi?`` 
23 ,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie...``



Ioan ştiau cuvântul suficient de bine să ştiu că Isaia a spus în Isaia 40:3 că unul ar veni, “Un 
glas strigă: ,,Pregătiţi în pustie calea Domnului, neteziţi în locurile uscate un drum pentru 
Dumnezeul nostru!”  De asemenea, ştia că a spus Maleahi 3:1, “Iată, voi trimete pe solul Meu; 
el va pregăti calea înaintea Mea...” ca profetul Isaia a avut, de asemenea, a spus. Dar Ioan a 
negat fiind Ilie. El ştia că el urma să întoarcă inimile "parinti pentru copii", pentru că tatăl său, 
zaharia, a primit acea profeţie. Ioan, de asemenea, ştia că el a fost în Duhul lui Ilie, deci este 
posibil că ele au fost cerându-i pleda Ilie din Maleahi 4,care a fost de a întoarce inima “copiilor 
Tatalui” înainte de “mare şi înfricoşată” Ziua Domnului? Fireşte, el le-a răspuns că el nu a fost 
"că Ilie". Dar, cine justificat Ioan? Oamenii au fost foarte interesat de cine este, dar care a fost 
faptul că sa ridicat şi le-a spus? Le-a spus el însuşi care era, aşa cum sunt înregistrate în Ioan 
1:23:

Haideţi să citit-o din nou...
23 ,,Eu``, a zis el, ,,sînt glasul celuice strigă în pustie: ,Neteziţi calea Domnului`, cum a 
zis proorocul Isaia.``

Care justificat Hristos? Luca 9:18-20 afirmă...
18 Într'o zi, pe cînd Se ruga Isus singur deoparte, avînd cu El pe ucenicii Lui, le -a pus 
întrebarea următoare: ,,Cine zic oamenii că sînt Eu?`` 
19 Ei I-au răspuns: ,,Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii zic că eşti Ilie; alţii zic că a 
înviat un prooroc din cei din vechime.`` 
20 ,,Dar voi``, i -a întrebat El, ,,cine ziceţi că sînt?`` ,,Hristosul lui Dumnezeu!`` I -a 
răspuns Petru.

Într-un alt cont, Isus a răspuns: “Isus a luat din nou cuvîntul, şi i -a zis: ,,Ferice de tine, 
Simone, fiul lui Iona; fiindcă nu carnea şi sîngele ţi -a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care
este în ceruri... şi pe această piatră (de revelaţie) voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei 
morţilor nu o vor birui.” [Mat 16:17,18]

Acest lucru ne dă primul nostru indiciu pentru justificarea unui profet. Este vorba de revelaţie. Şi
este vorba de acea profet justificare însuşi. Cuvântul lui Dumnezeu îndreptăţeşte însăşi să fie 
cuvântul lui Dumnezeu. Moise declarat el însuşi pentru a fi un profet al lui Dumnezeu. Ioan 
Botezătorul a spus că el a fost cel dintre care Isaia a vorbit, şi Isus a învăţat ucenicilor Săi că el 
era Hristos.

Matei 26:62-65 înregistrează săraci încercarea de un preot necredincioşi să descopere adevărul 
lui Isus Hristos:

62 Marele preot s'a sculat în picioare, şi I -a zis: ,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc 
aceştia împotriva Ta?`` 
63 Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvîntul şi I -a zis: ,,Te jur, pe Dumnezeul cel viu, 
să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.`` 
64 ,,Da``, i -a răspuns Isus, ,,sînt! ,,Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea 
pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.`` 
65 Atunci marele preot şi -a rupt hainele, şi a zis: ,,A hulit! Ce nevoie mai avem de 
martori? Iată că acum aţi auzit hula Lui.

Necredincioşii, în special a celor în autoritate, a vrut să ştie, dar ei nu putea să creadă adevărul 
deoarece nu a existat nici o credinţă sau revelaţie în inimile lor. Marca 14:60-62 înregistrează 
incidentul:



60 Atunci marele preot s'a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Isus, şi I -a
zis: ,,Nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceştia împotriva Ta?`` 
61 Isus tăcea, şi nu răspundea nimic. Marele preot L -a întrebat iarăş, şi I -a zis: ,,Eşti 
Tu, Hristosul, Fiul Celui binecuvîntat?`` 
62 ,,Da, sînt,`` i -a răspuns Isus. ,,Şi veţi vedea pe Fiul omului şezînd la dreapta puterii 
şi venind pe norii cerului.``

Jesus had declared unto them publicly a number of times as he did in John 10:30: “I and my 
Father are one” When Jesus vindicated Himself , telling who He was, they took up stones to 
stone Him. BUT when Jesus first began to reveal Himself, to try to get the people to believe 
who He was, we find that, He referred them, NOT to what He said, BUT to what He did, as in 
John 2:23:

23 Pe cînd era Isus în Ierusalim, la praznicul Paştelor, mulţi au crezut în Numele Lui; căci
vedeau semnele pe cari le făcea.

Când Ioan Botezătorul a trimis mesageri să întreb cine era, Isus a răspuns: aşa cum sunt 
înregistrate în Matei 11:5:

5 rbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi 
săracilor li se propovăduieşte Evanghelia. 

Isus a trimis mesageri înapoi pentru a spune Ioan că au văzut aceste lucruri, ceea ce înseamnă 
că Ioan ar şti că lucrările el vorbit de El.

Este scris în Ioan 8:24...

24 Şi deodată s'a stîrnit pe mare o furtună atît de straşnică, încît corabia era acoperită de
valuri. Şi El dormea.

Dar John 10:36-38, Isus spune că acest lucru...

36 cum ziceţi voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M'a sfinţit şi M'a trimes în lume? Şi aceasta, 
pentrucă am zis: ,Sînt Fiul lui Dumnezeu!` 
37 Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu Mă credeţi. 
38 Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeţi pe Mine, credeţi măcar lucrările acestea, ca 
să ajungeţi să cunoaşteţi şi să ştiţi că Tatăl este în Mine şi Eu sînt în Tatăl.``

Isus a spus ei că dacă nu pot să cred ceea ce am să vă spun, atunci crede ceea ce vedea-mă să
fac. Acum nu există nici o altă justificare de un profet al lui Dumnezeu: în PRIMUL rând, el va 
spune cine este el. ÎN AL DOILEA rând, el va face lucrările pe care el este trimis să o facă. Asta 
e modul în care vă pot spune un profet trimis de Dumnezeu.

Acum, atunci, daca exista un profet înainte de venirea lui "mare şi îngrozitor" zi a Domnului, 
unul în Duhul lui Ilie, există unele lucrări că el va fi de aşteptat să facă. Lucrări sale se va face 
ca unul în Duhul lui Ilie. El va "întoarce inima copiilor înapoi la părinţi". El va îndeplini matei 
17:11 unde Isus spune el va "restaurarea tuturor lucrurilor". În unele traduceri, acest pasaj se 
citeşte "A corectează acele lucruri care au plecat in eroare."



Capitolul 10 din această carte acoperă cu vârste cuprinse Biserica din zilele lui Pavel până în 
prezent în detaliu mai mare; cu toate acestea, cartea Apocalipsei vorbeşte despre această vârstă
trecut, varsta Laodicean, ca având un mesager care va spune-le acestea sunt “ticălos, 
nenorocit, sărac, orb şi gol,” si nu stiu acesta. În Apocalipsa 10:7, acest mesager este 
menţionată ca îngerul a şaptea şi spune că, “...va suna din trîmbiţa lui, se va sfîrşi taina lui 
Dumnezeu, după vestea bună vestită de El robilor Săi proorocilor.”
 
Astfel, există o operă de certă că Profetul Maleahi 4 este de a face. El nu va fi justificat printr-o 
denominaţie. El nu va fi acord cu majoritatea, dar el va şti cine este. Acolo vor fi cei care îl vor 
vedea şi nu va şti el, dar va fi, de asemenea, cei cu acelaşi spirit ca cei care au acceptat Isus 
prin lucrări sale, spunând în Ioan 7:31, ,,Cînd va veni Hristosul, va face mai multe semne decît a
făcut omul acesta?``

Dar atunci când acest Profetul Maleahi 4 vine cu Duhul lui Ilie pentru a restaurare toate lucrurile
şi să termin taina lui Dumnezeu, lumea nu va fi vrednic de el, mai mult decât au fost demn de 
profeţii din vechime. Majoritatea oamenilor va fi predispus să aibă religie atât de mult şi să-şi 
afirme drepturile atât de multe, că acestea vor fi orb la vizitarea.

Acest om va veni, faci numai bun. El va veni împlinirea Scripturii, aducând un mesaj la cei aleşi, 
mireasa lui Hristos, dar el va fi urât de liderii religiosi. Se va manifesta acelaşi spirit ca cei care 
se afla la poalele crucii şi a spus, "El a salvat altele dar însuşi el nu poate salva." Fiecare miscare
pe care o face acest profet va fi pentru a servi umanitatea, dar el va fi criticat, înţeles greşit şi 
respins din cauza doctrinei el aduce. Hirotonit un prooroc din uter, aşa cum sunt toţi proorocii, 
voia lui vine prim-plan a alerga a doua venire a Domnului Iisus Hristos - şi el va veni în Duhul lui
Ilie.
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