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PrefAţA

Una din cele mai interesante şi în acelaşi timp cele mai 
controversate doctrine între păzitorii Sabatului în aceste zile 
de pe urmă este solia din Apocalipsa, capitolul şapte. Acest su-
biect al sigilării celor 144000 a fost multă vreme agitat între cei 
care au studiat cu seriozitate Biblia şi Spiritul Profeţiei. Acest 
adevăr preţios este de cea mai mare importanţă, fiindcă noi, 
ca indivizi, vom primi fie semnul Dumnezeului celui viu, fie 
semnul fiarei. Fie că vrem sau nu, fie credem în aceasta sau nu 
sau chiar dacă nu înţelegem pe deplin acest subiect, destinul 
nostru se va regăsi într-una dintre aceste două categorii.

Deşi am publicat în trecut articole, foi volante şi broşuri 
pe această temă, le-am încorporat acum în acest volum, in-
cluzând şi alte citate adiţionale din Spiritul Profeţiei. Răspun-
dem întrebărilor pe care mulţi oameni ni le-au pus cu diferite 
ocazii şi răspundem în acelaşi timp obiecţiilor care s-au făcut 
împotriva lucrării de sigilare. Către sfârşitul acestei cărţi, am 
reprodus articolele originale publicate de unii dintre pionieri, 
ca Uriah Smith, J. N. Loughborough, H. R. Johnson şi alţii.

Nu intenţionăm să intrăm în controverse, ci să explicăm 
ce are de spus Biblia şi Spiritul Profeţiei despre lucrarea de si-
gilare. Scopul nostru este să facem un studiu detaliat al acestei 
chestiuni, având în vedere că acesta a fost un adevăr foarte im-
portant în experienţa primilor Adventişti de Ziua a Șaptea şi că 
a fost prima învăţătură publicată în revista lor când au început 
lucrarea de editură.



Capitolul 3

ÎNGerII CAre ţIN VÂNTUrILe

„Și după aceste lucruri am văzut patru îngeri stând în cele 
patru colţuri ale pământului, ţinând cele patru vânturi ale pă-
mântului, pentru ca vântul să nu sufle peste pământ, nici peste 
mare, nici peste vreun copac.” (Apocalipsa 7:1).

Aceşti îngeri care stăteau la cele patru colţuri ale pământu-
lui sunt la cele patru puncte cardinale ale pământului, reţinând 
vânturile.

Vânturile reprezintă în Biblie agitaţie între naţiuni, răz-
boaie, mişcări politice, neînţelegeri, etc.

„Aşa vorbeşte Domnul: Iată voi ridica împotriva Babilo-
nului şi împotriva celor ce locuiesc în mijlocul celor care se 
ridică împotriva Mea, un vânt nimicitor. Trimit împotriva Ba-
bilonului nişte vânturători care îl vor vântura, şi-i vor goli ţara. 
Vor veni din toate părţile asupra lui, în ziua nenorocirii.” (Iere-
mia 51:1, 2. Vezi şi Ieremia 25:32; 49:36).

În Spiritul Profeţiei citim:
„Ioan vede elementele naturii – cutremur, furtună şi lup-

te politice – reprezentate ca fiind reţinute de cei patru îngeri. 
Aceste vânturi sunt ţinute sub control până când Dumnezeu 
porunceşte să li se dea drumul. În aceasta stă siguranţa biseri-



Capitolul 4

ÎNGerUL CAre sIGILeAZĂ

„Și am văzut un alt înger, care se suia dinspre răsăritul soa-
relui şi care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu 
glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vatăme pă-
mântul şi marea, zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, 
nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor 
Dumnezeului nostru!” (Apocalipsa 7:2, 3).

Îngerul care sigilează este acelaşi care este menţionat în 
Apocalipsa 14, unde el nu numai că avertizează pe oameni 
împotriva primirii semnului fiarei, ci atrage de asemenea 
atenţia către poruncile lui Dumnezeu, din care una conţine 
sigiliul. Cel de-al treilea înger din Apocalipsa 14 este de ace-
ea îngerul care sigilează. Spiritul Profeţiei confirmă aceasta 
după cum urmează:

„Am văzut o mică grupă călătorind pe o cale îngustă. Toţi 
păreau să fie strâns uniţi, legaţi laolaltă de adevăr, în snopi sau 
grupe. Îngerul a zis: ‚Cel de-al treilea înger îi leagă, sau sigilea-
ză în snopi pentru hambarul ceresc.’ ” (EV, pg. 67).

„Atunci l-am văzut pe cel de-al treilea înger. Îngerul meu 
însoţitor mi-a zis: ’Grozavă este lucrarea lui. Teribilă este misi-
unea lui. El este îngerul care trebuie să aleagă grâul de neghină, 



Capitolul 11

Ce sĂ fACeM sPre A fI sIGILAţI

Ţinând cont de faptul că din 1844 încoace vor fi 144000 de 
sigilaţi între acei care păzesc Sabatul, n-ar trebui să fim satisfă-
cuţi cu starea noastră prezentă, nici să ne lăsăm adormiţi în lea-
gănul siguranţei trupeşti. Ni se spune că nu vor fi mulţi mântuiţi.

„ ‚Sunt mulţi chemaţi, dar puțini aleşi.’ Mulţi aud invitaţia 
milei, şi sunt încercaţi şi probaţi; dar puţini sunt sigilaţi cu sigi-
liul viului Dumnezeu. Puţini se vor umili asemenea unui copi-
laş, pentru ca să poată intra în Împărăţia cerurilor.” (5T, pg. 49).

Aceşti puţini sigilaţi sunt număraţi în Biblie:
„Și am auzit numărul acelora care au fost sigilaţi: şi au fost 

sigilaţi o sută patruzeci şi patru de mii din toate seminţiile co-
piilor lui Israel.” (Apocalipsa 7:4).

De ce nu vor fi sigilaţi mulţi dintre Sabatişti? Spiritul Pro-
feţiei răspunde:

„Nu toţi acei care pretind a păzi Sabatul vor fi sigilaţi. 
Sunt mulţi, chiar între cei care îi învaţă pe alţii adevărul, care 
nu vor primi sigiliul lui Dumnezeu pe frunţile lor. Ei au avut 
lumina adevărului, au cunoscut voia Stăpânului lor, au înţe-
les fiecare punct de credinţă, dar n-au avut fapte corespunză-
toare.” (5T, pg. 205).



CeI O sUTĂ PATrU 
ZeCI ŞI PATrU De MII

de Uriah Smith

(Reprodus din cartea sa 
Synopsis of the Present Truth, pg. 314-319)



ÎNTreBĂrI CU PrIVIre  
LA sOLIA sIGILĂrII

I
Când au primit adventiștii lumina cu privire la solia sigilării?

II
Când a început solia sigilării? 

III
Vor fi socotiţi vreunii care au murit în credinţă din 1848,  

când a fost primită acea solie, cu cei 144000?

De asemenea 
un vis impresionant 
și o imagine a unui 

tribulum cu explicaţie, etc.

1916

De J. N. LOUGHBOROUGH



O sUTĂ PATrUZeCI ŞI 
PATrU De MII

de J. N. Loughborough

(Publicată în Review and Herald, 
14 şi 21 iunie 1906)
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