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“Asculta i-m , Iuda i locuitorii Ierusalimului ! 
Încrede i-v în Domnul, Dumnezeul vostru, 
i ve i fi înt ri i; încrede i-v în proorocii Lui,

i ve i izbuti”. 2 Cronici 20:20
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Scopul profe iei

„Cea mai mare i urgent  nevoie a noastr
este o reînviorare a adev ratei evlavii în mijlocul 
nostru. C utarea acestei reînvior ri ar trebui s
fie preocuparea noastr  de c petenie.”
Mesaje selectate, vol. 1, pag. 121 (Selected
Messages, book 1, page 121).
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Rede teptarea înseamn
o reînnoire a vie ii spirituale

„Rede teptarea înseamn  o reînnoire a vie ii
spirituale, o însufle ire a puterilor min ii i
inimii, o înviere din moartea spiritual .”
Mesaje selectate, vol. 1, pag. 128 (Selected
Messages, book 1, page 128).
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O mare reînviorare

„Când vom în elege ca popor ce înseamn
aceast  carte [apocalipsa] pentru noi, vom
vedea printre noi o mare rede teptare”
M rturii pentru predicatori, pag. 113
(Testimonies to Ministers, page 113).
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O experien  diferit

„Dac  c r ile Daniel i Apocalips  vor fi 
în elese mai bine, atunci credincio ii vor 
avea o rede teptare total  în domeniul 
spiritual.” Via a de credin , pag. 345
(The Faith I Live By, page 345).
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Studen i ai profe iei

„Indiferent care ar fi progresul intelectual al 
omului, nu trebuie s  gândeasc  nimeni nici 
m car o clip  c  nu ar avea nevoie de o 
continu  cercetare a Scripturilor pentru o 
lumin  mai mare. Ca popor suntem chema i
individual s  fim studen i ai profe iei.”
Testimonies, volumul 5, 708
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Împarte drept

„Caut  s  te înf i ezi înaintea lui Dumnezeu ca 
un om încercat, ca un lucr tor care n-are de ce 
s -i fie ru ine, i care împarte drept Cuvântul 
adev rului.”
2 Timotei 2:15
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Profe ia nu se tâlcuie te singur

“ i avem cuvântul prorociei f cut i mai tare; la care 
bine face i c  lua i aminte, ca la o lumin  care 
str luce te într-un loc întunecos, pân  se va cr pa
de ziu i va r s ri luceaf rul de diminea  în inimile 
voastre. Fiindc  mai întâi de toate, s ti i c nici o 
prorocie din Scriptur  nu se tâlcuie te singur .
C ci nici o prorocie n-a fost adus  prin voia omului; 
ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna i de 
Duhul Sfânt.”
1 Petru 1:19-21
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EL î i descoper  taina Sa

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic f r s -
i descopere taina Sa slujitorilor S i prooroci. 

Amos 3:7

“Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, 
Dumnezeului nostru, iar lucrurile descoperite
sunt ale noastre si ale copiilor nostri, pe vecie, 
ca sa împlinim toate cuvintele legii acesteia.”
Deuteronom 29:29
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Vechile adev ruri ale profe iei

„Cu cât accept m mai pe deplin lumina prezentat  de 
Duhul Sfânt prin slujitorii consacra i ai lui Dumnezeu, 
cu atât mai adânc i la fel de sigure ca tronul ve nic,
vor ap rea adev rurile profe iei din vechime.
Vom fi convin i c  oamenii lui Dumnezeu au vorbit 
mi ca i de Duhul Sfânt. Oamenii în i i trebuie s
fie sub influen a Duhului Sfânt pentru a în elege
glasul Duhului transmis prin profe i. Aceste solii au 
fost date nu pentru cei care au rostit profe iile,
ci pentru noi care tr im în mijlocul scenelor 
împlinirii lor.” Mesaje selectate, cartea II, pag. 
114 (Selected Messages, book II, page 114)
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Temelia credin ei noastre

„Pastorii ar trebui s prezinte cuvântul
sigur al profe iei ca temelia credin ei
Adventi tilor de Ziua a aptea“.
Evangelism, 196
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Temeiul credin ei noastre

„Cuvântul lui Dumnezeu, a a cum îl citim, 
este temelia credin ei noastre. Acest 
Cuvânt este cuvântul sigur al profe iei i cere 
credin  total din partea tuturor acelora 
care pretind a-l crede. Cuvântul este plin de 
autoritate, con inând în sine dovada originii 
sale divine.” Semnele timpului, 2 junie, 
1898 (Signs of the Times, June 2, 1898).
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Cea mai puternic  dovad  de credin

„Începând de la Moise, adev ratul Alfa al istoriei biblice, 
Hristos le prezenta din toate Scripturile lucrurile cu privire 
la Sine Însu i. Dac  mai întâi li S- ar fi descoperit, inima lor 
ar fi fost satisf cut . În plin tatea bucuriei lor, nu ar mai fi 
înfometat dup  nimic. Dar era nevoie ca ei s  în eleag
m rturia adus  în favoarea Lui de c tre simbolurile i
profe iile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia s  se 
întemeieze credin a lor. Hristos n- a s vâr it nici o minune
pentru a- i convinge, ci primul lucru a fost s  le 
t lm ceasc  Scripturile. Ei priviser  la moartea Lui ca la 
nimicirea tuturor n dejdilor lor. Acum, El le ar ta din profe i
c  aceasta era dovada cea mai puternic  a credin ei lor.”
The Desire of Ages”, 796
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Defini ia profe iei

„Evenimentele istorice care demonstreaz
împlinirea direct  a profe iei le-au fost descoperite
oamenilor, iar profe ia a fost în eleas  ca o schi are
figurat  a evenimentelor desf urate pân  la
încheierea istoriei acestui p mânt.“
Mesaje selectate, cartea 2, pag. 101-102 
(Selected Messages, book 2, page 101–102)
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Evenimentele istorice

“Evenimentele istorice care demonstreaz
împlinirea direct  a profe iei.”

James White: 
“Profe ia este istorie in avans.”



Tema 01
www.1843-chart.com

18.02.2009

Introducere.                                    
Context, principii, scop i form . 9

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 17Context, principii, scop i form
www.1843-chart.com

O schi are a evenimentelor

“o schi are a evenimentelor”

DELINEATION, n. [L. delineatio.] 1. Schi a
(provizorie) a unui lucru; a contura; reprezentare 
a unei forme sau a unei figuri prin linii; schi .
Webster’s 1828 Dictionary.
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Figurat

“profe ia este o schi are figurat  a 
evenimentelor”

Figurat, a. [Fr. figuratif, from figure.] 1. Care 
reprezint  altceva; care reprezint  prin 
asemnare; tipic. Antonime: literal, direct. 
Webster’s 1828 Dictionary.
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Încheierea istoriei acestui p mânt

“evenimente care ne duc pân  la 
încheierea istoriei acestui p mânt”

“Aceste lucruri li s-au întâmplat ca s ne
slujeasc drept pilde, i au fost scrise
pentru înv tura noastr , peste care au 
venit sfâr iturile veacurilor.”
1 Corinteni 10:11
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Toate c r ile Bibliei se încheie in Apocalipsa

„Toate c r ile Bibliei î i reg sesc încheierea în cartea 
Apocalipsei. Aici se afl  completarea c r ii lui Daniel. 
Una constituie profe ia, cealalt  descoperirea. Cartea 
care a fost sigilat  nu este Apocalipsa, ci profe ia
referitoare la zilele din urm , din cartea lui Daniel. 
Îngerul i- a poruncit: ‚Tu, îns , Daniele, ine ascunse 
aceste cuvinte, i pecetluie te cartea, pân  la vremea 
sfâr itului’. Daniel 12:4“. Acts of Apostles, 585

Completarea: abunden ; întregire; perfec iune. -
American Dictionary of the English Language, Noah 
Webster, 1828
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Profetia este in vigoare ! (1/2)

„Fiecare dintre profe ii din vechime au vorbit mai pu in
pentru timpul in care au tr it ei decât pentru cel în 
care tr im noi, a a c profe ia lor este f cut i mai 
puternic  pentru noi. „Aceste lucruri li s-au întîmplat ca 
s  ne slujeasc  drept pilde, i au fost scrise pentru
înv tura noastr , peste cari au venit sfâr iturile
veacurilor.“ (1 Corinteni 10:11). „Lor le-a fost
descoperit c nu pentru ei în i i, ci pentru voi 
spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum
cei ce v-au propov duit Evanghelia, prin Duhul Sfînt
trimis din cer i în care chiar îngerii doresc s
priveasc .““ (1 Petru 1:12). Mesaje selectate, vol. 3, 
pag. 338-339 (Selected Messages, book 3, page 
338-339).

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 22Context, principii, scop i form
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Profe ia este în vigoare! (2/2)

“Biblia a adunat laolalt  comorile ei pentru aceast  ultim
genera ie. Toate evenimentele mari i solemne ale istoriei 
Vechiului Testament s-au repetat i se repet  în biserica 
acestor zile din urm .” Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-
339 (Selected Messages, book 3, page 338-339).

ENSAMPLES: 5179. tupos, too-pos; from 5180; a die (as 
struck), i.e. (by impl.) a stamp or scar; by anal. a shape, i.e. a 
statue, (fig.) style or resemblance; spec. a sampler (“type”), i.e. 
model (for imitation) or instance (for warning):- en. (ex.) ample, 
fashion, figure, form, manner, pattern, print. The New 
Strong’s Exhaustive Concordance.
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Aceea i veche istorie

„Ace ti b rba i ai Vechiului Testament au 
vorbit despre lucruri care s-au întâmplat în 
zilele lor, iar Daniel, Isaia i Ezechiel nu au 
vorbit doar despre lucruri care îi interesau 
pe ei ca adev r prezent, ci privirile lor au 
atins viitorul i ceea ce avea s  se 
întâmple în aceste ultime zile.” Mesaje 
selectate, vol. 3, pag. 419-420 (Selected
Messages, book 3, page 419-420).
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Supunere profetic

“Duhurile proorocilor sunt supuse
proorocilor.” 

1 Corinteni 14, 32
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Indicatoare de drum

“Marile indicatoare de drum ale adev rului, care ne 
arat  unde este locul nostru, trebuie p strate cu 
aten ie, a a încât s  nu fie doborâte i înlocuite cu 
teorii care ar aduce confuzie mai degrab  decât 
lumina adev rat .“ Mesaje selectate, cartea 2, 
pag. 101–102 (Selected Messages, book 2, page 
101–102)
WAYMARK (indicator de drum), n. [way and mark.]
Un semn care ghideaza in calatorie. 
“Ridic semne pe drum, pune stâlpi, ia seama la 
calea, la drumul pe care l-ai urmat... Întoarce-te, 
fecioara lui Israel, întoarce-te în cet ile acestea
care sunt ale tale!“. Jeremia 31:21. Webster’s 1828
dictionary.
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Locul nostru in profetie

“ne arata unde este locul nostru”

BEARING, n. (Situatia unui obiect cu privire la 
alt obiect cu care se presupune ca are legatura
sau asupra caruia exercita o influenta, sau de 
catre care este influentat.. Webster’s 1828
dictionary.
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Identificarea pe linia profetic

„Trebuie s avem o asemenea cuno tin  a 
Scripturilor încât s putem identifica liniile
profe iilor i s  în elegem specifica iile date de 
profe i, de Hristos i de apostoli, a a încât s  nu 
fim ignoran i, ci s  fim în stare s  vedem c  ziua 
se apropie i cu un zel îndoit i cu putere s  ne 
îndemn m unul pe altul pentru credincio ie,
evlavie i sfin enie.” Review and Herald, 31 iulie, 
1888

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 28Context, principii, scop i form
www.1843-chart.com

Porunc  peste porunc
(ebr. linie peste linie)

„Pe cine vrea el s  înve e în elepciunea? Cui vrea s  dea înv turi? 
Unor copii în rca i de curând, lua i de la â ?  C ci d  înv tur
peste înv tur , înv tur peste înv tur , porunc  peste 
porunc , porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo." -Ei bine! 
Prin ni te oameni cu buze bâlbâitoare i cu vorbirea str in  va vorbi 
poporului acestuia Domnul. El îi zicea: "Iat  odihna; l sa i pe cel 
ostenit s  se odihneasc ; iat  locul de odihn !" Dar ei n-au vrut s
asculte, i pentru ei cuvântul Domnului va fi: "Înv tur  peste
înv tur , înv tur peste înv tur , porunc  peste porunc ,
porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo", ca mergând, s  cad
pe spate i s  se zdrobeasc , s  dea în la i s  fie prin i.” Isaia
28:9–13.
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Aceea i linie a profe iei

„În ea (cartea Apocalipsei) este folosit aceea i
linie a profe iei ca în Daniel. Dumnezeu a 
repetat unele profe ii, ar tând astfel importan a
care trebuie s  le fie acordat . Domnul nu 
repet  lucruri care nu au o mare importan .”
Manuscript Releases, vol.9, 7-8
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Apocalipsa completeaz  carte lui Daniel

„Profe ia s-a împlinit rând peste rând (linie peste linie). Cu cât 
st m mai fermi sub steagul celei de-a treia solii îngere ti, cu atât 
mai clar vom în elege profe ia din Daniel, c ci Apocalipsa este o 
completare a c r ii lui Daniel.
Cu cât accept m mai pe deplin lumina prezentat  de Duhul Sfânt 
prin slujitorii consacra i ai lui Dumnezeu, cu atât mai adânc i la fel 
de sigure ca tronul ve nic, vor ap rea adev rurile profe iei din 
vechime. Vom fi convin i c  oamenii lui Dumnezeu au vorbit 
mi ca i de Duhul Sfânt. Oamenii în i i trebuie s  fie sub influen a
Duhului Sfânt pentru a în elege glasul Duhului transmis prin profe i.
Aceste solii au fost date nu pentru cei care au rostit profe iile, ci 
pentru noi care tr im în mijlocul scenelor împlinirii lor.” Mesaje 
selectate, cartea II, pag. 114 (Selected Messages, book II, page 
114)
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Se refer  la acelea i subiecte

„Mi-a venit aceast gând s  leg aceste dou  c r i
laolalt , Apocalipsa dup  Daniel, aceasta 
aruncând o lumin  mai mare peste subiectele 
tratate în Daniel. Scopul este acela de a uni 
aceste c r i, ar tând c  ambele se refer  la 
acelea i subiecte.” M rturii pentru predicatori, 
pag. 117 (Testimonies to Ministers, page 
117)
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O ordine anumit

“Proclamarea primei, a celei de-a doua i a celei de-a treia solii
îngere ti a fost localizat în timp de cuvântul inspirat. Nici o iot
nu trebuie schimbat . Autoritatea omeneasc , în acela i fel în
care nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament cu Noul
Testament, nu are nici dreptul de a schimba localizarea
temporal a acestor solii. Counsels to Writers and Editors, 26–
27.

„În istoria profetic , toate evenimentele trecute, despre care 
Dumnezeu declarase în mod explicit c  se vor împlini, s-au 
împlinit; iar cele care urmeaz  la rând, vor avea loc.” Selected 
Messages, book 2, 109.
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Istoria se repet

„În istorie i profe ie cuvântul lui Dumnezeu 
descriu neîntreruptul conflict dintre adev r i
eroare. Acest conflict este înc  în progres. 
Lucrurile care au avut loc se vor repeta.”
Mesaje selectate, cartea 2, pag. 109 
(Selected Messages, book 2, page 109).
“Studia i Apocalipsei în leg tur  cu Daniel, 
pentru c istoria se va repeta.” Maranatha,
30
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Profe ia se repet

“Dumnezeu a repetat unele profe ii, ar tând astfel 
importan a care trebuie s  le fie acordat . Domnul nu 

repet  lucruri care nu au o mare importan .”
Manuscript Releases, vol. 9, 7-8
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Evenimentele mari i solemne (1/2)

„Ne afl m în pragul unor evenimente mari i solemne.
Multe profe ii sunt pe punctul de a se împlini într- o 
succesiune rapid . Fiecare resurs  a puterii trebuie 
angajat  în lucrare. Istoria trecut  se va repeta.
„Studia i Apocalipsa împreun  cu cartea lui Daniel, c ci
istoria se va repeta ...“
„Pe m sur  ce ne apropiem de încheierea istoriei 
p mântului, profe iile referitoare la zilele din urm  cer un 
studiu deosebit de atent din partea noastr . Ultima carte 
a Scripturilor Noului Testament con ine adev rul pe care 
trebuie s- l în elegem. Satana a orbit min ile multor 
oameni, astfel încât ace tia au fost dispu i s  invoce 
orice scuz  posibil , pentru a nu face din cartea 
Apocalipsei un obiect al studiului lor“. Testimonies to
Ministers, p. 116–117.
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Evenimentele mari i solemne (2/2)

“Biblia a adunat laolalt  comorile ei pentru 
aceast  ultim  genera ie. Toate evenimentele 
mari i solemne ale istoriei Vechiului 
Testament s-au repetat i se repet  în 
biserica acestor zile din urm  ... Toate
adev rurile acumulate ne sunt prezentate acolo 
cu putere, pentru ca noi s  beneficiem de 
înv turile lor“. Mesaje selectate, vol. 3, pag. 
338-339 (Selected Messages, book 3, page 
338-339).
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Evenimente pe care trebuie s  le cunoa tem

„În istoria profetic , toate evenimentele trecute, despre 
care Dumnezeu declarase în mod explicit c  se vor 
împlini, s-au împlinit; iar cele care urmeaz  la rând, vor 
avea loc. Daniel, profetul lui Dumnezeu, r mâne pe 
pozi ie. Ioan r mâne la locul lui. În Apocalipsa, Leul din 
tribul lui Iuda a rupt pece ile pentru to i cercet torii
profe iei din cartea lui Daniel, i astfel Daniel r mâne
neclintit la locul lui. El î i prezint  m rturia; aceea pe 
care Domnul i-a descoperit-o în viziunea 
evenimentelor mari i solemne pe care trebuie s  le 
cunoa tem acum, când ne afl m chiar în pragul 
împlinirii lor.“ Mesaje selectate, cartea 2, pag. 109 
(Selected Messages, book 2, page 109).
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Vechile c r ri

“Dumnezeu m- a luminat cu privire la periodicele noastre. 
Ce anume? El a spus c trebuie s vorbeasc mor ii. Ce
vrea s spun asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea
noastr noi suntem datori s repet m cuvintele
pionierilor, care tiau ce înseamn s cau i adev rul cum 
se caut o comoar ascuns , i care au trudit din greu
pentru a pune bazele credin ei noastre. Pas cu pas ei au 
înaintat condu i de Duhul Sfânt. Unul câte unul îns , au 
trecut la odihn ..
Adev rurile care constituie temelia credin ei noastre
trebuie men inute tot timpul în aten ia
oamenilor...Trebuie acum s în elegem clar care sunt
stâlpii credin ei noastre- adev rurile care ne- au
constituit în poporul pe care îl form m ast zi, 
c l uzindu- ne pas cu pas.” Counsels to Writers and 
Editors, 28, 29
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Vechile c r ri

A a vorbe te Domnul: "Sta i în drumuri, uita i-v , i
întreba i care sunt c r rile cele vechi, care este
calea cea bun : umbla i pe ea, i ve i g si odihn
pentru sufletele voastre!" Dar ei r spund: "Nu vrem
s umbl m pe ele!“ Ieremia 6:16

“Ai t i vor zidi iar i pe d râm turile de mai înainte, 
vei ridica din nou temeliile str bune; vei fi numit
,Dreg tor de sp rturi', ,Cel ce drege drumurile, i
face ara cu putin de locuit.”
Isaia 58:12
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Temelii, indicatoare i borne

“S nu mu i hotarele aproapelui t u, puse de 
str mo ii t i, în mo tenirea pe care vei avea-o în
ara pe care i-o d în st pânire Domnul, Dumnezeul 

t u.” Deuteronom 19:14

“Blestemat s fie cel ce va muta hotarele aproapelui
s u!" - i tot poporul s r spund : "Amin !“
Deuteronomul 27:17

“Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au a ezat
p rin ii t i.” Proverbs 22:28
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O lucrare de o importan  sfânt

„Exist  o lucrare de o importan  sfânt  pentru 
pastori i oameni de f cut. Ei trebuie s  studieze 
istoria cauzei i poporului Lui Dumnezeu. Ei nu 
trebuie s  uite rela ia din trecut a Lui Dumnezeu cu 
poporul S u. Ei trebuie s  primeasc i s  relateze
adev rurile care au ajuns s  par  de mic
însemn tate în ochii celor care nu cunosc din 
experien a personal  puterea i str lucirea care le 
înso eau atunci când au fost descoperite i
în elese pentru prima dat . Aceste adev ruri
trebuie prezentate lumii în toat  prospe imea i
puterea ini ial .” Selected Messages, cartea I, 157
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Iar i si iar i

„Iar i i iar i mi-a fost ar tat c experien ele
trecute ale poporului lui Dumnezeu nu
trebuie considerate ca întâmpl ri moarte. Nu 
trebuie s  trat m raportul acestor experien e
la fel cum am trata almanahul din anul trecut. 
Raportul trebuie inut minte, pentru c istoria
se va repeta.” Ve ti misionare publicate, 
pag. 175 (Publishing Ministry, page 175)
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Pe m rturia a doi (1/3)

„În Legea voastr este scris c m rturia a doi
oameni este adev rat : Ioan 8:17

“Dac Eu m rturisesc despre Mine însumi, m rturia
Mea nu este adev rat .” Ioan 5:31

“Cel vinovat de moarte s fie omorât pe m rturia a doi
sau trei martori; s nu fie omorât pe m rturia unui
singur martor. Deuteronom 17:6
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Pe m rturia a doi (2/3)

“Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva
unui om, ca s adevereasc vreo nelegiuire sau
vreun p cat oarecare; un fapt nu va putea fi
întemeiat decât pe m rturia a doi sau trei
martori.” Deuteronom 19:15

“Voi da celor doi martori ai mei s proroceasc ,
îmbr ca i în saci, o mie dou sute aizeci de 
zile.” Apocalipsa 11:3
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Pe m rturia a doi (3/3)

Vin la voi pentru a treia oar . "Orice vorb s fie
sprijinit pe m rturia a doi sau trei martori.“ 2
Corinteni 13:1

Cât prive te faptul c Faraon a visat visul de
dou ori, înseamn c lucrul este hot rât din 
partea lui Dumnezeu, i c Dumnezeu se va
gr bi s -l aduc la îndeplinire.
Geneza 41:32


