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„Prin patriarhi i profe i vorbe te vocea lui 
Hristos, începând din zilele lui Adam i pân  la 
scenele finale ale timpului.” 
Desire of Ages, 799

Profe ii timpului
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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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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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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
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“C ci Eu sunt Domnul, Eu nu M schimb; de 
aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-a i fost

nimici i.” Maleahi 3:6
“Isus Hristos este acela i ieri i azi i în veci!” 

Evrei 13:8
“Orice ni se d bun i orice dar des vâr it

este de sus, pogorându-se de la Tat l
luminilor, în care nu este nici schimbare

nici umbr de mutare..
Iacov 1:17

Întotdeauna acela i
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“Un lucru este sigur: Acei adventi ti de ziua a 
aptea care î i ocup  locul lor sub steagul lui 

Satan vor renun a mai întâi la credin a lor în 
avertiz rile i mustr rile care se g sesc în 
M rturiile Duhului lui Dumnezeu.”

Selected Messages, cartea III, 84

Primul test
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Niciodat nu a existat un a a timp

„În vremurile din vechime Dumnezeu  a 
vorbit oamenilor prin gura profe ilor si a 
apostolilor. In aceste zile El le vorbe te prin 
m rturiile Spiritului S u. Nu a existat 
niciodat  un timp în care Dumnezeu s - i
înve e poporul mai serios decât o face acum, 
cu privire la voin a Sa i la calea pe care El 
ar dori s -i conduc .” Testimonies, V, 661
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De la Enoh la Noe (1/2)

“Atunci Domnul a zis: "Duhul Meu nu va
r mâne pururea în om, c ci i omul nu este
decât carne p c toas : totu i zilele lui vor fi

de o sut dou zeci de ani.” Geneza 6:3
ENOCH: înv tor. Young’s Analytical 

Concordance.
“Enoh a fost un înv tor public al adev rului
în epoca în care a tr it.”
The Upward Look, 228.
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Noe: odihn ; a mângâia. 
The Seventh-day Adventist Bible Dictionary.

El i-a pus numele Noe, zicând: “Acesta ne
va mângâia pentru osteneala i truda
mâinilor noastre, care vin din acest
p mânt, pe care l-a blestemat Domnul." 
Geneza 5:29

De la Enoh la Noe (2/2)
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De la Abram la Moise

"S tii hot rât c s mân a ta va fi str in într-o
ar , care nu va fi a ei; acolo va fi robit , i o vor

ap sa greu, timp de patru sute de ani. 14 Dar pe
neamul c ruia îi va fi roab , îl voi judeca Eu: i pe

urm va ie i de-acolo cu mari bog ii.
Geneza 15:13–14

ABRAM: tat l este în l at. The Seventh-day 
Adventist Bible Dictionary.
ABRAHAM: tat l unei mul imi. Ibid.

MOSES: scos din ap ; i.e. salvat. Ibid.
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De la Ieremia la Daniel

“Dar iat ce zice Domnul: "De îndat ce vor
trece aptezeci de ani ai Babilonului, Îmi voi
aduce aminte de voi, i voi împlini fa de voi
f g duin a Mea cea bun , aducându-v înapoi
în locul acesta.” Ieremia 29:10
JEREMIAH: Yaweh este în l at; Yaweh
love te. The Seventh-day Adventist Bible 
Dictionary.
DANIEL: Dumnezeu este judec torul meu. 
Ibid.
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De la Daniel la Hagai i Zaharia

“S tii dar, i s în elegi, c de la darea poruncii
pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pân la
Unsul (Mesia); la Cârmuitorul, vor trece apte
s pt mâni; apoi timp de aizeci i dou de
s pt mâni, pie ele i gropile vor fi zidite din nou, i
anume în vremuri de strâmtorare.” Daniel 9:25
HAGAI: un nou-n scut într-o zi de s rb toare. The
Seventh-day Adventist Bible Dictionary
“A a vorbe te Domnul o tirilor: ,Poporul acesta
zice: ,N-a venit înc vremea pentru zidirea din nou
a Casei Domnului!” Hagai 1:2
ZAHARIA Yaweh i-a adus aminte. Ibid
Vezi Zaharia 6:14; Neemia 13:22
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De la Daniel la Ioan Botez torul

“S tii dar, i s în elegi, c de la darea poruncii pentru
zidirea din nou a Ierusalimului, pân la Unsul (Mesia); la 
Cârmuitorul, vor trece apte s pt mâni; apoi timp de aizeci
i dou de s pt mâni, pie ele i gropile vor fi zidite din nou, i

anume în vremuri de strâmtorare.” Daniel 9:25
IOAN: Yaweh este milostiv. The SDA Bible Dictionary.
“Eu nu-L cuno team, dar tocmai pentru aceasta am venit s

botez cu ap : ca El s fie f cut cunoscut lui Israel." Ioan a 
f cut urm toarea m rturisire: "Am v zut Duhul pogorându-Se 
din cer ca un porumbel i oprindu-Se peste El. Eu nu-L 
cuno team; dar Cel ce m-a trimis s botez cu ap , mi-a zis: 
,Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se i oprindu-
Se, este Cel ce boteaz cu Duhul Sfânt.” John 1:31–33
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Trei teste progresive

“Aten ia mi-a fost îndreptat  c tre vestirea primei 
veniri a lui Hristos…Cei care au respins m rturia lui 
Ioan nu au beneficiat de înv turile lui Isus…
Satana i-a condus pe cei care au respins solia lui 
Ioan s  mearg  înc i mai departe, s -L resping i
s -L r stigneasc  pe Hristos. F când acest lucru, ei 
s-au plasat într-un loc în care nu puteau primi 
binecuvânt rile Zilei Cincizecimii… Sfâ ierea
perdelei de la templu a ar tat c  jertfele i rânduielile 
iudaicenu aveau s  mai fie primite…Dar iudeii au 
fost l sa i într-un întuneric total. Au pierdut toat
lumina pe care ar fi putut-o avea asupra planului de 
mântuire i s-au încrezut mai departe în jertfele i
arderile lor de tot inutile.” Early Writings, 259
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De la Daniel la Ioan Descoperitorul

“El va face un leg mânt trainic cu mul i, timp de o s pt mân , dar la 
jum tatea s pt mânii va face s  înceteze jertfa i darul de mâncare, i pe 
aripa urâciunilor idole ti va veni unul care pustie te, pân  va c dea asupra 
celui pustiit pr p dul hot rât.” Daniel 9:27
JOHN: Yaweh este milostiv. The SDA Bible Dictionary.
“Descoperirea lui Isus Hristos, pe care l-a dat-o Dumnezeu, ca s  arate 
robilor S i lucrurile care au s  se întâmple în curând. i le-a f cut-o 
cunoscut, trimi ând prin îngerul S u la robul S u Ioan.” Apocalipsa 1:1
“ Ce era de la început, ce am auzit, ce am v zut cu ochii no tri, ce am privit i
ce am pip it cu mâinile noastre, cu privire la Cuvântul vie ii, - 2 pentru c
via a a fost ar tat , i noi am v zut-o, i m rturisim despre ea, i v  vestim 
via a ve nic , via  care era la Tat l, i care ne-a fost ar tat ; - 3 deci, ce am 
v zut i am auzit, aceea v  vestim i vou , ca i voi s  ave i p rt ie cu noi. 

i p rt ia noastr  este cu Tat l i cu Fiul S u, Isus Hristos.” 1 Ioan 1:1–3
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De la Daniel la Pavel

“ aptezeci de s pt mâni au fost hot râte asupra poporului t u i asupra cet ii
tale celei sfinte, pân la încetarea f r delegilor, pân la isp irea p catelor, pân
la isp irea nelegiuirii, pân la aducerea neprih nirii ve nice, pân la pecetluirea
vedeniei i prorociei, i pân la ungerea Sfântului sfin ilor.” Daniel 9:24
SAUL: cerut de Dumnezeu; ales; pus deoparte. The SDA Bible Dictionary
“Dar Domnul i-a zis: "Du-te, c ci el este un vas, pe care l-am ales, ca s duc
Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împ ra ilor, i înaintea fiilor lui Israel.”
Fapte 9:15
PAUL: mic. Ibid.
“Dar Domnul i-a zis: "Du-te, c ci el este un vas, pe care l-am ales, ca s duc

Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împ ra ilor, i înaintea fiilor lui Israel”
1 Corinteni 15:8–9
Vezi si Efeseni 3:8
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De la Daniel la Ellen White

i el mi-a zis: "Pân vor trece dou mii trei sute de 
seri i dimine i; apoi sfântul Loca va fi cur it!".

Daniel 8:14
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O lumin  mai mic

„Dumnezeu a trimis poporului S u mult
înv tur , porunc  dup  porunc , pu in aici, pu in
dincolo. Pu in  aten ie este acordat  Bibliei i
Dumnezeu a dat o lumin  mai mic , pentru a-i 
conduce pe oameni la lumin mai mare. Oh, cât 
de mult bine s-ar face, dac  acele c r i care 
con in lumina ar fi citite cu hot rârea de a îndeplini 
principiile pe care le con in! Ar exista de o mie de 
ori mai mult  veghere, de o mie de ori mai mult
lep dare de sine i efort hot rât. i mult mai mul i
s-ar bucura acum de lumina adev rului prezent.”
Colporteur Ministry, 125–126
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Inel de leg tur , lumin  mai mic
i mai mult decât un profet

„Profetul Ioan era inelul de leg tur între cele dou
a ez minte. Ca reprezentant al lui Dumnezeu, el s-a ridicat
s arate leg tura legii i profe ilor cu dispensa iunea
cre tin . El era lumina mai mic , ce avea s  fie urmat  de 
alta mai mare.” The Desire of Ages, 220.
În ap rarea lui Iona Isus a spus: ‚Atunci ce a i ie it s
vede i? Un prooroc? Da, v  spun, i mai mult decât un 
prooroc.’ Ioan nu a fost doar un profet care a prezis 
evenimente viitoare, dar a fost i un copil al f g duin ei, plin 
de Duhul Sfânt înc  de la na tere i a fost menit de 
Dumnezeu s  îndeplineasc  o lucrare special  ca 
reformator, pentru a preg ti un popor pentr primirea lui 
Hristos. Profetul Ioan a fost inelul de leg tur  între cele 
dou  a ez minte. Review and Herald, 8 aprilie, 1873
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“Mai mare decât” înseamn
“mai mult decât”

Domnul le-a spus c Moise a fost mai mare decât un 
profet i c  El s-a descoperit pe Sine Însu i lui Moise într-un 
mod mai direct decât s-a descoperit unui alt profet. Si 
Domnul a zis: „Cu el vorbesc gur  c tre gur .” Spirit of 
Prophecy, vol. 4, 295
„Mi-a fost ar tat c  nu trebuie s  fiu împiedicat  în lucrarea 
mea de cei care se prind în presupuneri cu privire la natura 
acestei lucr ri i ale c ror min i se preocup  de atât de 
multe probleme complicate legate de presupusa lucrare a 
unui profet. Îns rcinarea mea cuprinde lucrarea unui profet, 
dar nu se sfâr este acolo. Ea include mult mai mult decât 
ar putea în elege min ile celor care au sem nat semin ele 
necredin ei.” Selected Messages, cartea III, 74
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Inele de leg tur

Centrul închin rii
Noe: De la por ile Edenului la altare
Moise: De la altare la sanctuarul p mântesc
Ioan Botez torul: De la sanctuarul p mântesc la cel 
ceresc
Ellen White: De la Sfânta la Sfânta Sfintelor
NOE; MOISE; IOAN BOTEZATORUL; ELLEN WHITE
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Profetul pentru Laodiceea

“Te sf tuiesc s cumperi de la Mine aur
cur it prin foc, ca s te îmbog e ti; i haine
albe, ca s te îmbraci cu ele, i s nu i se 
vad ru inea goliciunii tale; i doctorie pentru
ochi, ca s - i ungi ochii, i s vezi.”
Apocalipsa 3:18

“Starea Bisericii reprezentat  prin fecioarele 
neîn elepte este redat i prin starea bisericii 
Laodicea. Review and Herald, August 19, 
1890.
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Parabola Adventismului

“ Parabola celor zece fecioare din Matei 25 
ilustreaz i experien a poporului Advent. ”
The Great Controversy, 393
„Parabola celor zece fecioare a fost dat  de Hristos 
Însu i i fiecare detaliu ar trebui studiat cu aten ie. Va 
veni timpul când u a va fi închis . Noi suntem 
reprezenta i fie de fecioarele în elepte, fie de cele 
neîn elepte. Acum nu avem cum s  ne d m seama, nici 
nu avem autoritatea s  spunem, cine  este în elept i cine 
este neîn elept. Sunt unii care in adev rul în necinste, 
dar acea tia par în exterior ca fiind în elep i.” Manuscript 
Releases, volumul 16, 270
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Timpul cercet rii

“O, de ar ti oamenii timpul cercet rii lor! Sunt mul i
cei care înc nu au auzit adev rul cercet tor pentru
acest timp. Sunt mul i cu care Spiritul lui Dumnezeu
se lupt . Timpul judec ilor nimicitoare ale lui
Dumnezeu este timpul harului pentru cei care nu au 
avut prilej s afle care este adev rul. Cu duio ie va
privi Domnul asupra lor. Inima Lui plin de îndurare
e mi cat ; mâna Lui este înc întins pentru a 
mântui, în timp ce u a e închis pentru cei care 
nu vor s intre. Testimonies, volume 9, 97
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Profetul pentru Laodicea

“Te sf tuiesc s cumperi de la Mine aur cur it
prin foc, ca s te îmbog e ti; i haine albe, ca s
te îmbraci cu ele, i s nu i se vad ru inea
goliciunii tale; i doctorie pentru ochi, ca s - i
ungi ochii, i s vezi.” Apocalipsa 3:18
AUR: Credin a care lucreaz  prin dragoste i
purific  sufletul:
Neprih nirea lui Hristos

DOCTORIE PENTRU OCHI: Discern mânt
spiritual—Cuvântul lui Dumnezeu
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Discernamânt spiritual

ELLEN:. O candel  puternic 
str lucitoare.

Cuvântul t u este o candel pentru
picioarele mele i o lumin  pe 
c rarea mea. Psalm 119:105
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Aurul credin ei

GOULD: aur. Gould (Englez ) Descendent din 
Gold sau Golda, nume propriu (englezesc) vechi 
provenient din numele metalului (aur). New
Dictionary of American Names

“Fra ilor, trebuie s  avem o credin  adev rat  care 
este încercat  prin foc. Terbuie s  p str m în suflet 
acea credin  care lucreaz  prin dragoste i
cur e te sufletul.” Manuscript    Releases, volume 
21, 383
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Haine albe

WHITE: alb.

“ i i s-a dat s se îmbrace cu in sub ire,
str lucitor (alb), i curat" - (Inul sub ire sunt
faptele neprih nite ale sfin ilor.)”

Apocalipsa 19:8
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Ce se cuprinde într-un nume ?

ELLEN: O candel  puternic , str lucitoare.
Cuvântul t u este o candel pentru picioarele mele i o lumin  pe 
c rarea mea. Psalm 119:105
GOULD: aur. Gould (Englez ) Descendent din Gold sau Golda, 
nume propriu (englezesc) vechi provenient din numele metalului 
(aur). New Dictionary of American Names
“Fra ilor, trebuie s  avem o credin  adev rat  care este încercat
prin foc. Terbuie s  p str m în suflet acea credin  care lucreaz
prin dragoste i cur e te sufletul.”
Manuscript Releases, volume 21, 383.

WHITE: alb.

“ i i s-a dat s se îmbrace cu in sub ire, str lucitor (alb), i curat" -
(Inul sub ire sunt faptele neprih nite ale sfin ilor.)” Apocalipsa 19:8
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FILADELFIA (1/2)

“ tiu faptele tale: iat i-am pus înainte o u
deschis , pe care nimeni n-o poate închide, c ci ai
pu in putere, i ai p zit Cuvântul Meu, i n-ai
t g duit Numele Meu. Iat c î i dau din cei ce sunt
în sinagoga Satanei, care zic c sunt Iudei i nu
sunt, ci mint; iat c îi voi face s vin s se
închine la picioarele tale, i s tie c te-am iubit. 
10 Fiindc ai p zit cuvântul r bd rii Mele, te voi
p zi i Eu de ceasul încerc rii, care are s vin
peste lumea întreag , ca s încerce pe locuitorii
p mântului.” Apocalipsa 3:8-10
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FILADELFIA (2/2)

ELLEN: o candel  puternic str lucitoare .
GOULD:    aur.
HARMON: soldat al p cii.

„Cei care iubesc i p streaz  poruncile lui Dumnezeu sunt 
cei mai urâ i de Satana i puterile r ului î i vor manifesta ura 
împotriva lor la intensitatea maxim . Ioan a v zut în avans 
conflictul dintre biserica r m i ei i puterea r ului i a spus: 
„ i balaurul, mâniat pe femeie, s-a dus s  fac  r zboi cu 
r m i a semin ei ei, care p zesc poruncile lui Dumnezeu, i
in m rturia lui Isus Hristos.” The Seventh-day Adventist 

Bible Commentary, volumul 7, 974
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Ultima am gire

„Satana...întrebuin eaz  încontinuu contrafa-
ceri pentru a abate de la adev r. Cea din 
urm  am gire a lui Satana va fi aceea de a 
anula m rturia Spiritului lui Dumnezeu.” 
Când nu este nici o descoperire 
dumnezeiasc , poporul este f r  frâu”
(Proverbele, 29:18). Satana va lucra cu 
ingeniozitate, în diferite feluri i prin diferi i
agen i, pentru a zgudui încrederea r m i ei
poporului lui Dumnezeu în adev rata 
m rturie.” Selected Messages, cartea I, 48
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Fecioarele din Laodicea

Dar, fiindc e ti c ldicel, nici rece, nici în clocot, am s te
v rs din gura Mea. Apocalipsa 3:16

“Dumnezeu este dezonorat când nu primim mesajele pe
care El ni le transmite. Astfel noi refuz m uleiul pre ios 
ca aurul pe care El vrea s  îl toarne în sufletele noastre 
pentru a-l da mai departe celor care stau în întuneric. 
Când se va auzi chemarea: „Iat , Mirele! Ie i i-i în 
întâmpinare!”, cei care nu au primit uleiul sfânt, care nu 
au împ rt it harul lui Hristos în inimile lor, vor afla, 
asemenea fecioarelor neîn elepte, c  nu sunt preg ti i
s -L întâmpine pe Domnul lor. Ei nu au, în ei în i i,
puterea s  ob in  acest ulei i vie ile lor sunt nenorocite.”
Review and Herald , 7 iulie, 1897
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Sanctuarul cur it
“Dragostea lui Dumnezeu pentru biserica sa este infinit . Grija Sa pentru 
mo tenirea lui este nesfâr it . El nu suport  s  vad nici o nenorocire 
s  vin  asupra bisericii lui decât daca aceasta este esen ial  pentru 
cur irea ei, pentru prezentul i binele ei etern. El va cur i biserica Sa 
la fel cum a cur at templul la începutul i încheierea lucr rii Sale pe 
p mânt.” The Kress Collection, 114

““Când Isus i-a început lucrarea public , El a cur at templul de 
profanarea nelegiuit . Una dintre ultimele lucr ri ale slujirii Sale a fost 
cea de a doua cur ire a templului. Tot a a, în ultima lucrare de 
avertizare a lumii, bisericii i se vor adresa doua chem ri distincte. Solia 
celui de-al doilea înger este: ‚ A c zut, a c zut Babilonul, cetatea cea 
mare, care a ad pat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei!’
Apocalipsa 14:8. i în marea strigare a întreite solii îngere ti se aude 
o voce din cer care zice: "Ie i i din mijlocul ei, poporul Meu, ca s  nu fi i
p rta i la p catele ei, i s  nu fi i lovi i cu urgiile ei! 5 Pentru c  p catele 
ei s-au îngr m dit, i au ajuns pân  în cer; i Dumnezeu i-a adus 
aminte de nelegiuirile ei.“ Apocalipsa 18:4-5.” Selected Messages, 
cartea II, 118
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O atitudine asem n toare

„Mul i care au ie it s  întâmpine Mirele conform 
soliei primului i celui de-al doilea înger, au 
refuzat solia celui de-al treilea, ultima solie de 
cercetare care trebuie dat  lumii i o atitudine
asem n toare se observa i când este f cut
ultima chemare.” Review and Herald, 31 
octombrie, 1899


