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Ni se cere...

“Evenimentele viitorului vor fi deslu ite si în elese cu ajutorul profe iei.” 
Review and Herald, 4 Aprilie, 1893

“Nici un cuvânt al Mântuitorului nu trebuie s  fie folosit pentru a desfiin a pe 
altul. Cu toate c nimeni nu cunoa te nici ziua i nici ceasul venirii Sale, suntem
îndemna i i ni se cere s tim când este aproape. Mai departe, suntem înv a i
c  dispre uirea avertiz rilor Sale i refuzul sau neglijen a de a ti când este 
aproape venirea Sa vor fi tot atât de fatale pentru noi, a a cum a fost i pentru 
cei care au tr it în zilele lui Noe, care n-au tiut când v-a trebui s  vin
potopul.” The Great Controversy, 371
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Închiderea harului

“Evenimentele legate de încheierea timpului de 
har i de lucrarea de preg tire pentru timpul 
strâmtor rii sunt prezentate l murit. Dar 
mul imile nu în eleg mai bine aceste adev ruri
importante i sunt pentru ele ca i când nu le-ar 
fi fost descoperite. Satana vegheaz  s  r peasc
orice impresie care i-ar putea face în elep i spre 
mântuire, iar timpul încerc rii îi va g si
nepreg ti i." The Great Controversy, 594
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Cele dou  caracteristici ale Legii Duminicale

„Vine timpul când legea lui Dumnezeu, într-un fel aparte, va fi 
anulat în ara noastr . Conduc torii na iunii noastre, prin m suri
legislative, vor impune legea duminical i astfel poporul lui 
Dumnezeu va fi pus în mare pericol. Când na iunea noastr , în 
consiliile ei legislative, va da legi care vor îngr di con tiin a
oamenilor în ce prive te libertatea lor religioas , impunând
p zirea duminicii i pedepsind pe cei care vor p zi Sabatul 
zilei a aptea, legea lui Dumnezeu va fi, în mod voit, anulat  în 
ara noastr , iar apostazia na ional va fi urmat de ruin

na ional .” The Seventh-day Adventists Bible Commentary, vol. 7, 
977

1: Impunerea p zirii duminicii
2: Persecutarea p zitorilor Sabatului
urmat  de ruin  na ional
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Când / Atunci (1/2)

”Când legea lui Dumnezeu a fost anulat i apostazia devine p cat
na ional, Domnul va lucra în favoarea poporului S u.” Selected
Messages, cartea 3, 388

Ploaia târzie ?
"Poporul Statelor Unite a fost un popor favorizat; dar când
restrânge libertatea religioas , renun la Protestantism i ofer
sprijin Papalitatii, m sura vinov iei lui va fi deplin , iar 
“apostazia na ional ” va fi înscris în c r ile cerului. Rezultatul 
acestei apostazii va fi ruina na ional ". Review and Herald, 2 mai, 
1893

Domnul va lucra — ATUNCI
“apostazia national ” va fi înscris în c r ile cerului — ATUNCI
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Când / Atunci (2/2)

“Ne apropiem cu pa i repezi de aceast  vreme. 
Când bisericile protestante se vor uni cu puterea 
secular  pentru a sus ine religia fals , pentru a 
combate ceea ce a constituit motivul persecu iei
aprige a înainta ilor lor, atunci sabatul papal va fi 
impus prin combinarea autorit ii bisericii cu 
statul. Atunci apostazia na ional  va duce la ruin
na ional .” Evangelism, 134

Când Duminica este impus i se aplic  persecutia, 
”apostazia na ional ” va fi înscris  în cartea judec ii.
Apoi: “urmeaz ” ruina na ional  dup  ploaia târzie.
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Un semnal

“În timpul apostaziei nationale, ac ionând dup
tactica lui Satana, conduc torii rii se vor 
al tura omului f r delegii. Atunci se va umple 
m sura vinov iei. Apostazia na ional  este 
semnalul pentru ruina na ional .”
Evangelism, 134

apostasia na ional  este signalul pentru ruina 
national
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Un semn (1/2)

„La fel cum apropierea o tilor romane a fost un semnal pentru 
ucenici cu privire la distrugerea iminent  a Ierusalimului, la fel 
poate fi aceast  apostazie pentru noi un semnal c  r bdarea lui 
Dumnezeu a ajuns la cap t.”
Testimonies, volume 5, 451

“Oamenii s  se fereasc  a neglija lec ia dat  de Hristos în 
cuvintele Sale. A a cum El i-a avertizat pe ucenicii S i cu privire 
la distrugerea Ierusalimului, dându-le un semn al apropierii 
pr p dului, ca s  poat  sc pa, tot astfel El a avertizat lumea cu 
privire la ziua distrugerii finale i i-a dat semne ale apropierii ei, 
încât to i aceia care vor, s  poat  sc pa de mânia viitoare. Isus 
declar : "Vor fi semne în soare, în lun i în stele. i pe p mânt 
va fi strâmtorare printre neamuri". (Luca 21:25; Matei 24:29;
Marcu 13:24-26; Apoc. 6:12-17) ...Aceia care v d ace ti
prevestitori ai venirii Sale trebuie "s tie c  este aproape, chiar 
la u i"(Matei 24:33) ... Apocalips  6:12-17
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Un semn (2/2)

"De aceea veghea i" sunt cuvintele Sale de 
îndemn (Marcu 13:35). Aceia care iau seama la 
avertizare nu vor fi l sa i în întuneric, pentru ca 
ziua aceea s -i surprind  nepreg ti i. Dar pentru 
aceia care nu vor veghea, "Ziua Domnului va 
veni ca un ho  noaptea".
(1 Tes. 5:2-5) The Great Controversy, 37

Istoria se repet
A nu lua seama la semne, este totuna cu a fi l sat în 
întuneric total !

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 10Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
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Primii care vor fi p r si i

“V  voi da o inim  nou i voi pune în voi un duh nou.’ Cred din 
toat  inima c  Duhul lui Dumnezeu este retras de pe p mânt i c
cei care au avut lumin  mult i ocazii s  creasc  dar nu le-au 
folosit, vor fi p r si i primii. Ei au întristat i îndep rtat Duhul lui 
Dumnezeu. Activitatea actual  a lui Satana care se r sfrânge
asupra inimilor i asupra bisericilor i na iunilor, ar trebui s
cutremure pe fiecare cercet tor al profe iei. Sfâr itul este aproape. 
Fie ca bisericile noastre s  se trezeasc .” Selected Messages,
cartea 3, 154
Cei care au avut lumin  mult i ocazii pe care nu le-au fructificat, vor fi 
p r si i primii.
Adventi tii de Ziua a Saptea
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Semnul care separ  (1/2)

În distrugerea Ierusalimului n-a pierit nici un cre tin. Hristos d duse 
ucenicilor S i avertizarea i to i aceia care au crezut cuvintele Sale au 
a teptat semnul f g duit. "Când ve i vedea Ierusalimul înconjurat de o ti", a 
spus Isus, "s ti i c  atunci pustiirea lui este aproape. Atunci cei din Iudea 
s  fug  la mun i, cei din mijlocul Ierusalimului s  ias  afar  din el." (Luca
21:20-21). Dup  ce romanii, sub conducerea lui Cestius, au înconjurat 
cetatea, pe nea teptate au p r sit asediul tocmai atunci când totul p rea
favorabil unui atac imediat. Asedia ii, nemaisperând într-o rezisten
încununat  de succes, erau pe punctul de a se preda, când generalul roman 
i-a retras for ele, în aparen  f r  nici un motiv...

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 12Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
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Semnul care separ  (2/2)

...Dar providen a plin  de mil  a lui Dumnezeu dirija evenimentele pentru binele 
poporului S u. Semnul f g duit fusese dat cre tinilor care a teptau, iar acum le-a 
fost oferit  ocazia, ca to i cei care doreau, s  asculte de avertizarea Mântuitorului. 
Evenimentele au fost în a a fel conduse, încât nici iudeii i nici romanii s  nu 
împiedice fuga cre tinilor. Dup  retragerea lui Cestius, iudeii, ie ind din Ierusalim, 
au urm rit armata care se retr gea i, în timp ce ambele for e erau cu totul 
angajate în lupte, cre tinii au avut ocazia s  p r seasc  cetatea. În vremea aceasta 
i ara fusese cur it  de du manii care ar fi încercat s -i împiedice. În timpul 

asediului, iudeii erau aduna i la Ierusalim pentru S rb toarea Corturilor, i în felul 
acesta, cre tinii din toat ara puteau s  scape f r  s  fie h r ui i. F r  z bav  ei 
au fugit spre un loc sigur - cetatea Pela, din Perea, dincolo de Iordan.”

The Great Controversy, 30
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Semnalul pentru fug

„Nu este timpul pentru poporul lui Dumnezeu s  î i investeasc
dragostea în lume sau s  î i stâng  comori pe p mânt. Nu suntem 
departe de timpul când, asemenea ucenicilor, vom fi for a i s
c ut m refugiu în locurile pustii i retrase. La fel cum asediul 
Ierusalimului de c tre armatele romane a fost un semnal pentru 
fuga iudeilor cre tini, tot a a va fi pentru noi arogarea puterii din 
partea na iunii noastre prin impunerea sabatului papal. Atunci va fi 
timpul s  p r sim marile ora e, preg tindu- ne s  p r sim i
ora ele mai mici, pentru a ne locui în case retrase din locurile 
izolate din mijlocul mun ilor.” Testimonies, volume 5, 464

Istoria se repet
“‘P r si i ora ele! P r si i ora ele!’— aceasta a fost solia mea 
de mul i ani încoace.” Counsels on Health, 232
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Ultimul test

“Sabatul va constitui proba cea mare a credincio iei, c ci el este 
adev rul pus în discu ie în mod deosebit. Când va fi adus
încercarea final  asupra oamenilor, atunci se va trage linia de 
deosebire dintre aceia care Îl slujesc pe Dumnezeu i aceia care
nu- L slujesc. În timp ce p zirea sabatului neadev rat pentru a 
asculta de legea statului, contrar  poruncii a patra, va fi o 
recunoa tere f i  a apartenen ei la o putere care este în opozi ie 
cu Dumnezeu, p zirea Sabatului adev rat, în ascultare de Legea 
lui Dumnezeu, este o dovad  de credincio ie fa  de Creator. Pe 
când o categorie, care prime te semnul supunerii fa  de puterile 
p mânte ti, prime te semnul fiarei, cealalt , alegând semnul 
supunerii fa  de autoritatea divin , prime te sigiliul lui 
Dumnezeu.” The Great Controversy, 605
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Ce înseamn  semnul

„A venit timpul ca lumina adev rat  s  lumineze 
în întunericul moral. Întreita solie îngereasc  a 
fost proclamat  lumii, avertizându-i pe oameni cu 
privire la primirea semnului fiarei sau a icoanei ei 
pe frunte sau pe mân . A primi semnul fiarei 
înseamn  s  iei aceea i decizie pe care a luat-o 
fiara i s  aperi acelea i idei, în direct  opozi ie
cu Cuvântul Lui Dumnezeu.“
Review and Herald , 13 iulie, 1897
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Cei care cedeaz

„Timpul când fiecare suflet va fi testat este aproape. Ni 
se va impune semnul fiarei. Cei care au cedat încetul cu 
încetul cerin elor lumii i s-au conformat obiceiurilor 
lume ti, nu vor vor sim i c  e mare lucru s  se plece în 
fa a puterilor care vor domina, decât s  fie obiectul 
batjocurilor i insultelor, amenin a i cu închisoarea i
moartea. Lupta se d  între poruncile lui Dumnezeu i
poruncile oamenilor.” Review and Herald, April 27, 
1911

Au cedat încetul cu încetul — PROGRESIV
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Când se va da decretul...

„Îngerul a spus: "T g dui i-v  eul; trebuie s  face i
pa i rapizi". Unii din noi au avut timpul s
primeasc  adev rul i s  înainteze pas cu pas, i
fiecare pas pe care l-am f cut ne-a dat puterea s -l
facem pe urm torul. Timpul este îns  acum pe 
sfâr ite i ceea ce ne-a luat nou  ani de zile s
înv m ei vor fi nevoi i s  înve e în câteva luni. 
Vor avea, de asemenea, s  se dezve e de multe alte 
lucruri i multe s  le înve e din nou. Cei care vor s
nu primeasc  semnul fiarei i chipul ei când va fi 
aprobat decretul, trebuie s  ia acum hot rârea de a 
spune: Nu, nu vom accepta institu ia fiarei.” Early
Writings, 67

Înaintare pas cu pas — PROGRESIV
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O ocazie de a auzi

„Dar nimeni nu va suferi mânia lui Dumnezeu pân  când 
adev rul a fost adus în contact cu mintea i con tiin a sa 
i a fost îndep rtat . Sunt mul i în bisericile din ara

noastr , acest ar  a luminii i cuno tin ei, care nu au 
avut niciodat  ocazia s  asculte adev rurile speciale 
pentru acest timp. Obliga ia poruncii a patra nu a fost 
niciodat  a ezat  înaintea lor în adev rata ei lumin .
Iisus cite te fiecare inim i cerceteaz  fiecare motiva ie.
Decretul nu va fi aplicat cu for a, în necuno tin  de 
cauz . Fiecare trebuie s  aib  suficient  lumin  pentru a 
lua o decizie ra ional . Sabatul va fi marele test al 
loialit ii, pentru c  el este adev rul comb tut într-un 
mod aparte.” Spirit of Prophecy, volume 4, 422
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Problema  în discu ie

„O dat  ce problema a fost prezentat  clar înaintea 
omului, oricine va c lca Legea lui Dumnezeu pentru a 
asculta de legiuirea omeneasc  prime te semnul fiarei; el 
prime te semnul de apartenen  fa  de puterea de care 
alege s  asculte, în loc s  asculte de Dumnezeu.
Avertizarea din ceruri este aceasta: „Dac  se închin
cineva fiarei i icoanei ei, i prime te semnul ei pe frunte 
sau pe mân , va bea i el din vinul mâniei lui Dumnezeu 
turnat neamestecat în paharul mâniei Lui" (Apoc. 14:9-
10).” The Great Controversy, 604–605

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 20Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
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Lumina adev rului

„Dac  lumina adev rului i-a fost prezentat , descoperind Sabatul poruncii a 
patra i c  nu exist  nici o baz  în Cuvântul lui Dumnezeu pentru p zirea 
duminicii, i totu i continui s  aderi la sabatul fals, refuzând s  sfin e ti 
Sabatul pe care Dumnezeu l-a numit ‚ziua mea sfânt ’, prime ti semnul fiarei.
Când se întâmpl  asta? – Când ascul i de decretul care î i ordoneaz  s încetezi 
a lucra în ziua duminicii si s  te inchini lui Dumnezeu, în timp ce tii c  nu 
exist  nici un cuvânt in Biblie care s  arate c  duminica ar trebui s  fie deosebit 
de zilele lucr toare obi nuite, e ti de acord s  prime ti semnul fiarei i refuzi 
sigiliul lui Dumnezeu. Dac  primim acest semn pe frun ile noastre i pe mâinile 
noastre, judec ile rostite împotriva celor neascult tori trebuie s  cad  asupra 
noastr . Dar sigiliul viului Dumnezeu este pus pe fun ile celor care p streaz  cu 
aten ie Sabatul Domnului.” Review and Herald, 27 aprilie, 1911
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Sigiliul lui Dumnezeu

„Imediat ce copiii lui Dumnezeu sunt sigila i pe frun ile lor – nu 
este  un sigiliu sau un semn pe care s- l po i vedea, ci o ancorare 
în adev r, atât intelectual cât i spiritual, a a încât s  nu 
poat  fi mi ca i – imediat dup  ce poporul lui Dumnezeu este 
sigilat i preg tit pentru zguduire, aceasta va veni. Într- adev r
zguduirea a început deja; judec ile lui Dumnezeu cad acum
asupra p mântului pentru a ne avertiza, a a încât s tim ce 
urmeaz .” The Seventh-day Adventists Bible Commentary,
volume 4, 1161

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 22Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
www.1843-chart.com

Atunci va c dea ploaia târzie (1/2)

Nici unul dintre noi nu va primi vreodat  sigiliul lui 
Dumnezeu cât  vreme caracterele noastre mai au vreo pat
sau mânjitur . R mâne de datoria noastr  s  corect m
defectele noatre de caracter, s  ne cur m templul sufletului 
de orice defect. Atunci ploaia târzie va c dea peste noi a a cum 
ploaia timpurie a c zut peste ucenici în ziua Cincizecimii...

Ce face i, fra ilor, în marea zi a preg tirii? Cei care se unesc 
cu lumea primesc amprenta lumii i se preg tesc pentru 
semnul fiarei. Cei care se îndoiesc de ei în i i si se umilesc în 
fa a lui Dumnezeu i î i cur  sufletele prin ascultarea de 
adev r, aceia primesc amprenta cerului i se preg tesc pentru 
sigiliul lui Dumnezeu pe frum ile lor. Când decretul înainteaz
i sigiliul este imprimat, caracterul lor va r mâne curat i f r

pat  pentru eternitate...
Testimonies V, 214-216
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Atunci va c dea ploaia târzie (2/2)

.. Acum este timpul preg tirii. Sigiliul lui Dumnezeu nu va fi pus 
niciodat  pe fruntea unui b rbat sau femei. Nu va fi pus 
niciodat  pe fruntea unei femei sau a unui barbat st pânit de 
ambi ie sau iubitor de lume. Nu va fi pus pe funtea unui b rbarbat 
sau femeie cu limb mincinoas  sau inim  în el toare. To i cei 
care primesc sigiliul trebuie s  fie f r  pat  înaintea lui 
Dumnezeu – candida i pentr cer.  Merge i înainte, fra ii i
surorile mele. Nu pot scrie decât pe scurt despre aceste lucruri în 
momentul de fa , mai mult pentru a v  atrage aten ia asupra 
preg tirii necesare. Cerceta i Scripturile personal, pentru a în elege
solemnitatea grozav  a acestui ceas.” Testimonies, volume 5, 
214–216

Când se d  decretul, caracterul r mâne neschimbat pentru eternitate!
Timpul de har se închide la darea decretului!

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 24Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
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Înainte de test (1/2)

“DUMNEZEU a descoperit, ce se va întîmpla în ultimele zile, 
pentru ca copii LUI s  fie preg ti i, ca s  reziste la furtuna i
m hnia care vine asupra lor. Aceia, care au fost avertiza i de 
evenimentele amenin toare, s  nu a tepte într- o stare de pace 
furtuna care vine, i s  stea i s  se alinte cu vorbele c
DOMNUL i va ap ra pe cei devota i lui în timpul strâmtor rii.
Trebuie s  fim oameni, care l a teapt  pe DOMNUL nu în 
neproductivitate, ci în munc  grea f cut  prin credin
nest vilit . Nu avem acuma timpul s  ne adîncim în lucruri de o 
importan  minor . În timp ce oamenii dorm, Satana lucreaz
din r sputeri încât s  fac  lucrurile n a a fel, ca copii lui 
DUMNEZEU s  nu mai primeac  har sau dreptate. Mi carea
duminical  evolueaz  acuma în ascuns.
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Înainte de test (2/2)

“Conduc torii ascund adev ratul motiv, i mul i, care se al tur
mi c rii, nu pot s  recunoasc , unde duce acest subcurent.
Declara ia exterioar  a acestei mi c ri este blând i aparent 
cre tin , dar odat  ce începe s  vorbeasc , ea descoper  duhul 
balaurului. Este îndatorirea noastr , s  facem tot ce este în puterea 
noastr  ca s  înl tur m acest pericol. Trebuie s  ne d m silin a, ca 
s  reducem prejudecata oamenilor, prin faptul c  ne punem în 
lumina dreapt  în fa a lor. S  le ar t m oamenilor, care este baza 
noastr , i prin aceasta s  facem un protest cât mai eficient înpotiva 
acestor m suri care ne limiteaz  libertatea de constiin . S  studiem 
scrierile ca s  fim în stare s  întemeiem bine credin a noastr .
Profetul spune: ‘Nelegiui ii vor r mâne nelegiui i; i nici un 
nelegiuit nu va în elege; dar cei în eleg tori vor în elege.’”
Testimonies V, 452

Mi carea duminical  evolueaz  în ascuns
Conduc torii sânt orbi
Cei “în eleg tori” (în elep i) vor în elege - “fecioarele în elepte”?

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 26Cur irea Bisericii lui Dumnezeu. Partea întâi
www.1843-chart.com

Reintroducerea autorit ii pierdute

„În acest timp în care p catul este atât de r spândit, bisericile
protestante care au respins un ‚A a zice Domnul’, vor ajunge într-
o situa ie foarte ciudat . Vor fi convertite la lume. În separarea lor 
de Dumnezeu, vor încerca s  fac  din falsitate i apostazie de la 
principiile lui Dumnezeu legea poporului. Vor influen a
conduc torii p mântului s  dea legi care s  reintroduc
autoritatea pierdut  a omului f r delegii, care ade în templul 
lui Dumnezeu, dându- se drept Dumnezeu. Principiile Bisericii 
Catolice vor fi luate sub protec ia statului. Protestul adev rului 
Bibliei nu va mai fi tolerat de c tre cei care nu au f cut din legea 
lui Dumnezeu regula lor de via .” Review and Herald, 21 
decembrie, 1897

Prinzipii catolice vor fi puse sub protec ia staatului.
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Protestantismul se va schimba

„Dar aceasta este religia c tre care protestan ii încep s  priveasc într-o manier
atât de favorabil , i care în viitor se va uni cu protestantismul. Cu toate acestea, 
unirea nu se va înf ptui printr-o schimbare a Catolicismului; deoarece Roma nu 
se schimb  niciodat . Ea pretinde c  este infailibil . Cel care se va schimba 
va fi protestantismul. Adoptarea ideilor liberale îl va face în stare s  dea mâna 
cu catolicismul“. Review and Herald, 1 iunie, 1886

Roman nu se schimb  niciodat

Ea pretinde c  este infailibil

Protestantismul se va schimba

Protestantismul va adopta idei liberale

Protestantismul va da mâna cu Roma
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Lui Satana i se va îng dui putere

“Pe m sur  ce oamenii se dep rteaz  tot mai mult de 
Dumnezeu, lui Satana i se va permite s  aib  putere
asupra copiilor neascult rii. El lovi oamenii cu 
nenorociri. Calamit i pe mare i pe uscat. Propriet i i
vie i pierdute prin foc i inunda ii. Satana se hot r te s
arunce aceste nenorociri asupra acelora care refuz  s  se 
plece înaintea idolului pe care l-a în l at el. Agen ii lui îi
vor acuza pe Adventi tii de Ziua a aptea de toate rele. 
‚Ace ti oameni s-au ridicat pentru a sfida legea’, vor 
spune ei. ‚Ei au profanat duminica. Dac  ar fi obliga i s
in  legea dat  pentru inerea duminicii, aceste judec i

teribile ar înceta.” Review and Herald, 16 iulie, 1901

Dezastrele vor cre te direct propor ional cu neascultarea oamenilor.
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Puterile r ului

“Puterile r ului î i unesc for ele i se consolideaz .
Ele se fortific  pentru ultima i marea criz . În curând, 
urmeaz  s  aib  loc mari schimb ri în lumea noastr , iar 
mi c rile finale se vor succeda cu repeziciune.”
Testimonies, volume 9, 11

Puterile r ului î i unesc for ele
Puterile r ului se consolideaz
Puterile r ului se fortific  pentru ultima i marea criz .
În curând urmeaz  s  aib  loc mari schimb ri
Mi c rile finale se vor succeda cu repeziciune
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Criz  economic

“Banii se vor deprecia dintr- o dat  când realitatea scenelor ve nice
se deschide înaintea sim urilor oamenilor.” Evangelism, 62–63
“Cei care in frâiele guvern rii ... se lupt  în zadar s  a eze 
opera iunile de afaceri pe o baz  mai sigur .” Testimonies
volume 9, 13
“Asculta i acum voi, boga ilor! Plânge i i tângui i- v, din pricina 
nenorocirilor, care au s  vin  peste voi. Bog iile voastre au 
putrezit, i hainele voastre sunt roase de molii. Aurul i argintul 
vostru au ruginit; i rugina lor va fi o dovad  împotriva voastr : ca 
focul are s  v  m nânce carnea! V- ai strâns comori în zilele din 
urm !” Iacov 5:1-3

Aurul i argintul nu ruginesc
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Prosperitatea trec toare va disp rea

„Se va declara c  oamenii Îl ofenseaz  pe 
Dumnezeu prin înc lcarea sabatului duminical; c
acest p cat constituie cauza calamit ilor, care
nu vor înceta pân  când duminica nu va fi 
impus cu stricte e; iar cei care prezint
cerin ele celei de a patra porunci, duc oamenii în 
r t cire, împiedicând revenirea favorii divine i
prosperit ii. Astfel, se vor repeta, atât acuza ia
adus în trecut slujitorilor lui Dumnezeu, cât i
argumentele pe care a fost întemeiat “. The Great 
Controversy, p. 590
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Pentru a- i asigura popularitatea (1/2)

“Prin prezent ri mincinoase i prin apeluri pline de 
mânie, oamenii vor stârni patimile poporului. Neavând 
un "a a zic Scripturile" împotriva ap r torilor Sabatului 
biblic, vor recurge la m suri ap s toare pentru a 
suplini aceast  lips . Pentru a- i asigura popularitatea 
i domina ia, legislatorii se vor supune cererii pentru 

legi duminicale.” Prophets and Kings, 605–606

Legiuitorii vor ac iona în conformitate cu regulile politicii
„Pentru a- i asigura popularitatea i domina ia“

Legiuitorii nu vor ac iona bazându- se pe principii
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Pentru a- i asigura popularitatea (2/2)

Protestantismul se va schimba. El va adopta idei liberale, în timpul 
în care Legea Duminical  înainteaz  în întuneric. Conduc torii
mi c rii Legii Duminicale sunt orbi în ce prive te consecin ele. În
acest timp au loc dezastre tot mai mari, direct propor ionale cu 
neascultarea oamenilor. Tot în acest timp, legiuitorii americani nu 
vor mai ac iona bazându-se pe principii ci pe politic , a a încât s -
i asigure domina ia i popularitatea. Ei vor începe s  sus in

principiile catolice prin legea civil . În acest timp for ele r ului din 
întreaga lume (descrise în profe ia Bibliei) se vor consolida pentru 
Legea Duminical - marea criz . Când Protestantismul d  mâna cu 
Roma, la darea Legii Duminicale - în lume vor avea loc mari 
schimb ri, iar mi c rile finale se vor succede cu repeziciune.
Aceste evenimente vor fi recunoscute i în elese de c tre
“fecioarele în elepte”!


