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Iar i i 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. Întunericul misterelor nop ii trebuie 
luminat cu lumina cerului.” Ve ti misionare 
publicate, pag. 175 (Publishing Ministry, 
page 175)
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Va veni timpul ...

„Parabola celor zece fecioare a fost dat  de 
Christos Însu i i fiecare detaliu ar trebui 
studiat cu aten ie. Va veni timpul când u a
va fi închis . Noi reprezent m fie fecioarele 
în elepte, fie cele neîn elepte. Acum nu avem 
cum s  ne d m seama, nici nu avem autoritatea 
s  spunem, cine apar ine la care grup . Sunt 
unii care recunosc adev rul, cu toate c  via a
lor nu este în cinste, i ace tia par din exterior 
ca fiind în elep i.” Manuscript Releases, volumul
16, 270
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S-a împlinit deja i se va împlini din nou

Dac a 3-a solie îngereasc ar fi predicat a a cum ar
trebui, atunci proclamarea ei va fi condus de o mare
putere i aceasta va l sa în urma ei o influen stabil .
Proclamarea trebuie s fie condus de puterea lui
DUMNEZEU altfel nu- i va atinge scopul.
„Mi se atrage adesea aten ia asupra parabolei celor 
zece fecioare, dintre care cinci au fost în elepte i cinci 
au fost nechibzuite. Aceast  parabol  s-a împlinit 
deja pân  la ultima liter i se va împlini din nou 
detailat, deoarece con ine o aplica ie special
pentru acest timp i, asemenea a celei de-a treia 
solii îngere ti, va continua s  constituie adev rul
prezent, pân  la încheierea timpului.“ Review and
Herald, 19 august, 1890
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Experien a adventi tilor

“Parabola celor zece fecioare din Matei capitolul 25 
ilustreaz , de asemenea, experien a poporului advent.” 
Tragedia Veacurilor, pag. 393
“Apoi, mi-am ridicat privirile i am v zut o c rare dreapt i
îngust care se în l a deasupra lumii. Poporul advent 
c l torea pe aceast c rare c tre cetatea care se afla la 
cel lalt cap t al drumului. Ei au avut o lumin puternic ,
pus la începutul c r rii, în spatele lor, despre care un înger
mi-a spus c este strig tul de la miezul nop ii. Aceast
lumin str lucea pe toat c rarea i îi ajuta s vad pe unde
merg, ca s nu se poticneasc ...
Al ii au t g duit cu nechibzuin  lumina din spatele lor i au 
zis c  nu Dumnezeu îi condusese pân  acolo. Lumina din 
spatele lor s-a stins, l sându-le picioarele într-un întuneric 
des vâr it, iar ei s-au poticnit i au pierdut din vedere inta i
pe Isus, c zând de pe c rare în lumea rea i întunecat  de 
dedesubt.” Early Writings, 15
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Strig tul de la miezul nop ii (1/2)

C tre încheierea celei de-a doua solii îngere ti, am 
v zut o lumin  mare din cer str lucind asupra 
poporului lui Dumnezeu. Razele de lumin
str luceau ca soarele. i am auzit glasuri de îngeri 
strigând: “Iat  Mirele, ie i i-i în întâmpinare!”
Acesta era strig tul de la miezul nop ii, care trebuia 
s  dea putere soliei celui de-al doilea înger. Au 
fost trimi i îngeri din cer pentru a-i trezi pe sfin ii
descuraja i i pentru a-i preg ti pentru marea 
lucrare dinaintea lor. Nu cei mai talenta i b rba i au 
fost cei dintâi care au primit aceast  solie. Au fost 
trimi i îngeri la cei umili, consacra i, i i-au 
constrâns s  dea strig tul: “Iat  Mirele, ie i i-i în 
întâmpinare!”
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Strig tul de la miezul nop ii (2/2)

Cei c rora li s-a încredin at strigarea s-au gr bit i, în puterea 
Duhului Sfânt, au f cut s  r sune solia i i-au înviorat pe fra ii lor 
descuraja i. Aceast  lucrare nu depindea de înv tura i erudi ia
oamenilor, ci de puterea lui Dumnezeu, iar sfin ii Lui care au auzit 
strigarea nu au putut s -i reziste. Cei mai spirituali au primit aceast
solie, iar cei care conduseser  mai înainte lucrarea au fost ultimii 
care au primit-o i au ajutat la amplificarea strig tului: “Iat  Mirele, 
ie i i-i în întâmpinare!”
În fiecare loc din ar  era dat  lumina privind solia celui de-al doilea 
înger i strig tul înmuia inimile a mii i mii de oameni. Ea a mers din 
ora  în ora i din sat în sat pân  când poporul a tept tor al lui 
Dumnezeu a fost pe deplin trezit. În multe biserici nu s-a permis ca 
aceast  solie s  fie dat , i un mare grup, care avea m rturia cea 
vie, a p r sit aceste biserici c zute. O lucrare puternic  a fost 
s vâr it  prin strig tul de la miezul nop ii. Solia cerceta inimile, 
conducându-i pe cei credincio i s  caute o experien  vie, personal .

tiau c  nu se pot sprijini unul pe cel lalt.” Early Writings, 238
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Solia lui Miller (1/2)

“Pentru a preg ti un popor care s  stea în ziua 
Domnului, urma s  fie adus  la îndeplinire o 
mare lucrare de reform . Dumnezeu a v zut c
mul i dintre aceia care se numesc poporul S u
nu cl desc pentru ve nicie i, în mila Sa, este 
gata s  le trimit  o solie de avertizare pentru a-
i trezi din indiferen a lor i a-i determina s  se 
preg teasc pentru ziua Domnului.”
Tragedia Veacurilor, pag. 310-311

Avertizare, Trezire & Preg tire
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Solia lui Miller (2/2)

O solie cu scopul de avertizare, de trezire i de 
preg tire.
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Daniel 8:14

14. 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 
Bazat pe cartea lui Daniel
O solie cu scopul de avertizare, de trezire i de 
preg tire.
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Prima solie îngereasc

Lui William Miller i colaboratorilor s i le-a fost dat 
s  predice avertizarea în America. Aceast ar  a 
devenit centrul marii mi c ri advente. Acolo, 
profe ia primei solii îngere ti i-a avut cea mai 
direct  împlinire. De acolo, scrierile lui Miller i ale 
colaboratorilor s i au fost duse în ri dep rtate.
Pretutindeni în lume unde au p truns misionarii a 
fost dus  vestea bun  a grabnicei reveniri a lui 
Hristos. Solia Evangheliei ve nice se r spândea în 
lung i în lat: “Teme i-v  de Dumnezeu i da i-I 
slav ; c ci a venit ceasul judec ii Lui". Tragedia 
Veacurilor, pag. 368
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Biserica Philadelphia

Prima solie îngereasc
Începe judecata
Începe judecata asupra mor ilor

O solie despre sfâr itul timpului de harO solie despre sfâr itul timpului de har
Bazat pe cartea lui Daniel
O solie cu scopul de avertizare, de trezire i de 
preg tire

Se veste te în timpul bisericii Philadelphia
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Solia noastr

“Tr im în mijlocul scenelor finale ale istoriei p mântului acestuia. 
Profe ia se împline te cu repeziciune. Timpul cerc rii noastre se 
sfâr e te grabnic. Nu avem timp de pierdut – nici m car o clip .
S  nu fim g si i dormind la post. Nimeni s  nu zic  în inim  sau 
prin faptele sale: “Domnul meu întârzie s  vin ”. Face i ca solia 
apropiatei reveniri a Domnului Hristos s  r sune în cuvinte solemne 
de avertizare. S -i convingem pe b rba ii i femeile de 
pretutindeni s  se poc iasc i s  fug  de mânia viitoare! S -i
trezim la o neîntârziat  preg tire, deoarece tim pu in despre ce ne 
st  în fa . Predicatorii i membrii laici s  porneasc  în holdele 
pârguite, s  le spun  celor f r  grij i nep s tori s -L caute pe 
Domnul cât mai poate fi g sit. Lucr torii vor g si recolt
oriunde proclam  adev rurile uitate ale Bibliei. Ei vor g si
persoane care vor primi adev rul i- i vor consacra via a câ tig rii
de suflete pentru Hristos.” Testimonies VIII, 252–253

Avertizare, Trezire & Preg tire
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Daniel 11:40-45
Bazat pe cartea lui Daniel

“Cartea care a fost sigilat  nu a fost cartea Apocalipsei, ci doar profe ia
referitoare la zilele din urm , din cartea lui Daniel. Scriptura spune, 
“Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te cartea, 
pân la vremea sfâr itului ... Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va
cre te.” (DanieI 12:4) Când cartea a fost deschis s-a f cut
proclamarea, “… nu va mai fi nici o z bav …“ (în Biblia King James 
spune: “nu va mai fi timp”) (vezi Apocalipsa 10:6). Cartea Daniel este
acuma desigilat , iar descoperirea f cut lui Ioan de c tre Domnul
Hristos trebuie s  ajung  la to i locuitorii p mântului. Prin cre terea
cuno tin ei, urmeaz  a fi preg tit un popor care s  reziste în zilele 
de pe urm  …“
“În prima solie îngereasc , oamenii sunt chema i s I se închine Lui
Dumnezeu, Creatorul nostru, care a creat tot universul i toate lucrurile
care sunt în ea. Ei i-au adus omagiul unei institu ii papale, desfiin ând
Legea lui Yahwe, dar va urma o cre tere a cuno tin ei cu privire la 
acest subiect.“ Mesaje selectate, cartea II, pag. 106-107 (Selected
Messages, book II, page 106-107)
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Cuno tin a va cre te

6. Poporul Meu piere din lips  de cuno tin . Fiindc  ai lep dat
cuno tin a, i Eu te voi lep da, i nu- Mi vei mai fi preot. Fiindc
ai uitat Legea Dumnezeului t u, voi uita i Eu pe copiii t i!
Hosea 4:6
14. În elep ii p streaz tiin a, dar gura nebunului este o pieire 
apropiat . Proverbele 10:14
3. Cei în elep i vor str luci ca str lucirea cerului, i cei ce vor 
înv a pe mul i s  umble în neprih nire vor str luci ca stelele,
în veac i în veci de veci. 4. Tu, îns , Daniele, ine ascunse
aceste cuvinte, i pecetluie te cartea pân la vremea
sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te.“ 10. 
Mul i vor fi cur i i, albi i i l muri i; cei r i vor face r ul, i nici 
unul din cei r i nu va în elege, dar cei pricepu i vor în elege.
Daniel 12:3,4,10
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A 3-a solie îngereasc

Odinioar , aceia care au prezentat adev rurile
celei de a treia solii îngere ti au fost privi i adesea 
ca ni te alarmi ti. Prevestirile lor c  in-toleran a
religioas  va câ tiga teren în Statele Unite, c
biserica i statul se vor uni ca s -i prigoneasc  pe 
aceia care p zesc poruncile lui Dumnezeu, au fost 
socotite neîntemeiate i absurde ...
Dar, pe m sur  ce problema impunerii duminicii 
este discutat  în cercuri tot mai largi, evenimentul 
de care s-au îndoit i nu l-au crezut atâta vreme se 
vede apropiindu-se, iar întreita solie va produce un 
efect pe care nu l-a avut mai înainte. 
Tragedia Veacurilor, pag. 605–606
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Biserica Laodicea

A 3A 3--a solie îngereasca solie îngereasc
Judecata se sfâr e teJudecata se sfâr e te
Începe judecata asupra celor în viaÎncepe judecata asupra celor în via

O solie despre sfâr itul timpului de harO solie despre sfâr itul timpului de har
Bazat pe cartea lui Daniel
O solie cu scopul de O solie cu scopul de avertizareavertizare, de , de treziretrezire i de i de 
pregpreg tiretire

Se veste te în timpul bisericii Se veste te în timpul bisericii LaodiceaLaodicea
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Aduce i-v  aminte de zilele de la început ...

“Modul cum se poart  Dumnezeu cu poporul S u ar 
trebui s  fie adesea repetat. Cât de des erau ar tate
indicatoarele a ezate de Domnul în felul S u de 
purtare cu vechiul Israel ! ...
Noi suntem îndemna i s  ne aducem “aminte de 
zilele de la început, când dup  ce a i fost lumina i, a i
dus o mare lupt  de suferin e” (Evrei 10:23). Pentru
poporul S u din genera ia aceasta Domnul a 
lucrat ca un Dumnezeu f c tor de minuni. Istoria 
trecut  a cauzei lui Dumnezeu ar trebui s  fie adesea 
adus  aminte poporului - tineri i b trâni. Noi avem 
nevoie s  repet m deseori bun tatea lui Dumnezeu 
i s -L l ud m pentru faptele Lui minunate.” 

Testimonies, vol. 6, 364–365
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Miller începe s  predice

William Miller î i prime te binecuvântarea ca predicator în 
anul 1833.
“În anul 1833, la doi ani dup  ce Miller începuse s  prezinte 
în public dovezile cu privire la apropiata venire a lui Hristos, a 
ap rut ultimul din semnele care fuseser  prezise de 
Mântuitorul ca semn al venirii Sale pentru a doua oar . C ci 
Însu i Isus spusese: “Stelele vor c dea din cer”. (Mat. 24:29). 
Iar Ioan, în Apocalipsa, declara i el c  a v zut în viziune 
semnele care trebuiau s  vesteasc  ziua Domnului: “Stelele 
cerului au c zut din cer pe p mânt cum cad smochinele verzi 
din pom când este scuturat de un vânt puternic”. (Apoc. 6:13). 
Aceast  profe ie i- ag sit o împlinire impresionant i
izbitoare în marea ploaie meteoric  din 13 noiembrie 1833.”
Tragedia Veacurilor, pag. 333
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Mi carea a primit în 1840 împuternicirea

În anul 1840, o alt  împlinire remarcabil  a profe iei a produs un 
interes larg r spândit. Cu doi ani mai înainte, Josiah Litch, unul 
dintre pastorii conduc tori ai predic rii celei de a doua veniri, a 
publicat o expunere cu privire la Apocalipsa capitolul 9, prezicând 
c derea Imperiului Otoman. Dup  calculele sale, aceast  putere 
urma s  fie zdrobit  “în anul 1840, în luna august”; cu doar câteva 
zile înainte de împlinire, el scria: “Punând deoparte prima perioad
de 150 de ani, care s- aîmplinit exact înainte ca Deacozes s  se 
urce pe tron cu îng duin a turcilor, i inând seam  c  cei 391 de 
ani i cincisprezece zile au început la încheierea acelei prime 
perioade, ea se va termina la 11 august 1840, când puterea 
otoman  din Constantinopol se a tepta ca s  cad . i lucrul 
acesta cred c  se va produce.” (Josiah Litch, in Signs of the
Times, and Expositor of Prophecy, 1 aug. 1840).
Tragedia Veacurilor, pag. 334
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Mi carea a primit în 1840 împuternicirea

Chiar la data fixat , Turcia, prin ambasadorii ei, a acceptat
protec ia puterilor aliate ale Europei, a ezându-se în felul
acesta sub controlul popoarelor cre tine. Evenimentul a 
împlinit profe ia cu exactitate (vezi notele suplimentare). 
Când s-a aflat, mul imile s-au convins de corectitudinea
principiilor de interpretare profetic adoptate de Miller 

i colaboratorii s i i un impuls minunat a fost dat
mi c rii advente. B rba i de cultur cu pozi ie s-au unit cu 
Miller atât în predicarea, cât i în publicarea vederilor sale, 
astfel c , de la 1840 la 1844, lucrarea s-a întins cu 
repeziciune.” Tragedia Veacurilor, pag. 334-335

“Nu avem nici un motiv de team  cu privire la viitor, numai 
dac  am uita modul în care ne-a condus Dumnezeu pân
acum“. Testimonies to Ministers, p. 31
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“Mi carea advent  din 1840-1844 a fost o 
splendid  manifestare a puterii lui DUMNEZEU. 
Prima solie îngereasc  a fost dus  la toate 
sta iunile de misionare din lume i în ara noastr  a 
avut loc cea mai mare rede teptare religioas , care 
a fost v zut  vreodat  într-o ar  începând de la 
reforma iunea din secolul al 16-lea încoace. Aceste 
evenimente vor fi cu mult întrecute prin puternica 
mi care sub vestirea marii strig ri din a 3-a solie 
îngereasc . Aceast  lucrare va fi asem n toare cu 
evenimentele de la ziua cincizecimii.” Spirit of 
Prophecy IV, 429–430

1840 – prima solie îngereasc
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1989 – i-a fost dat  împuternicirea

C derea unui mare imperiu al lumii

40. La vremea sfâr itului, împ ratul de la miaz40. La vremea sfâr itului, împ ratul de la miaz --
zi se va împunge cu el. i împ ratul de la zi se va împunge cu el. i împ ratul de la 
miazmiaz --noapte se va nnoapte se va n pusti ca o furtunpusti ca o furtun pestepeste
el, cu carel, cu car i c l re i, i cu multe cor bii; va i c l re i, i cu multe cor bii; va 
înainta asupra rilor lui, se va rev rsa ca un râu înainta asupra rilor lui, se va rev rsa ca un râu 
i le va îneca.i le va îneca. Daniel Daniel 1111::4040
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Este 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 

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 .” Mesaje selectate, cartea I, pag. 

157 (Selected Messages, book I, page 157)
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Iat , mirele vine !

“Pentru c  mirele z bovea, toate au a ipit i au 
adormit. La miezul nop ii s-a auzit o strigare: “Iat
mirele, ie i i-I în întâmpinare!” Atunci toate 
fecioarele acelea s-au sculat i i-au preg tit
candelele.” (Matei 25:5-7). În vara anului 1844,
adic  la mijlocul timpului dintre data fixat  prima 
dat , pentru sfâr itul celor 2300 zile, i toamna 
aceluia i an, timp hot rât ulterior ca împlinire a 
perioadei, solia a fost vestit  prin cuvintele 
Scripturii:  “Iat , mirele vine !”
Tragedia Veacurilor, pag. 398
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Viitorul

“Acolo zace o lume în f r DUMNEZEU, 
decep iona i i deziluziona i, direct în umbra 
mor ii dormind, - dormind. Cine simte mânarea
sufletului ca s -i trezeasc ? Care voce le poate
ajunge? Duhul meu a fost dus în viitor, dac
sun trâmbi a: “Vezi, mirele vine, merge i afar ,
în întâmpinarea lui.” Dar unii au neglijat, s - i
fac rost de ulei ca rezerv pentru lampele lor, 
i vor recunoa te prea târziu, c characterul,

prin care uleiul este simbolificat, nu poate fi
transmis de la o persoan la cealalt .” Review
and Herald, 11. Februar 1896
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Lumin  nou  profetic

“Faptul care a dus la aceast mi care a fost
descoperirea c decretul lui Artaxerxe pentru rezidirea
Ierusalimului, care forma punctul de plecare pentru
perioada de 2300 de zile, a intrat în vigoare în toamna
anului 457 î.Chr., i nu la începutul anului, a a cum se 
crezuse ini ial. Începând din toamna anului 457, cei 2300 
de ani se încheiau în toamna anului 1844.”
Tragedia Veacurilor, pag. 398-399

Lumin  nou  profetic ,
În direct  leg tur  cu solia ceasului,
Dac  profe ia luminii noi se împline te, se închide u a
pentru fecioare.

Seminar de profe ie 2009 No. 28Parabola bisericii advente
www.1843-chart.com

S-a încuiat u a

10. Pe când se duceau ele s  cumpere untdelemn, a 
venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de 
nunt , i s-a încuiat u a. 11. Mai pe urm , au venit i
celelalte fecioare, i au zis: “Doamne, Doamne, deschide-
ne!” 12. Dar el drept r spuns, le-a zis: “Adev rat v  spun, 
c  nu v  cunosc!” 13. Veghea i dar, c ci nu ti i ziua, nici 
ceasul în care va veni Fiul omului. Matei 25:10-13

7. Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: “Iat  ce zice Cel 
Sfânt, Cel Adev rat, Cel ce ine cheia lui David, Cel ce 
deschide, i nimeni nu va închide, Cel ce închide, i
nimeni nu va deschide: 8. “ 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. Apocalipsa 3:7-8
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St teau înc  apleca i înaintea tronului

“M-am întors s  m  uit la grupul celor care 
st teau înc  apleca i înaintea tronului; nu tiau
c  Isus îl p r sise. Satana p rea s  fie lâng
tron, încercând s  continue lucrarea lui 
Dumnezeu. I-am v zut privind în sus c tre tron 
i rugându-se: “Tat , d -ne Duhul T u”. Satana 

sufla atunci asupra lor o înrâurire nesfânt ; era 
în aceasta lumin i mult  putere, dar nu exista 
iubire delicat , bucurie i pace. Scopul lui 
Satana era de a-i p stra în starea de am gire, 
de a-i trage înapoi i de a-i am gi pe cei din 
poporul lui Dumnezeu.” Early Writings, 56
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Cur irea bisericii lui DUMNEZEU

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. A
2-a solie îngereasc  sun : “A c zut, a c zut Babilonul, cetatea 
cea mare, care a ad pat toate neamurile din vinul mâniei curviei 
ei!” Apocalipsa 14:8. În strig tul mare al celei de-a 3-a solii 
îngere ti se aude o voce din cer, care zicea: “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 II, 118
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Lumin  nou

41. Va intra i în ara cea minunat , i zeci de 
mii vor c dea. Dar Edomul, Moabul, i frunta ii
copiilor lui Amon vor sc pa din mâna lui.
Daniel 11:41

Urm torul eveniment profetic este legea 
duminical  în Statele Unite ale Americii !
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Lumin  nou  — direct legat cu solia 
CEASULUI !

9. Apoi a urmat un alt înger, al treilea, i a zis cu glas 
tare: “Dac  se închin  cineva fiarei i icoanei ei, i
prime te semnul ei pe frunte sau pe mân ,
10. va bea i el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat 
neamestecat în paharul mâniei Lui; i va fi chinuit în foc i
în pucioas , înaintea sfin ilor îngeri i înaintea Mielului.
11. i fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. i
nici ziua, nici noaptea, n-au odihn  cei ce se închin  fiarei 
i icoanei ei, i oricine prime te semnul numelui ei!

Apocalipsa 14:9-11

Solia de avertizare despre legea duminical  !
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“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

“Parabola celor zece fecioare a fost dat  de Christos Însu i i fiecare 
detaliu ar trebui studiat cu aten ie. Va veni timpul când u a va fi 
închis . Noi reprezent m fie fecioarele în elepte, fie cele neîn elepte.
Acum nu avem cum s  ne d m seama, nici nu avem autoritatea s
spunem, cine apar ine la care grup . Sunt unii care recunosc 
adev rul, cu toate c  via a lor nu este în cinste, i ace tia par din 
exterior ca fiind în elep i.” Manuscript Releases, vol. 16, 270

Lumina nou  închide u a pentru 
fecioarele bisericii Laodicea
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Sfâr itul timpului de har la legea duminic  (1/2)

“Adev ratul character se arat într-o criz . Când vocea
cea solemn a vestit la miezul nop ii: “Vezi, mirele vine. 
Ie i i afar , în întâmpinarea LUI!” i fecioarele dorminde
care s-au trezit din somnul lor, sa ar tat, cine a f cut
preg tiri dinainte pentru acest eveniment. Ambele
grupe au fost surprin i; dar una din ele s-a preg tit
pentru acest eveniment surprinz tor, pe când cealalt
sa depistat a fi nepreg tit . A a este i acuma, un 
accident rapid, nea teptat, ceva, care ne face s d m
ochii cu moartea, va ar ta, dac avem credin
adev rat bazat pe promisiunile lui DUMNEZEU. Se 
va ar ta, dac sufletul va fi inut ridicat prin har. Ultima
mare încercare vine la sfâr itul harului omenesc,
atunci când va fi prea târziu, ca s mai facem preg tiri
pentru necesit ile sufletului ...
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Sfâr itul timpului de har la legea duminic  (2/2)

“Cele mai triste cuvinte din toate cuvintele care ajung
vreodat la ureche omeneasc sunt acele cuvinte: “Nu te
cunosc !” Comunitatea cu Duhul, pe care tu l- ai jignit, ar fi fost
doar singur în stare s î i asigure un loc în ceata bucuroas
de la nunt . La acest eveniment nu po i avea parte. Lumina 
LUI ar c dea pe ochi orbi, muzica LUI pe urechi surzi. 
Dragostea i bucuria LUI nu au putut s mi te o coard a
bucuriei într- oinim  care a fost r cit i înt rit de lume. Tu
e ti exclus din cer pe baza deciziei tale personale, c nu vrei
comunitate cu EL.”
“Noi nu putem fi gata pentru întâlnirea cu DOMNUL, dac
noi ne trezim odat cu strigarea de trezire: “Vezi, mirele
vine!” i atuncea ne adun m l mpile goale pentru a le umple. 
Nu putem s- lexcludem aici pe p mânt pe Christos din via a
noastr i totu i s fim admi i la comunitatea cu EL în cer.”
Christ’s Object Lessons, 412- 413


