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Preg tirea

ISUS CRISTOS era Mesia trimis de 
DUMNEZEU, dar via a lui a fost modest .
Despre perioada vie ii Lui, timp de 30 de ani, 
nu exist  decât o scurt  relatare. Via a Lui, 
simpl i lini tit , trebuie s  fie o lec ie pentru 
p rin i, copii, tineret i adul i.
Youth Instructor, 20. iulie 1893
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Împuternicire i m rturie

Decretul lui Artaxerxes intr  în vigoare în anul 457 î.Chr. 
Socotind din acest moment sunt 483 de ani pân  în toamna anului 
27 d.Chr. În aceast  perioad  se împline te profe ia. În toamna 
anului 27 d.Chr. , ISUS este botezat de c tre Ioan i prime te
ungerea DUHULUI SFÂNT. Apostolul Petru a depus m rturie, 
c  DUMNEZEU însu i la împuternicit pe acel ISUS din 
Nazaret. Faptele Apostolilor 10:38. “Duhul Domnului este peste 
Mine pentru c  M-a uns s  vestesc s racilor Evanghelia” Luca 
4:18. Dup  ce a fost închis Ioan, ISUS a venit în Galilea, i
propov duia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea: S-a împlinit 
vremea, i Împ r ia lui DUMNEZEU este aproape. Poc i i-
v , i crede i în Evanghelie.” Marcu 1:14-15
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El le va înt ri leg mântul o s pt mân . S pt mâna
men ionat  aici este ultima din cele 70; sunt ultimii
70 de ani care le sunt acorda i Iudeilor. În acest timp, 
care se întinde pe perioada din anul 27 pân  în anul 
34 d.Chr., ISUS predic  Evanghelia Iudeilor, la
început personal, apoi prin ucenici. Când apostolii 
au pornit cu vestea bun  despre Împ r ia lui 
DUMENZEU, au fost instrui i s  se ocupe în prim 
plan de oile pierdute din poporul Israel.

Împuternicirea i m rturia
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Moartea

În mijlocul s pt mânii jertfa va înceta. În anul 31 
dup  na terea lui ISUS, trei ani i jum tate dup
botezul Lui, ISUS a fost r stignit. Cu aceast
mare jertf , adus  la Golgota, ceremonia de a 
aduce jertf , care reprezenta acest eveniment i pe 
Mielul lui DUMNEZEU, s-a încheiat. Umbra s-a 
transformat în persoan , i toate legile i
ceremoniile de jertf i-au g sit împlinirea prin 
acest eveniment.
Tragedia Veacurilor, pag. 327
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Învierea

A a au predicat ucenicii învierea lui CHRISTOS. 
Mul i ascult tori au a teptat aceast  m rturie, i
atunci când au auzit-o, au crezut. i-au adus 
aminte de cuvintele lui CHRISTOS, i s-au 
al turat celor care acceptau Evanghelia. Cuvântul 
Evangheliei a fost sem nat i a adus fructe.
Faptele Apostolilor, pag. 60
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Ridicarea la cer

Ridicarea la cer a lui CHRISTOS a fost un semn ca cei care îl 
urmeaz  s  fie binecuvânta i. Au a teptat acest eveniment 
înainte de a porni lucrarea. Când CHRISTOS a intrat pe 
por ile cerului, i-a fost predat tronul i îngerii i s-au închinat. 
Din momentul când aceast  s rb toare s-a încheiat, DUHUL 
SFÂNT s-a rev rsat peste ucenici. Prin rev rsarea 
DUHULUI SFÂNT, Împ r ia cerurilor a semnalat c  ISUS 
ca mijlocitor i-a preluat lucrarea. Prin trimiterea DUHULUI 
SFÂNT pe p mânt, ISUS a dovedit c  Lui i s-a predat 
puterea i este rege peste tot ce se afl  în ceruri i pe p mânt.
Faptele Apostolilor, pag. 38
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C derea Babilonului i cele apte pl gi

În profe ia despre distrugerea Ierusalimului 
ISUS zicea: “ i din pricina înmul irii
f r delegii, dragostea celor mai mul i se va r ci.
Dar cine va r bda pân la sfâr it, va fi mântuit. 
Evanghelia aceasta a Împ r iei va fi 
propov duit în toat lumea, ca s  slujeasc de
m rturie tuturor neamurilor. Atunci va veni 
sfâr itul”. Matei 24:12-14
Hristos Lumina Lumii, pag. 633
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Revenirea lui ISUS

În timpul cre tinilor din trecut, CHRISTOS a 
venit a doua oar . Prima oar  a fost, ca copil în 
Betlehem. A doua oar  a fost pe insula Patmos, 
când în str lucirea Lui, i s-a ar tat lui Ioan, care 
când l-a v zut, a c zut ca i cum ar fi fost mort. 
Dar ISUS l-a înt rit, ca s  poat  rezista în acel
moment, i la îns rcinat cu trimiterea mesajului în
Asia. Prin numele bisericilor, se descrie 
caracteristica fiec rei biserici.
Manuscript Releases, vol. 19, 4
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Modelul celor doi martori; Apocalipsa 11

PregPreg tireatirea ((implicatimplicat))

Împuternicirea & m rturia

MoarteaMoartea

ÎnviereaÎnvierea

Ridicarea la cerRidicarea la cer

     C derea Babilonului & i cele apte pl gi

Revenirea lui ISUS CHRISTOS
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Dezvoltarea implicat

Tu e ti capul de aur. Daniel 2:38

Babilon

Cea dintâi sem na cu un leu, i avea aripi de vultur.
Daniel 7:4

Babilon

Berbecele pe care l- ai v zut, cu cele dou  coarne, sunt
Împ ra ii Mezilor i Per ilor. Daniel 8:20

Repetare i dezvoltare
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Împuternicirea & m rturia

Unul din capetele ei p rea r nit de moarte; dar rana de 
moarte fusese vindecat . i tot p mântul se mira dup
fiar . i au început s  se închine balaurului pentru c
d duse puterea lui fiarei. i au început s  se închine 
fiarei, zicând: “Cine se poate asem na cu fiara, i cine 
se poate lupta cu ea ?” I s-a dat o gur  care rostea 
vorbe mari i hule. i i s-a dat putere s  lucreze 
patruzeci i dou  de luni. Ea i-a deschis gura, i a 
început s  rosteasc  hule împotriva lui DUMNEZEU, 
s -i huleasc  numele, cortul i pe cei ce locuiesc în cer.
Apocalipsa 11:3-6
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Moartea

Când î i vor ispr vi m rturisirea lor, fiara, care se ridic  din 
adânc va face r zboi cu ei, îi va birui i-i va omorâ. i trupurile 
lor moarte vor z cea în pia a cet ii celei mari, care, în în eles
duhovnicesc, se cheam  “Sodoma” i “Egipt” unde a fost 
r stignit i Domnul lor. i oameni din orice norod, din orice 
semin ie, de orice limb i de orice neam, vor sta trei zile i
jum tate, i vor privi trupurile lor moarte, i nu vor da voie ca 
trupurile lor moarte s  fie puse în mormânt. i locuitorii de pe 
p mânt se vor bucura i se vor veseli de ei; i î i vor trimite 
daruri unii altora, pentru c  ace ti doi prooroci chinuiser  pe 
locuitorii p mântului. Apocalipsa 11:7-10
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Dar dup  cele trei zile i jum tate duhul de 
via  de la DUMNEZEU a intrat în ei, 
i s-au ridicat în picioare i o mare fric  i-a 

apucat pe cei ce i-au v zut.
Apocalipsa 11:11

Învierea
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i au auzit din cer un glas tare, care le
zicea: “Sui i-v  aici!” i s-au suit întru-un

  nor spre cer; iar vr ma ii lor i-au v zut.
Apocalipsa 11:12

Ridicarea la cer
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În clipa aceea s-a f cut un mare cutremur pe 
p mânt, i s-a pr bu it a zecea parte
din cetate. apte mii de oameni au fost uci i în 
cutremurul acesta de p mânt. i

   cei r ma i, s-au îngrozit i au dat slav
DUMNEZEULUI cerului.
Apocalipsa 11:13

C derea Babilonului & i cele apte pl gi
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A doua nenorocire a trecut. Iat  c  a treia 
nenorocire vine curând.
Apocalipsa 11:14

Revenirea lui ISUS CHRISTOS
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Modelul anticristului

Preg tirea

Împuternicirea & m rturia

Moartea

Învierea

Ridicarea spre cer 

C derea Babilonului & i cele apte pl gi

Revenirea lui ISUS CHRISTOS
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Preg tirea

De la vremea când va înceta jertfa necurmat , i de când se va aDe la vremea când va înceta jertfa necurmat , i de când se va a eza urâciunea eza urâciunea 
pustiitorului, vor mai fi o mie doupustiitorului, vor mai fi o mie dou sute nousute nou zeci de zile. zeci de zile. Daniel 12:11Daniel 12:11

De la vremea când va înceta jertfa necurmat  (anul 508), iDe la vremea când va înceta jertfa necurmat  (anul 508), i de când se va a ezade când se va a eza
urâciunea purâciunea pustiitorului (anul 538), ustiitorului (anul 538), vor mai fi o mie douvor mai fi o mie dou sute nousute nou zeci de zile. zeci de zile. 
Daniel 12:11Daniel 12:11

     Din      Din 508 pâ508 pânn în 538 sunt 30 de ani de preg tire, dup  care urmeaz  1260 de anîn 538 sunt 30 de ani de preg tire, dup  care urmeaz  1260 de anii
de guvernare a papalitde guvernare a papalit ii, i care se încheie în anul 1798.ii, i care se încheie în anul 1798.
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i am auzit pe omul acela îmbr cat în haine de in, care st teai am auzit pe omul acela îmbr cat în haine de in, care st tea
deasupra apelor râului; el ideasupra apelor râului; el i-- a ridicat spre ceruri mâna a ridicat spre ceruri mâna 
dreaptdreapt i mâna stâng , i a jurat pe Cel ce tr ie te ve nic ci mâna stâng , i a jurat pe Cel ce tr ie te ve nic c
va fi o vreme, douva fi o vreme, dou vremuri, i o jum tate de vreme, i c  toate vremuri, i o jum tate de vreme, i c  toate 
aceste lucruri se vor sfâr i când puterea poporului sfânt va fi aceste lucruri se vor sfâr i când puterea poporului sfânt va fi 
zdrobitzdrobit de tot. de tot. Daniel 12:7Daniel 12:7 vezi ivezi i Daniel 12:11; 7:25,Daniel 12:11; 7:25,
ApocalipsaApocalipsa 11:211:2-- 3; 12:6, 14; 13:5.3; 12:6, 14; 13:5.
Anticristul prime te împuternicirea, i î i va face “m rturiAnticristul prime te împuternicirea, i î i va face “m rturia”a”
timp de trei ani i jum tate, ani profetici, care sunt din 538 timp de trei ani i jum tate, ani profetici, care sunt din 538 
pâpânn în anul 1798.în anul 1798.

Împuternicirea & m rturia
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Moartea

i li s-a dat putere timp de 42 de luni. Profetul mai zice: “Unul 
dintre capetele ei p rea r nit de moarte” i mai departe: Cine 
duce pe al ii în robie, va merge i el în robie. Cine ucide cu 
sabia, trebuie s  fie ucis cu sabie. Cele 42 de luni men ioneaz
acela i lucru precum un timp i dou  timpuri i o jum tate de 
timp, trei ani i jum tate sau 1290 de zile din Daniel 7, perioad
în care papalitatea exercit  presiuni asupra poporului lui 
DUMNEZEU. Aceast  perioad  a început precum în celelalte 
capitole men ionat, în anul 538 d.Chr. i se sfâr e te în anul 
1798. În acel moment papa este arestat de armata francez ,
aceasta reprezentând rana de moarte despre care profe ia 
relateaz , adeverindu-se în acela i timp i “Cine duce pe al ii în 
robie (închisoare), va merge i el în robie”.  
Tragedia Veacurilor, pag. 439
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Învierea

Influen a Romei asupra rilor cucerite înc  nu sInfluen a Romei asupra rilor cucerite înc  nu s--aa
încheiat. Profe ia relateaz  despre o rena tere, deci o încheiat. Profe ia relateaz  despre o rena tere, deci o 
restabilire a puterii: Unul dintrestabilire a puterii: Unul dintre capetele ei pre capetele ei p rea rrea r nitnit
de moarte; dar rana de moarte fusese vindecatde moarte; dar rana de moarte fusese vindecat . i tot . i tot 
pp mântulmântul se mira dupse mira dup fiarfiar .. Apocalipsa 13Apocalipsa 13::33 Rana  Rana 
indicindic cc derea papalitderea papalit ii în anul 1798. Profe iaii în anul 1798. Profe ia
relateazrelateaz : d: dar rana de moarte fusese vindecatar rana de moarte fusese vindecat . i tot . i tot 
pp mântulmântul se mira dupse mira dup fiarfiar . P. Paul relateazaul relateaz cc omulomul
pp catului va exista pâcatului va exista pânn la revenirea lui ISUS la revenirea lui ISUS 
CHRISTOS.CHRISTOS. 22 TesaloniceniTesaloniceni 22::33--88. P. Pâânn la sfâr it el va la sfâr it el va 
duce lumea în eroare.duce lumea în eroare.
Tragedia VeacurilorTragedia Veacurilor,, pag.pag. 578578
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Ridicarea

Lumea a acceptat aceast  biseric . Amândou  sunt în 
concordan i î i desf oar  activit ile având un orizont politic 
foarte redus. Protestan ii vor sugestiona regimurilor politice de 
a elibera decrete prin care oamenii p c to i – care stau în 
templul lui DUMENZEU, i se prezint  ca fiind adep ii Lui – s
preia puterea. Principii Romano- catolice vor face parte din 
legislatura unui stat. Pe baza acestui gunoi, dezmembrarea 
statelor se va atinge foarte rapid. Protestul celor care se bazeaz
pe Biblie, nu va fi mult timp tolerat de aceia care nu s- au 
al turat lui DUMNEZEU. Atunci se va reaminti despre moartea 
martirilor, descris simbolic în Biblie de Ioan care vede sufletele 
celor care au murit din cauza m rturiei lor pentru ISUS. Atunci 
fiecare copil al lui DUMNEZEU se va ruga; A venit vremea s
iei m suri Doamne, c ci nu respect  legea ta. Review and Herald,
15. iunie 1897
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C derea Babilonului – Cele apte pl gi

Î i va întinde corturile palatului s u între mare i muntele cel sl vit
i sfânt. Apoi î i va ajunge sfâr itul i nimeni nu- i va fi într- ajutor. 

În vremea aceea se va scula marele rege Mihai, ocrotitorul copiilor 
poporului t u; c ci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum na 
mai fost de când sunt neamurile i pân  la vremea aceasta. Dar în 
vremea aceea poporul t u va fi mântuit, i anume oricine va fi g sit
scris în carte. Mul i din cei ce dorm în râna p mântului se vor 
scula: unii pentru via  ve nic , i al ii pentru ocar  ve nic . 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. Daniel 11:45- 12:3
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Revenirea lui ISUS CHRISTOS

i am v zut fiara i pe împ ra ii p mântului i o tile
lor, adunate ca s  fac  r zboi cu Cel ce edea c lare
pe cal i cu oastea Lui. i fiara a fost prins . i
împreun  cu ea, a fost prins prorocul mincinos, care 
f cuse înaintea ei semnele, cu care am gise pe cei ce 
primiser  semnul fiarei, i se închinaser  icoanei ei. 
Amândoi, ace tia au fost arunca i de vii în iazul de 
foc, care arde cu pucioas . Iar ceilal i au fost uci i cu 
sabia, care ie ea din gura Celui ce edea c lare pe 
cal. i toate p s rile s-au s turat din carnea lor. 
Apocalipsa 19:19-21
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Modelul anticristului – în viitor

Reînvierea - Daniel 11:40-43

Ridicarea - Daniel 11:40-43

Pr bu irea Babilonului - Daniel 11:44-45

Revenirea - Daniel 12:1-3

Referitor la relat rile din Biblie, scenariile în care omul
p catului î i exercit  puterea ne conduc pân  la
sfâr itul p mântului. Selected Messages II, 102
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Modelul celor 144.000

PregPreg tireatirea
Împuternicirea i m rturiaÎmputernicirea i m rturia
MoarteaMoartea

ReînviereaReînvierea
   Ridicarea   Ridicarea
   C   C dereaderea BabilonuluiBabilonului i cele apte pl gii cele apte pl gi

Revenirea lui ISUS CHRISTOSRevenirea lui ISUS CHRISTOS
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Ceilal i – Caracterul lui ISUS

Când vor ie i fructele, el va trimite secera ca acestea s  fie 
culese. ISUS CHRISTOS a teapt  cu ner bdare, ca 
comunitatea Lui s  se identifice cu modelul de comportament 
pe care El ni l-a l sat. Când caracterul Lui, se va remarca în 
biserica Lui, atunci imediat El va veni s - i preia 
proprietatea. “A teptând i gr bind venirea zilei lui 
DUMNEZEU” 2 Petru 3:12. Dac  to i care pretind c  îl au 
pe ISUS ca conduc tor, s-ar comporta conform înv turilor
Lui, atunci rezultatele se vor vedea foarte repede, i revenirea
Lui va avea loc. Christ’s Object Lessons, 69
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Preg tirea - 1833

Scurt timp dup  împlinirea unor evenimente care au fost 
prezise în Biblie, i care anun au revenirea lui ISUS, o 
de teptare mare a avut loc în lumea cre tin . Oameni 
care studiau Biblia i profe iile, au ajuns la rezultatul c
sfâr itul p mântului este urm torul eveniment. În cartea 
lui Daniel citim: “Pân  nu vor trece dou  mii trei sute de 
seri i dimine i; apoi sfântul Loca  va fi cur it” Daniel 8:
14. Ei au crezut c  Terra reprezint  sfântul loca , i c
aceasta va fi cur at  prin foc la venirea lui CHRISTOS. 
Au cercetat Biblia, i au comparat aceast  perioad  de 
timp cu scrierile istoricilor. În acest mod au ajuns la 
concluzia, c  2300 de seri i dimine i se vor termina în 
anul 1844.
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Preg tirea - 1833

Aceasta a fost cauza marii mi c ri adventiste din 1844. 
C derea stelelor în anul 1833, a înt rit teoria c  venirea 
lui ISUS era aproape. Mesajul a fost transmis într-o mare 
parte a lumii, nu numai prin lucrarea lui Wiliam Miller, ci 
i a altora care vesteau solia revenirii. Pe lâng  Miller, 

mul i al ii în America, 700 de predicatori în Anglia, 
Bengel i al ii în Germania, Gaussen i adep i ai doctrinei 
lui în Fran a i în Elve ia, mul i predicatori în Suedia, un 
Iezuit care s-a reformat în America de Sud i Dr. Joseph
Wolff în rile africane i asiatice
Southern Watchman, 24. ianuarie 1905
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Împuternicirea i m rturia - 1840

În 1840 se mai împline te o profe ie care atrage interesul. Cu 
doi ani înainte, predicatorul Josiah Litch, unul dintre liderii de 
predicatori care rosteau mesajul de revenire al lui ISUS, ofer  o 
interpretare a capitolului Apocalipsa 9, din care reiese c derea
imperiului otoman ...

 Aceast  profe ie se împline te exact precum a fost prezis .
Când acest lucru a fost publicat, o mul ime de oameni au fost 
convin i de mesajul biblic, i mi carea adventist  a avut elan. 
Oameni de tiin i care aveau reputa ie au r spândit mesajul 
lui Miller, astfel între 1840 – 1844, lucrarea luase o mare 
amploare.
Tragedia Veacurilor, pag. 334-335
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Moartea – 22. octombrie 1844

Am v zut cum ISUS cu mare regret, privea ace ti
oameni care au fost dezam gi i. El a trimis îngeri 
pentru ai ajuta s  în eleag  c  nu p mântul era 
loca ul sfânt, ci c  are o alt  misiune în cer i anume 
de a intra în sanctuarul ceresc, i al cur i, aceast
ceremonie reprezentând în special pentru Israel o 
posibilitate de împ care, dup  care preia împ r ia
tat lui, ca apoi s  se întoarc  pe p mânt pentru a lua 
cu El pe cei ce-L a teapt . Dezam girea pe care au 
avut-o ucenicii la moartea lui ISUS, se poate 
compara cu evenimentul din 1844. Spiritual Gifts,
vol. 1, 149
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Învierea

O reînviere la o adev rat  evlavie este cea mai mare 
necesitate. Aceasta trebuie s  fie prioritatea noastr .
Trebuie s  facem eforturi pentru ca s  primim 
binecuvântarea lui DUMNEZEU, nu pentru c  El nu ar 
vrea s  ne-o trimit , dar f r  preg tirea necesar  nu o 
putem primi. Tat l nostru ceresc este gata de a trimite 
DUHUL SFÂNT, precum un p rinte de pe acest p mânt 
este gata de a da copiilor s i lucruri bune. Dar este datoria 
noastr  de a îndeplini condi iile puse de DUMNEZEU 
pentru a putea primi binecuvântarea Lui. Asta înseamn
recunoa terea p catelor, umilin , regret pentru p catele
f cute i seriozitate în rug ciune. O trezire este r spunsul
la rug ciunile noastre.
Selected Messages I, 121
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Dezvoltarea

Întoarce i-v  la Mine i ve i fi mântui i to i cei ce sunte i la marginile 
p mântului! C ci Eu sunt DUMNEZEU, i nu altul. Isaia 45:22
Aceste profe ii despre o mare de teptare, într-un timp foarte întunecat, 
se împlinesc prin stabilirea multor sta iuni de misionare în toate p r ile
lumii. Acest grup de misionari în t ri necivilizate, p gâne, sunt
asem na i cu profe i care au ridicat steaguri, pentru ca cei ce caut
s  primeasc  o indica ie unde pot afla adev rul.
Isaia zice: “În ziua aceea, Vl starul lui Isai va fi ca un steag pentru 
popoare neamurile se vor întoarce la El i slava va fi locuin a Lui. În 
acela i timp Domnul î i va întinde mâna a doua oar  ca s  r scumpere 
r m i a poporului S u, risipit în Asiria i în Egipt, în Patros i în 
Etiopia la Elam, la inear i la Hamat, i în ostroavele m rii. El va 
în l a un steag pentru neamuri va strânge pe surghiuni ii lui Israel, i
va aduna pe cei risipi i ai lui Iuda, de la cele patru capete ale 
p mântului.” Isaia 11:10-12.
Review and Herald, 24. iunie 1915
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C derea Babilonului – Cele apte pl gi

Dup  aceea am v zut pogorându- se din cer un alt înger, care 
avea o putere mare i p mântul s- a luminat de slava lui. El a 
strigat cu glas tare, i a zis: “A c zut, a c zut Babilonul cel 
mare! A ajuns un loca  al dracilor, o închisoare a oric rui duh 
necurat, o închisoare a oric rei p s ri necurate i urâte; pentru 
c  toate neamurile au b ut din vinul mâniei curviei ei, i
împ ra ii p mântului au curvit cu ea, i negustorii p mântului 
s- au îmbog it prin risipa desf t rii ei.” Apoi am auzit din cer 
un alt glas 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!
Apocalipsa 18:1- 4
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Revenirea lui ISUS CHRISTOS

Apoi am v zut cerul deschis i iat  c  s- a ar tat un cal alb! Cel ce sta 
pe el, se cheam  “Cel credincios” i “Cel adev rat”, i El judec i se 
lupt  cu dreptate. Ochii lui erau ca para focului; capul îl avea 
încununat cu mai multe cununi împ r te ti, i purta un nume scris, pe 
care nimeni nu- l tie, decât numai el singur. Era îmbr cat cu o hain
înmuiat  în sânge. Numele Lui este: “Cuvântul lui DUMNEZEU”. 
O tile din cer Îl urmau c l ri pe cai albi, îmbr cate cu un in sub ire,
alb i curat. Din gura Lui ie ea o sabie ascu it , ca s  loveasc
Neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier. i va c lca
cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului 
DUMNEZEU. Pe hain i pe coaps  avea scris numele acesta: 
“ÎMP RATUL ÎMP RA ILOR i DOMNUL DOMNILOR”
Apocalipsa 19:11- 16
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Învierea

„Cea mai mare„Cea mai mare i urgent  nevoie a noastr  este o i urgent  nevoie a noastr  este o reînviorarereînviorare a  a 
adevadev ratei evlavii în mijlocul nostru. C utarea acestei ratei evlavii în mijlocul nostru. C utarea acestei reînvior rireînvior ri ar  ar 
trebui strebui s fiefie preocuparea noastrpreocuparea noastr de cde c petenie.”petenie.” Mesaje selectate, Mesaje selectate, 
vol. 1, pag. 121 (vol. 1, pag. 121 (SelectedSelected MessagesMessages,, bookbook 1, page 121).1, page 121).
Am fost transferat  în timp când solia celui de-al treilea înger s-a încheiat. 
Puterea lui DUMENEZEU era asupra poporului S u. i-au încheiat 
misiunea i erau preg ti i pentru ora de încercare. Au primit “ploaia târzie” 
i m rturia vie a fost înviat . Ultimul avertisment a ajuns peste tot, i a 

produs mare tulburare celor care n-au acceptat solia. Early Writings, 279
     Dac     Dac am în elege ca întreg popor, ce importan  are aceast  carte am în elege ca întreg popor, ce importan  are aceast  carte 

pentru noi, atunci o trezire mare ar fi vizibilpentru noi, atunci o trezire mare ar fi vizibil . Noi în elegem doar o . Noi în elegem doar o 
parte din lec iunile care ne înva , f r  s  ne d m seama de lucparte din lec iunile care ne înva , f r  s  ne d m seama de lucrarea pe rarea pe 
care o avem de fcare o avem de f cut.cut. Testimonies to MinistersTestimonies to Ministers,, 113113
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Învierea

Capitolul care a fost sigilat nu a fost din Apocalipsa, ciCapitolul care a fost sigilat nu a fost din Apocalipsa, ci din profe ia lui din profe ia lui 
Daniel i se refera la timpul din urm . În Biblie st  scris: “TuDaniel i se refera la timpul din urm . În Biblie st  scris: “Tu însîns
Daniel, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te cartea pânDaniel, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te cartea pân lala
venirea sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cvenirea sfâr itului. Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te”. re te”. 
Daniel 12Daniel 12::4. 4. Când sigiliul a fost îndep rtat din carte, sCând sigiliul a fost îndep rtat din carte, s-- a f cut a f cut 
urmurm toarea afirma ie: “... c  nu va mai fi nici o z bav .” (toarea afirma ie: “... c  nu va mai fi nici o z bav .” (Apocalipsa Apocalipsa 
1010::66))

     Cartea lui Daniel este dezlegat     Cartea lui Daniel este dezlegat , iar mesajul din Apocalipsa, pe care , iar mesajul din Apocalipsa, pe care 
ISUS i lISUS i l-- a dat lui Ioan, trebuie sa dat lui Ioan, trebuie s fie ffie f cut cunoscut tuturor locuitorilor cut cunoscut tuturor locuitorilor 
pp mântului. Numai prin cunoa terea adev rului, poporul va fi pregmântului. Numai prin cunoa terea adev rului, poporul va fi preg tittit
pentru a trece prin încercarea din ultimele zile. În solia primupentru a trece prin încercarea din ultimele zile. În solia primului înger, lui înger, 
oamenii sunt chema i s  recunoasc  pe DUMNEZEU ca creator i soamenii sunt chema i s  recunoasc  pe DUMNEZEU ca creator i s-- ii
acorde cinstea pe care o meritacorde cinstea pe care o merit . Ei s. Ei s-- au închinat organiza iei papale, iau închinat organiza iei papale, i
prin acest lucru au înc lcat legea lui DUMNEZEU, dar acest act lprin acest lucru au înc lcat legea lui DUMNEZEU, dar acest act li se i se 
va face din ce în ce mai mult cunoscut.va face din ce în ce mai mult cunoscut.
Selected MessagesSelected Messages II, 106II, 106––107107
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Învierea

Scriptura zice:Scriptura zice:
“Tu îns  Daniel, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te ca“Tu îns  Daniel, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te carteartea
pâpânn la venirea sfâr itului!la venirea sfâr itului!
Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te”. Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te”. 
prin cre terea cuno tin ei, poporul va fi preg tit ca s  poaprin cre terea cuno tin ei, poporul va fi preg tit ca s  poatt rezista rezista 
în zilele din apoi.în zilele din apoi.
Ei au sfin it institu ia papal ,Ei au sfin it institu ia papal ,
au înl turat legea lui DUMNEZEU,au înl turat legea lui DUMNEZEU,

    Aceast    Aceast tematictematic va fi discutatva fi discutat în întreaga lume, a adar cuno tin aîn întreaga lume, a adar cuno tin a
    despre adev    despre adev r va cre te.r va cre te.

Daniel 11:40Daniel 11:40-- 4545


