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  Dou sprezece

i ni cer s-a ar tat un semn mare. O femeie inv luit  in soare, 
cu luna sub picioare, i cu o cunun  de dou sprezece stele pe 
cap. Apocalipsa 12:1
Apoi ISUS a chemat pe cei doisprezece ucenici ai S i, i le-
a dat putere s  scoat  afar  duhurile necurate, i s
t m duiasc  orice fel de boal i orice fel de neputiin .
Ace tia sunt cei dou sprezece, pe care i-a trimis ISUS, 
dup  ce le-a dat inv turile urm toare: S  nu merge i pe 
calea p gânilor, i s  nu intra i in vreo cetate a Samaritenilor 
ci merge i mai degrab  la oile pierdute ale casei Israel.

i pe drum propov dui i i zice i: “Imp r ia cerurilor este 
pe aproape!” Matei 10: 1, 5-7 
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“A a cum cei doisprezece patriarhi ai vechiului 
Testament simbolizeaz  Israelul din vechiului testament, 
astfel reprezint  cei doisprezece ucenici biserica din noul 
testament.” Acts of the Apostles, 19
Atunci Petru a luat cuvântul i I-a zis: “Iat  c  noi am l sat
tot, i Te-am urmat; ce r slpat  vom avea?”
ISUS le-a r spuns: “Adev rat v  spun c , atunci când va sta 
Fiul omului pe scaunul de domnie al m ririi Sale, la inoirea 
tuturor lucrurilor, voi, care M-a i urmat, ve i edea i voi pe
dou sprezece scaune de domnie, i ve i judeca pe cele 
dou sprezece semin ii ale lui Israel. Matei 19:27-28 Vezi
i Apocalipsa 7:1-8;  Apocalipsa 21:10-21; 22:1-2

  Dou sprezece
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 Leg mântul

Domnul zisese lui Avram: “ Ie i din ara ta, din rudenia ta, 
i din casa tat lui t u, i vino in ara pe care i-o voi ar ta.
Voi face din tine un neam mare, i te voi binecuv nta; i i
voi face un nume mare i vei fi o binecuvântare.
Voi binecuvânta pe ceice te vor binecuvânta, i voi 
blestema pe cei ce te vor blestema; i toate familiile 
p mântului vor fi binecuv ntate in tine.

     Domnul s-a ar tat lui Avram, i i-a zis: “Toat ara aceasta 
o voi da semin ei tale.” i Avram a zidit acolo u altar 
Domnului, care i Se ar tase.
1 Moise 12:1-3, 7
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Fiii lui Iacov erau in num r de doisprezece:
  Fiii Leii:Ruben, intâiul n scut al lui Iacov, Simeon, Levi, 

Iuda, Isahar, i Zabulon.
Fiii Rahelei: Iosif i Beniamin.
Fiii Bilhei, roaba Rahelii: Dan i Neftali.
Fiii Zilpei, roaba Leii: Gad i A er. Ace tia sunt fiii lui 

Iacov, cari i s-au n scut in Padam-Aram.
1 Moise 35:22-26

  Leg mântul
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  Leg mântul

Iacov a chemat pe fiii s i, i a zis: Strânge i-v i v  voi vesti ce 
vi se va intâmpla in vremurile care vor veni. Strânge i- v i
asculta i fii ai lui Iacov !
Asculta i pe tat l vostru Israel !

     Ruben , tu, intâiul meu n scut, Puterea mea i pârga t riei mele, 
intâiul in vrednicie, i intâiul in putere, n valnic ca apele – tu nu 
vei mai avea intâitatea ! C ci tei suit in patul tat lui t u, Mi- ai 
spurcat patul suindu- te in el.
Simeon i Levi sunt fra i; S biile lor sunt ni te unelte de silnicie. 
Nu vreau s  intre sufletul meu la sfaturile lor !

     C ci in mânia lor au ucis oameni, i in r utatea lor au t iat vinele 
taurilor. Blestemat  s  fie mânia lor, pentruc  a fost prea turbat ,
i furia lor, c ci a fost prea s lbatic  !

     Ii voi imp r i in Iacov, i- i voi risipi in Israel. Genesa 49:1-7
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  Leg mântul

Iudo, tu vei primi laudele fra ilor t i; Mâna ta va apuca de ceaf  pe 
vr ma ii t i. Fii tat lui t u se vor inchina pân  la p mânt inaintea ta.
Iuda este ca u pui de leu. Tu te-ai intors de la m cel, fiule! Iuda i i
pleac  genunchii se culc  ca un leu, Ca o leoaic : cine-l va scula? 
Toiagul de domnie nu se va indep rta de Iuda, nici toiagul de cârmuire 
dintre picioarele lui, pân  va veni ilo. i de El vor asculta popoarele. El 
i i leag  m garul de vi , i de cel mai bun butuc de vi  mânzul 
m g ri ei lui. I i spal  haina in vin, i mantaua in sângele strugurilor. 
Are ochii ro i de vin, i din ii albi de lapte. Zabulon va locui pe t râmul 
m rurilor, lâng  limanul corabiilor, i hotarul lui se va intinde inspre 
Sidon. Isahar este ca un m gar osos, Care se culc  in grajduri. Vede c
locul unde se odihne te este pl cut, i c inutul lui este m re ; I i pleac
umerul sub povar , i se supune birului. Genesa 49:8-15
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  Leg mântul

Dan va judeca pe poporul s u, Ca una din semin ele 
lui Israel. Dan va fi un arpe pe drum, O n pârc  pe 
c rare, Mu când c lcâile calului, F când s  cad
c l re ul pe spate. In ajutorul T u , n d jduiesc
Doamne! Peste Gad vor da iuru cete inarmate, Dar 
i el va da iuru peste ele i le va urm ri. A er d  o 

hran  minunat ; El va da bucate minunate alese 
imp ra ilor. Neftali este o cerboaic  slobod :
Roste te cuvinte frumoase. Genesa 49:13-21
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  Leg mântul

Iosif este vl starul unui pom roditor, Vl starul unui pom roditor s dit
lâng  un izvor, Ramurile lui se inal  deasupra zidului. Arca ii l-au 
a â at au aruncat s ge i, i l-au urm rit cu ura lor. Dar arcul lui a r mas
tare, i mâinile lui au fost int rite De mâinile Puternicului lui Iacov, i a 
ajuns astfel ca p storul, stânca lui Israel. Aceasta este lucrarea 
Dumnezeului tat lui t u, care te va ajuta; Acesta este lucrarea Celui 
Atotputernic, care te va binecuvânta cu binecuvânt rile cerurilor de sus, 
cu binecuvânt rile apelor de jos, cu binecuvânt rile â ilor i ale 
pântecelui mamei. Binecuvânt rile tat lui t u Intrec binecuvânt rile
p rin ilor mei, i se inal  Pân  in cre tetul dealurilor vecinice: Ele s
vin  peste capul lui Iosif, Peste cre tetul capului domnlui fra ilor s i!
Beniamin este ca un lup care sfâ ie; Diminea a m nânc  prada, Iar seara, 
imparte prada r pit .
Ace tia sunt to i ceice alc tuiesc cele dou sprezece semin ii ale lui 
Israel. i acestea sunt lucrurile , pe care li le-a spus tat l lor, când i-a 
binecuvântat. I-a binecuvântat, pe fiecare cu o binecuvântare deosebit .
Genesa 49:22-28
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Binecuvântarea patriarhilor

“In ultimul act to i fii lui Iacov au fost chema i la patul lui de 
moarte. Iacov a chemat pe fiii s i i a zis:
Strânge i-v i v  voi vesti ce vi se va intâmpla in vremurile 

care vor veni. “ Strânge i-v i asculta i, fii ai lui Iacov ! 
Asculta i pe tat l vostru Israel! De câte ori nu a incercat s - i
imagineze cu ingrijorare ce perspectiv  vor avea cele 
dou sprezece semin ii! Când copii lui au a teptat s  li se dea 
ultima binecuvâtare, el avea parte de un duh profetic, i o 
lucrare profetic i-a descoperit viitorul urma ilor.

      Dup  ce fiecare a fost men ionat cu numele, i s-a descris 
caracterul i i s-a dezv luit pe scurt viitorul neamului lui.”
Patriarchs and Prophets, 235
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Ismael

Dar i cu privire la Ismael te- am ascultat. Iat  il voi binecuvânta, il voi 
face s  creasc  , i il voi inmul i nespus de mult; doisprezece voivozi
va na te, i voi face din el un neam mare. Genesa 17:20.
Doisprezece regi – Genesa 25:12-16
Ingerul Domnului i- a zis: I i voi inmul i foarte mult s mân a, i ea  va 
fi atât de mult  la num r, c  nu va putea fi num rat

     Ingerul Domnului i- a zis: Iat  acum e ti ins rcinat i vei na te un fiu 
c ruia îi vei pune numele Ismael; c ci Domnul a auzit mâhnirea ta.

     El va fi ca un m gar s lbatic printre oameni; mâna lui va fi impotriva 
tuturor oamenilor, i mâna tuturor oamenilor va fi impotriva lui: i va 
locui in fa a tuturor fra ilor lui. Genesa 16:10-12
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   Mâna lui impotriva fiec ruia

“Instruc iile primite de la Abraham nu au r mas f r  efect 
asupra lui Ismael. Dar desp r it de tat i desam git de 
nelini tea continu  din casa lui, departe de dragoste i
fric  fa  de DUMNEZEU, Ismael a dus o via  de 
haiduc f r  nici un zel. In aceast  perioad  de timp “mâna 
lui era impotriva fiec ruia, i fiecare avea mâna ridicat
impotriva lui.” Genesa 16:12. In ultima perioad  de 
timp a vie ii lui i-a p rut r u de faptele f cute i s-a 
intors la DUMNEZEU-ul tat lui lui. Dar urma ii, au 
r ma i genetic cu acelea i atribute pe care el le avea. 
Din el se trage un popor agresiv, p gân, care tot 
timpul a creat nelini te in mijlocul urma ilor lui Isac.”
Patriarchs and Prophets, 173–174
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   Prima plag  – a cinci-a trompet

Islamismul arabic.
O for  din adâncuri Nea teptat i violent  din firea sa. 
O b t lie mare intre est i west, b t lie care a avut puctul 

culminant la Ninevah, i care a fost cheia ridic rii
mi c rii islamice la putere.

Ei trebuiau s  tortureze i s  provoace daune fiarei, care a 
fost Roma de est – i fiara care este – Roma papal .
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   Prima plag  – a cinci-a trompet

S  nu d uneze celor care au sigiliul lui DUMNEZEU, ci s  chinuie 
i s  d uneze 5 luni, adic  150 de ani cu inceputul b t liei de la 

Nicodemia de la data de 27.iulie 1299.
Acesta a fost inceputul imperiului Otoman – islamismul turcesc.
Au avut un inger deasupra lor, ingerul adâncurilor – care 
inseamn  “distrugere” i in limba hebreic  precum i in limba 
greac .

     Prima plag  s- a sfâr it, când ultimul rege al Romei de est, 
Johannes Palageus, i- a predat tronul fiului Constantin. Acesta a 
refuzat s  preia tronul f r  aprobarea imperiului Otoman. El s- a 
suit pe tron in anul 1449. In mai 1453 Contantinopel a c zut.
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  A doua plag  – a asea trompet

Islamismul turcesc.
O for  din adâncuri.
Pe nea teptate i foarte violent din natura sa, pentru prima oar  se 

folose te praful de pu c .
Trebuie ca s  bat i s  omoare fiara care a fost – Roma de est 

,p gân , precum i papalitatea din Rom.
Inceputul se face cu sfâr itul primei pl gi, a a incepe profe ia de 391 

de ani i 15 zile.
La inceputul profe iei, cei patru ingeri au fost trimi i.
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  A doua plag  – a asea trompet

La sfâr itul pl gii se formeaz  acea i dinamic  ca pe 
timpul lui Justian, i al ultimului Constantin, când pa a
turcesc pred  imperiul lui in mâna celor patru puteri 
europene.
Situa ia aceasta s-a n scut prin pierderea de putere a 

Turciei, i in acela i timp cu amenin area ca islamismul 
arabic(Egipt) s  preia controlul peste imperiul Otoman, 
fapt care a f cut pe cele patru puteri a Europei s  se 
implice. Scurt timp dup  aceea, puterile Europene impart 
imperiul Otoman in p r i mai mici.
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Al apte-lea inger

“Ci c  in zilele in care ingerul al aptelea va suna 
din trâmbi a lui, se va sfâr i taina lui 
DUMENZEU, dup  vestea bun  vestit  de EL 
robilor S i proorocilor. Apocalipsa 10:7

     Vreau s  zic: taina inut  ascuns  din ve nicii i
in toate veacurile, dar descoperit  acum sfin ilor
Lui,c rora DUMNEZEU a voit s  fac  cunoscut care 
este bog ia slavei tainei acesteia intre neamuri, i
anume: CRISTOS in voi, n dejdea slavei.
Coloseni 1:26-27
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EU i i sterg...

Niciun locuitor nu zice: Sunt bolnav! Poporul Ierusalimului 
cap t  iertarea f r delegilior lui. Isaia 33:24
“EU i i sterg f r delegile ca un nor, i p catele ca o cea :
intoarce-te la MINE, c ci EU te-am r scump rat.”
Bucura i-v  ceruri! C ci Domnul a lucrat r suna i cu veselie, 
adâncimi ale p mântului! Izbucni i in strig te de bucurie 
mun ilor! i voi p durilor cu to i copacii vo tri! C ci
Domnul a r scump rat pe Iacov, i-a ar tat slava in 
Israel. Isaia 44:22-23
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   EU insumi voi s pa...

Ascult  dar Iosua, mare preot, tu i tovar ii t i de slujb ,
care stau inaintea ta – c ci ace tia sunt ni te oameni care 
vor sluji ca semne.

     Iat  VOI aduce pe robul Meu , Odrasla
     C ci iat  numai spre piatra aceasta pe care am pus-o 

inaintea lui Iosua ,sunt indrepta i apte ochi; iat  EU 
insummi voi s pa ce trebuie s pat pe ea zice Domnul 
o tirilior; i intr-o singur  zi VOI inl tura nelegiuirea 

rii acesteia. Zaharia 3:7-8
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  Iat  EU voi aduce...

In Salvatorul din viitor se afl  speran a lui Israel. Prin 
credin a in Mesia care va veni, Iacov i poporul lui au primit 
iertarea p catelor.Prin credin  in CRISTOS au avut parte de 
trecere in fa a lui DUMNEZEU.Prin puterea lui CRISTOS, i
prin credin a lor in EL, au fost ierta i de DUMNEZEU.”Dac
ve i umbla pe c ile MELE, i dac  ve i p zi poruncile 
MELE – ace tia sunt ni te oameni care vor sluji ca 
semne; vei fi cinstit de popoarele p mântului ca 
representatorii cerului... Ingerul Domnului a f cut lui Iosua 
urm toarea m rturisire: Iosua mare preot, tu i tovar ii t i
de slujb , care stau inaintea ta, sunt ni te oameni care vor 
sluji ca semne,Iat  voi aduce pe robul MEU, Odrasla. 
Secven e din Zaharia 3:8
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  EU voi indep rta p catul

“CRISTOS ne este descoperit ca salvatorul i eliberatorul 
poporului LUI.Ceilal i sunt numai oameni “care reprezint  un 
semn”.
In vremea aceea odrasla Domnului va fi plin  de m re ie i

slav , i rodul rii va fi plin de str lucire i frumuse e pentru 
cei mântui i ai lui Israel.

i cel r mas in Sion cel l sat in Ierusalim se va numi 
Sfânt, oricine va fi scris printre cei vii, la Ierusalim.
Isaia 4:2-3.” Prophets and Kings, 585, 592
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  LE voi r zbuna sângele

i ve i ti c  EU sunt Domnul DUMNEZEUL 
vostru, care locuie te in Sion muntele MEU cel sfânt. 
Ierusalimul va fi sfânt, i nu vor mai trece str ini prin 
el.

Le voi r zbnuna sângele pe care nu l-am râzbunat 
inc , dar Domnul va locui in Sion. Ioel 3: 17, 21.

In zilele acelea in vreemea aceea , - zice Domnul –
se va c uta nelegiuirea lui Israel, i nu va mai fi, i
p catul lui Iuda i nu se va mai g si; c ci voi ierta 
r m i a pe care o voi l sa”. Ieremia 50:20
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Apocalipsa 6,17.

Pentru cei care tr iesc pe p mânt, in momentul când CRISTOS 
i i incheie misiunea, ei vor r mâne in fa a lui DUMNEZEU 
f r  mijluitor. Hainele lor trebuie s  fie f r  nici o pat ,
caracterele lor nu trebuie(prin sângele r scump r torului)s
aib  un defect.Prin mila Domnului i prin propia lor str duin ,
ei vor r mâne biruitori in lupta cu r ul pân  la sfâr it. In timp 
ce judecata in ceruri se desf oar  inc , când p catele 
celor(mor i) care i le- au recunoscut sunt terse, poporul 
lui DUMNEZEU care se afl  inc  pe p mânt, trebuie s- i
recunoasc  in mod special p catele.
Acest lucru este descris mai explicit in Apocalipsa 14.
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Apocalipsa 6:17

Dup  ce aceste lucruri se vor intâmpla, urma ii lui CRISTOS 
vor fi preg ti i pentru venirea LUI.”Atunci darul  lui Iuda i
al Ierusalimului va fi pl cut Domnului, ca in zilele vechi, ca 
in anii de odinioar . Maleahi 3:4. ca s  inf i eze inaintea 
LUI aceast  biseric  sl vit  f r  pat  f r  sbârcitur  sau 
altceva de felul acesta, ci sfânt i f r  prihan . Efeseni 5:27
Cine este aceea care se ive te ca zorile, frumoas  ca luna, 
curat  ca soarele, dar cumplit  ca ni te o ti subt steagurile 
lor? Cântarea cantarilor 6:10.
The Great Controversy, 425.
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A aptea trompet

A doua nenorocire a trecut iat  c  a doua nenorocire vine incurând. 
Ingerul al aptelea a sunat din trâmbi . i in cer s- au auzit glasuri 
puternice, care ziceau: Imp r ia lumii a trecut in mâinile Domnului 
nostru i ale lui CRISTOS. i el va imp r ii in vecii vecilor. i cei 
dou zeci ipatru de b trâni care st teau inaintea lui DUMNEZEU pe 
scaunele lor de domnie, s- au aruncat cu fe ele lor la p mânt, i s- au 
inchinat lui DUMNEZEU i au zis: Î i mul umim Doamne 
DUMNEZEULE Atotputernice, care e ti i care erai i care vii, c  ai 
pus mâna pe puterea TA cea mare i ai inceput s  imp r e ti.
Neamurile se mâniaser dar a venit mânia TA; a venit vremea s
judeci pe cei mor i, s  r spl te ti pe robii T i prooroci, pe sfin i i
pe cei ce se tem de Numele T u mici i mari, i s  pr p de ti pe cei 
care pr p desc p mântul. i templul lui DUMENZEU care este in 
cer, s- a deschis: i s- a v zut chivotul leg mântului S u in Templul 
S u. i au fost fulgere, glasuri, tunete, un cutremur de p mânt i o 
grindin  mare. Apocalipsa 11:14- 19
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O voce ca un fulger

Luther mergea intr-o zi ingândurat pe o treapt  (treapta lui 
Pilatus) când dintre odat  aude o voce ca un fulger: “Cel 
neprih nit va tr i prin credin ” Romani 1:17, The Great 
Controversy, 125

“Vocea lui DUMENEZEU venea din cer, i anun  ziua i
ceasul venirii lui CRISTOS, poporului S u i celor care au 
f cut leg mânt cu EL. La fel ca tunetele cele mai puternice
se aud cuvintele LUI peste tot p mântul.”  The Great 
Controversy, 640
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  O voce ca o trompet

“Exist  multe profe ii despre evenimentele din zilele noastre, dar 
pe care noi nu le in elegem i care trebuiesc explicate. Este datoria 
fiec ruia ca sunetul trompetei s  devin  cât mai clar. Strig  tare, 
nu curma pe nimeni, ridic - i vocea ca o trompet , i arat
poporului MEU cu ce a p c tuit i p catele casei lui Iacov.”
Evangelism, 194
“Inimile oamenilor din pejurul lui erau pline de r utate, ceart ,
gelosie, lipsite de DUMNEZEU.Nu puteau fi impresiona i de o 
solie a dragostei i milei. Au fost titra i de c tre Ioan ca un neam 
de vipere, i el le- a criticat cu inver unare felul lor de a fi. Vocea 
lui suna ca o trompet  atunci când îi chema s- i recunoasc
p catele: Poc i iv  c ci imp r ia lui DUMNEZEU este aproape!
Review and Herald, 3. April 1894
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Sunetul trompetei al celor trei ingeri

M-am uitat, i am auzit un vultur, care zbura prin 
mijlocul cerului, i zicea cu glas tare: “Vai vai, 
vai de locuitorii p mântului, din pricina celorlalte 
sunete de trâmbi  ale celor trei ingeri , care au s
mai sune” Apocalipsa 8:13
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Trompeta este un avertisment

“L sa i biserica s  se ridice i s - i recunoasc  p catele 
inaintea lui DUMNEZEU. L sa i P sitorii s  se scoale i s-
i dea trompetei un anumit sunet. C ci aceasta este o 

avertizare pe care noi trebuie s  o r spândim. 
DUMNEZEU cere de la robii LUI: Strig  in gura mare, nu 
te opri! Inalt - i glasul ca o trâmbi i ve te te poporului 
MEU nelegiuirile LUI, casei lui Iacov p catele ei!”
Isaia 58:1
Aten ia oamenilor trebuie s  fie stimulat . Dac  acest 
lucru nu poate fi atins, orice efort este in zadar. i chiar 
dac  ar veni un om inger din cer i le-ar vorbi, ar fi de 
zadar, ca i cum ar rosti cuvinte intr-o ureche rece al unui 
mort.  Selected Messages I, 126
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 Avertiz ri importante

“Când DUMNEZEU le trimite oamenilor 
avertiz ri a a de importante, ca un profet, sub 
forma unui inger, care ne transmite solia, i
zboar  prin centrul cerului, atunci DUMNEZEU 
are preten ia ca fiecare care este rezonabil s  i-a 
de seam  solia. The Great Controversy, 595
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Vocea îngerului este vocea poporului Lui DUMNEZEU

„Mi-a fost dat s  am parte de o experien
deosebit . Am f cut o experien  în prima, a doua 
i a treia solie ingereasc . Îngerii sunt representa i

ca zburând prin mijlocul cerului vestind lumii un 
mesaj de avertizare (despre evenimentele care vor 
avea loc in curând pe p mânt), având o influen
direct  asupra poporului care tr ie te în ultimele 
zile din istoria p mântului. Nimeni nu poate 
întradev r s  aud  vocea acestor îngeri, c ci ele
sunt un simbol pentru poporul lui DUMNEZEU,
care lucreaz  în concordan  cu universul ceresc. 
Femei i b rba i, lumina i de DUHUL SFÂNT, sfin i i
prin adev r, vestesc cele trei solii în ordinea lor.” 
Schi ele vie ii, pag. 429 (Life Sketches, page 429)
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Lucrarea celui de-al patrulea inger

Timpul este scurt. Prima a doua, i a treia solie a ingerului 
sunt cele care trebuiesc vestite lumii. Nu auzim intradev r
vocea ingerului, ci ingerul in Apocalipsa reprezint  un popor 
care tr ie te pe p mânt i veste te soliile. Iohanes a v zut “ 
pogorându-se din cer un alt inger, care avea o mare putere; i
p mântul s-a luminat de slava lui” Apocalipsa 18:1. Aceast
lucrare este vocea poporului lui DUMNEZEU care transmite 
o solie. Nu ne-a dat DUMNEZEU prin Iohanes lumin
despre evenimentele care vor avea loc in zilele noastre? 
Atunci s  facem cunoscut lumii, cu vocea sau prin scris, ce 
urmeaz , i nu prin oapte ci cu glasul mare.

The 1888 Materials, 926
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  Oglinda profetic  - Cutremurul

Când a rupt Mielul pecetea a asea, m-am uitat i iat  c  s-a 
f cut un mare cutremur de p mânt. Soarele s-a f cut negru ca 
un sac de p r luna sa f cut toat  ca sângele Apocalipsa 6:12

Anul 1755
Semnul acesta a avul loc la inceputul sec. 19. In concordan
cu aceast  profe ie in anul 1755 a avut loc cel mai mare 
cutremur cunoscut. De i numit cutremurul de la Lisabona, 
intesitatea lui a fost a a de mare inc t s-a destins pe o parte 
mare a Europei, i f cându-se sim it i in Africa i America.
The Great Controversy, 304
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Revolu ia frances

Dar dup  cele trei zile i jum tate duhul lui 
DUMNEZEU a intrat in ei, i s-au ridicat in picioare, 
i o mare fric  a apucat pe cei ce i-au v zut.

Apocalipsa 11:11
Anul 1793
A fost in anul 1793 in care adunarea na ional

francez  a eliberat decrete prin care religia cre tin i
Biblia au fost interzise.Trei ani mai târziu, acea i
organisa ie a eliberat un decret prin care Biblia nu 
mai era interzis . The Great Controversy, 287
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Rana de moarte

La vremea sfâr itului imp ratul dela miaz zi se va 
impunge cu el. i imp ratul dela miaz noapte se va 
n pusti ca o fortun  peste el, cu car i c l re i i
multe cor bii; va inainta asupra rilor lui, i se va 
rev rsa ca un râu peste el. Daniel 11:40
Anul 1798
Cei 1260 de ani in care papalitatea a avut puterea au 

inceput in anul 538 dup  CRISTOS. i ar fi tebuit s  se 
sfâr easc  in 1798. In acest timp, o armata frances  intr
in Roma i-l aresteaz  pe papa, care mai târziu moare in 
exil. The Great Controversy, 266
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Judecata incepe

i am v zut un alt inger care zbura prin mijlocul 
cerului cu o evanghelie ve nic , pentru s-o vesteasc
locuitorilor p mântului, oric rui neam oric rei semin ii,
oric rei limbi i oric rui n rod. Apocalipsa 14:6.
1840 – 44
Implinirea primei solii cum este descris  in 

Apocalipsa 14, a avut loc in cadrul mi c rii adventiste 
din 1840 – 44. The Story of Redemption, 356
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Timpul de indurare pentru Babilon se sfâr e te

Apoi a urmat un alt inger al doilea i a zis: A c zut, a 
c zut Babilonul, cetatea cea mare care a ad pat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei! Apocalipsa 14:8.
Im Iunie 1842
In Iunie 1842, Miller a inut un studiu in serie, in biserica

Casco Street Church in Portland ...Majoritatea
bisericilor i comunit ilor i-au inchis por ile pentru 
tesa lui Miller. Cu mici excep ii... Testimonies, Bd. 1, 21
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  Strig tul de la miezul nop ii

La miezul nop ii s-a auzit o strigare: Iat  mirele ie i i-i in 
intâmpinare. Matei 25:6

Toamna anului 1844
Din timpul marilor mi c ri religioase din zilele apostolilor, nu a mai 

existat o alt mi care atât de pur i lipsit  de intrigile satanei ca 
aceea din toamna anului 1844.

La chemarea: Iat  mirele ie i -i in intâmpinare!  to i care a teptau 
venirea s- autrezit i- au impodobit l mpile, i studiau cuvântul lui 
DUMNEZEU cu o perseveren  nemaiîntâlnit .

The Great Controversy, 402
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  Strig tul de la miaz noapte combinat cu a doua
solie

Ingeri au fost trimi i, ca s  sprijine pe marele inger in 
lucrarea lui, i am auzit voci care se infiltrau peste 
tot: “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!

     Pentru c  p catele ei s-au ingr m dit, i au ajuns 
pân  la cer ; i DUMNEZEU i-a adus aminte de 
nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:4-5. Mesajul se pare 
a fi un supliment la cea dea treia solie, a a cum 
strig tul de la miaz noapte se adaug  la a doua 
solie a ingerului, in anul 1844 Early Writings, 277

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 40Trompetele: Ismael, trompetele & oglinda profetic
www.1843-chart.com

  Se adaug  a treia solie

22. Octombrie 1844

“In timpul mi c rii adventiste, primele dou  solii au 
fost r spândite foarte intens in Portland Maine. Dup
marea dezam gire, când s-a descoperit gr eala in 
calcul f cut , i s-au reinterpretat mesajele din 
Apocalipsa 14, a treia solie a fost la fel de 
con ciincios predicat  in acest loc precum i in tot 
estul rii.” Sermons and Talks, 325
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Pentru cinci fecioare u a se inchinde

i el mii el mi-- a zis: Pân  vor trece dou  mii trei sute de seri i dima zis: Pân  vor trece dou  mii trei sute de seri i dimine i;ine i;
apoi Sfântul Loca i va fi cur it ! apoi Sfântul Loca i va fi cur it ! Daniel 8Daniel 8::1414

22. O22. Occtotommbrbrieie 18441844
““De multe ori îmi sunt men ionate cele 10 fecioare, dintre care 5De multe ori îmi sunt men ionate cele 10 fecioare, dintre care 5
au fost in elepte i 5 nu. au fost in elepte i 5 nu. AceastAceast pildpild ss--a inplinit pâa inplinit pânn inin
ultimul amultimul am nunt, i se va mai inplini exact la fel inc odatnunt, i se va mai inplini exact la fel inc odat ,,
pentru cpentru c are aplica ie in mod special pentru zilele noastre. are aplica ie in mod special pentru zilele noastre. SS--aa
inplinit i va servi pân  la sfâr itul zilelor, ca m rturie a inplinit i va servi pân  la sfâr itul zilelor, ca m rturie a 
adevadev ruluirului, la fel ca solia ingerului.” , la fel ca solia ingerului.” Review and Herald, 19. 
August 1890
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  A treia solie se adaug

Decretul Duminical in S.U.A.

Va intra i in ara 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
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U a se inchide pentru cinci fecioare

Decretul Duminical in S.U.A.

Apoi am v zut ridicâdu-se dinp mânt o alt  fiar  , 
care avea dou  coarne ca ale unui miel, i
vorbea ca un balaur. Apocalipsa 13:11
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Al patrulea inger se une te cu al treilea

Ingeri au fost trimi i, ca s  sprijine pe marele inger in 
lucrarea lui, i am auzit voci care se infiltrau peste 
tot: “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!

     Pentru c  p catele ei s-au ingr m dit, i au ajuns 
pân  la cer ; i DUMNEZEU i-a adus aminte de 
nelegiuirile ei. Apocalipsa 18:4-5. Mesajul se pare 
a fi un supliment la cea dea treia solie, a a cum 
strig tul de la miaz noapte se adaug  la a doua 
solie a ingerului, in anul 1844. Early Writings, 277



Tema 28
www.1843-chart.com

18.02.2009

Trompetele.                                          
Ismael, trompetele i oglinda profetic . 23

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 45Trompetele: Ismael, trompetele & oglinda profetic
www.1843-chart.com

Judecata incepe

In vremea aceea se va scula marele rege MIHAEL,
ocrotitorul copiilor poporului s u c ci aceasta va fi o

vreme strâmtorare cum n-ai mai fost de când sunt 
neamurile i pân  la vremea aceasta. Dar in vremea

aceea poporul t u va fi mântuit i anume oricine va fi g sit
scris in carte. Daniel 12:1.

MIHAEL se scoal
Cine este nedrept, s  fie nedrept i mai departe cine este 

intinat s  se intineze i mai departe; cine este f r
prihan  s  tr iasc i mai departe f r  prihan . i cine este 

sfânt, s  se sfin easc i mai departe !
Apocalipsa 22:11.
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Cele apte pl gi

i templul s-a umplut de fum din slava lui 
DUMNEZEU i a puterii LUI. i nimeni 
nu putea s  intre in templu, pân  se vor 
sfâr i celor apte urgii ale celor apte ingeri.

i am auzit un glas tare, care venea din 
templu, i care zicea celor apte ingeri : 
“Duce i-v i v rsa i pe p mânt cele apte
potire ale mâniei lui DUMNEZEU!”
Apocalipsa 15:8; 16:1
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Babilon cade

Al aselea a v rsat potirul lui peste râul cel 
mare, Eufrat. i apa lui a secat ca s  fie 
preg tit  calea imp ra ilor care au s  vin
din r s rit.
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 inchisoare a oric rui duh 
necurat o inchisoare a oric rei p s ri
necurate i urâte. Apocalipsa 16:12; 18:2
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Armaghedon

...i-au strâns in locul care pe evreie te se cheam
Armaghedon. Apocalipsa 16:16
Cunoa tem urm rile suspend rii legilor lui 

DUMNEZEU? Incercarea s-a f cut. Crunt a fost 
acel timp in Fran a, in care ateismnul era la 
putere. Atunci s-a ar tat lumii c  abandonarea 
legilor lui DUMNEZEU inseamn  acceptarea i
predarea conducerii for elor rele. Dac  legea lui 
DUMNEZEU este negat  ca punct de orientare, 
regele intunericului are culoar liber s - i
infiin eze regatul aici pe p mânt. The Great 
Controversy, 584
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“In acela i moment anarhia incearc  s  inl ture orice 
lege, nu numai a lui DUMNEZEU ci i cele 
omene ti. Centralisarea averii i a puterii, fusiunea 
dintre marele concerne, care au ca scop imbog irea
unor anumi i oameni pe spinarea masei, organisarea 
celor s raci cu scopul de a- i ap ra drepturile, duhul 
de nelini te, de revolt , i v rsarea de sânge, 
r spândirea acelora i concep ii in toat  lumea, - toate 
aceste situa ii care au condus evenimentele spre 
revolu ia francez - vor da na tere i in zilele din 
urm  la acelea i efecte ins  de data aceasta pe plan 
mondial. Education, 228

Armaghedon
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Un cutremur mare

Al aptelea a v rsat potirul lui in v zduh. i
din templu din scaunul de domnie a ie it un 
glas tare care zicea: “S-a ispr vit!”

i au urmat fulgere glasuri tunete i s-a 
f cut un mare cutremur pe p mânt a a
tare cum de când este omul pe p mânt, n-a
mai fost un cutremur a a mare.
Apocalipsa 16:17-18


