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Combina ia  3 cu 1

Noe cu cei 3 b ie i ai lui
Abraham i cei 3 vizitatori cere ti
Iov i cei 3 amici ai lui
ISUS i 3 ucenici pe munte
Bileam i cele 3 binecuvânt ri, dup  care a mai urmat una
Gideon i cei 300 ai lui

adrac, Me ac i Abednego in cuptorul cu foc impreun
cu ISUS CRISTOS

Daniel i cei 3 amici ai lui
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Combina ia  3 cu 1

Noe cu cei 3 b ie i ai lui
Starea in care se afl  lumea:

... cum era in zilele dinainte de potop, când mâncau i beau, 
se insurau i se m ritau, pân  in ziua când a intrat Noe in 
corabie,

i n-au tiut nimic, pân  când a venit potopul i i-a luat pe 
to i, tot a a va fi i la venirea Fiului omului.

Matei 24:38-39
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Combina ia  3 cu 1

Abraham i cei 3 vizitatori cere ti
     Judecata:

     S  omori pe cel bun impreun  cu cel r u, a a ca cel bun s  aib
aceea i soart  cu cel r u, departe de Tine a a ceva! Departe de 
Tine! Cel ce judec  tot p mântul nu va face oare dreptate?

i Domnul a zis: “Dacâ voi g si in Sodoma cinzeci de oameni 
buni in mijlocul cet ii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.”

     Dup  ce a ispr vit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. i
Avraam s- a intors la locuin a lui.
1 Moise 18:25-26, 33
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Combina ia  3 cu 1

Iov i cei 3 amici ai lui
Experien a poporului lui DUMNEZEU:

Domnul a zis satanei: “Ai v zut pe robul meu Iov? Nu 
este nimeni ca el  pe p mânt. Este un om f r  prihan i
curat la suflet, care se teme de DUMNEZEU i se abate 
dela r u.”

i satana a r spus Domnului:”Oare degeaba se teme Iov 
de Dumnezeu?
Iov 1:8-9
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Combina ia  3 cu 1

ISUS i 3 ucenici pe munte
     Revenirea:

     Dup ase zile, ISUS a luat cu EL pe Petru, Iacov i
Ioan, fratele lui, i i-a dus la o parte pe un munte inalt.
EL s-a schimbat la fa  inaintea lor; fa a LUI a str lucit

ca soarele, i hainele i s-au f cut albe ca lumina.
i iat c  li s-a ar tat Moise i Ilie, stând de vorb  cu EL.

Matei 17:1-3
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Combina ia  3 cu 1

Bileam i cele 3 binecuvânt ri, dup  care a mai urmat una
Binecuvântare i Blestem:

“Iat , c  un popor a ie it din Egipt, i acopere fa a
p mântului; vino dar, i blesteam -l; poate c  a a il voi putea 
bate, i-l voi izgoni.”
DUMNEZEU a zis lui Balaam: “S  nu te duci cu ei; i nici 

s  nu blestemi poporul acela, c ci este binecuvântat.”
Numeri 22:11-12
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Combina ia  3 cu 1

Gideon i cei 300 ai lui
Dreptatea lui ISUS CRISTOS:

Cele trei au sunat din trâmbi i au spart ulcioarele; 
au apucat f cliile cu mâna stâng i trâmbi ele cu 
mâna dreapt  ca s  sune, i au strigat: “Sabia 
Domnului i a lui Ghedeon!”

Judec torii 7:20
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Combina ia  3 cu 1

adrac, Me ac i Abednego in cuptorul cu foc impreun cu ISUS CRISTOS
     R     R spândirea spândirea EvangelieiEvangeliei::

El a luat El a luat iariar cuvântul i a zis: “Ei bine, eu v d patru oameni umblând slobozcuvântul i a zis: “Ei bine, eu v d patru oameni umblând slobozii
in mijlocul focului, i nev t ma i; i chipul celui de al patrulin mijlocul focului, i nev t ma i; i chipul celui de al patrulea seamea seam nn cu al cu al 
unui fiu de dumnezei!”unui fiu de dumnezei!”
Apoi Apoi Nebucadne arNebucadne ar ss--a apropiat de gura a apropiat de gura cuptoruluiaprinscuptoruluiaprins, i luând cuvântul a , i luând cuvântul a 
zis: “zis: “ adracadrac,,Me acMe ac ii AbednegoAbednego, slujitorii DUMNEZEULUI celui Prea , slujitorii DUMNEZEULUI celui Prea InaltInalt,,
ie i i afar  din mijlocul focului.ie i i afar  din mijlocul focului.

     Dreg     Dreg torii, torii, ingrijitoriiingrijitorii, cârmuitorii i sfetnicii , cârmuitorii i sfetnicii impimp ratuluiratului ss--au strâns i au v zut au strâns i au v zut 
cc focul nu avusese focul nu avusese nicionicio putere asupra trupului acestor oameni, c putere asupra trupului acestor oameni, c nici perii nici perii 
capului nul li pârlisecapului nul li pârliserr , hainele le r, hainele le r mm seserseser neschimbate, i nici m car miros neschimbate, i nici m car miros 
de foc nu se prinsese de ei.de foc nu se prinsese de ei.
Daniel 3Daniel 3::2525--2727
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Combina ia  3 cu 1

Daniel i cei 3 amici ai lui
     Mesajul cinei curate:

     Daniel s-a hot rât s  nu se spurce cu bucatele alese 
ale imp ratului i cu vinul pe care il bea imp ratul, i
a rugat pe c petenia famenilor dreg tori s  ni-l 
sileasc  s  se spurce.
Daniel 1:8
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Combina ia  3 cu 1

Daniel i cei 3 amici ai lui
     Rug ciunea

Apoi Daniel s-a dus in casa lui, i a spus despre lucrul 
acesta amicilor s i Hanania, Mi ael i Azaria,

     rugându-i s  cear  indurarea DUMNEZEULUI Cerului 
pentru aceast  tain , cas  nu piar  Daniel i amicii lui 
odat  cu ceilal i in elep i ai Babilonului.
Daniel 2:17-18
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Inv turile

Situa ia lumii
Judecata
Experien a poporului lui DUMNEZEU
Revenirea
Binecuvântare i blestem
Dreptatea lui ISUS CRISTOS
R spândirea Evangeliei
Mesajul S n t ii
Rug ciunea
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Inv turile

Situa ia lumii
Dec dere moral
Judecata
Marea zi de imp care
Experien a poporului lui
DUMNEZEU
Orice ajutor, pe acest p mânt, va fi 
retras
Revenirea
Este foarte aproape
Binecuvântare i blestem
Ziua deciziei

Dreptatea lui ISUS CRISTOS
Cei 144.000
R spândirea Evangeliei
O zi de o mare cris
Mesajul s n t ii
For a poporului
Rug ciunea
Imputernicirea poporului lui DUMNEZEU
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Inv turile

Soliea celor trei Ingeri se transform  in strig tul mare al celui de- al 
patrulea Inger, in timp ce o mare dec dere moral  î i face apari ia
pe perioada Marei Imp c ri. In aceast  perioad  de timp, fiecare 
ajutor p mântean va fi retras, iar ziua revenirii lui ISUS se apropie 
din ce in ce mai mult. Evangelia r spândit  in toat  lumea, va 
avea ca urmare binecuvântare sau blestem, depinzând de 
alegerea fiec rui om. Cine o prime te din toat  inima, va avea 
parte de mantaua drept ii lui ISUS, cu care va fi acoperit. Cu 
aceast  acoperire, ei vor putea r spândi ultima Solie in aceast
perioad  grea de timp, i vor avea for  corporal  prin respectarea 
regulilor s n t ii, iar rug ciunea va constitui un sprijin spiritual 
cu care ei vor fi dota i.
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Timpul mesajului a fost stabilit

“Proclamarea primei,celei de a doua i celei de a treia solii a Ingerilor, 
este prin cuvântul inspirat (in timp) stabilit .

      Nici o schimbare nu este permis .
Nici o autoritate uman  nu are dreptul de a schimba ceva, cu privire la 

timpul desf ur rii acestei activit i, precum ca i interzicerea de 
inlocuire a Vechiul Testament cu Noul Testament.” Counsels to Writers 
and Editors, 26–27

11. August  1840

1842

22. Octombrie 1844
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Soliile au o anumit  succesiune

”Prima i a doua solie îngereasc au fost vestite în 1843 i
1844, iar in zilele noastre se proclam  a treia solie 
îngereasc . Toate cele trei solii, ca i pân  acuma, 
trebuie s  fie proclamate în continuare f r  întrerupere. 
Azi este la fel de important ca i cum a fost în trecut, ca 
soliile s  fie repetate pentru cei care caut  adev rul. Cu
vocea i în scris, noi trebuie s  facem cunoscut
succesiunea evenimentelor, precum i aplicarea
profe iei, care ne va îndrepta spre a treia solie îngereasc .
Nu poate exista a treia solie f r  prima i a doua. Aceste 
solii trebuiesc prezentate întregii lumi în publica ii i
discu ii, ar tând în linia istoriei profetice evenimentele 
care au avut loc, i care urmeaz  s  vin .” Mesaje 
selectate, cartea 2, pag. 104–105 (Selected Messages, 
book 2, page 104–105)
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Sub drapelul Îngerului al treilea

„Profe ia s-a împlinit rând peste rând (linie peste linie). Cu cât 
st m mai fermi sub steagul celei de-a treia solii îngere ti, cu 
atât mai clar vom în elege profe ia din Daniel, c ci Apocalipsa 
este o completare a c r ii lui Daniel.
Cu cât accept m mai pe deplin lumina prezentat  de Duhul 
Sfânt prin slujitorii consacra i ai lui Dumnezeu, cu atât mai 
adânc i la fel de sigure ca tronul ve nic, vor ap rea
adev rurile profe iei din vechime. Vom fi convin i c
oamenii lui Dumnezeu au vorbit mi ca i de Duhul Sfânt. 
Oamenii în i i trebuie s  fie sub influen a Duhului Sfânt pentru
a în elege glasul Duhului transmis prin profe i. Aceste solii au
fost date nu pentru cei care au rostit profe iile, ci pentru 
noi care tr im în mijlocul scenelor împlinirii lor.” Mesaje 
selectate, cartea II, pag. 114 (Selected Messages, book II, 
page 114)
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Intuneric spiritual

“El [William Miller] a v zut hipocra ie, intuneric i moarte 
peste tot. 
Duhul lui a fost mi cat. DUMNEZEU l- a chemat, a a cum a 
chemat i pe Elisea, ca s- i p r seasc  turma de oi pentru a 
urma pe Elia. Tremurând William Miller a inceput s  le 
vorbeasc  oamenilor despre Imp r ia lui DUMNEZEU, 
tranportând ascult torii lui prin toate profe iile pân  la venirea 
lui ISUS.Cu fiecare efort pe care il f cea el devenea mai 
puternic.
Ca i Ioan botez torul care a fost primul care a anun at prima 
venire a lui ISUS, i i- a preg tit drumul, a a proclama i
William Miller cu ajutan ii lui, revenirea Fiului lui 
DUMNEZEU.” Early Writings, 229–230



Tema 30
www.1843-chart.com

18.02.2009

Modelul profetic – partea 1-a. 10

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 19Modelul profe iei. Partea 1
www.1843-chart.com

Mesajul reformei

“ Mii de oameni au imbr i at adev rul pe care William
Miller l-a f cut cunoscut, i servitori a lui DUMNEZEU s-
au ridicat la rândul lor, in spiritul i puterea lui Elia, pentru 
a r spândi mesajul. La fel ca Ioan bozet torul, se sim eau
aceia care predicau Evangelia, având obliga ia de a avertiza 
pe oameni s  se c iasc . Prin dovada lor, biserici trebuiau s
fie trezite, i obligate de a i ar ta adev rul caracter. i in 
timp ce avertiza ia desre venirea mânii lui DUMNEZEU era 
r spândit , mul i oameni care erau pân  atunci uni i cu 
bisericile, au primit mesajul salv rii. Mul i care i-au 
recunoscut abaterea de la adev r, s-au intors cu p rere de 
r u la DUMNEZEU. i duhul LUI era peste ei, iar ei au 
strigat impeun : Teme iv de DUMNEZEU i da i-i cinste 
c ci ziua judec ii LUI a venit!” Early Writings, 233
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Mesajul trezirii

“Ca un val de inunda ie, mi carea se r spânde te in toat
ara; din ora in ora i din sat in sat pân  la periferii unde 

poporul lui DUMNEZEU este chemat. Credincio ii s-au 
v zut elibera i de indoieli, iar inimile lor au fost animate de 
speran i curaj. Lucrarea nu devenise exaltat , a a cum se 
intâmpl acolo unde Duhul lui DUMNEZEU nu î i are 
influen a. Ea era similar  cu perioada de umilin i
intoarcere la DUMNEZEU a poporului Israel, care in trecut, 
a luat in vedere mesajele de mustrare ale servitorilor lui 
DUMNEZEU; purtând caracteristicile lucr rii lui 
DUMNEZEU din acea perioad  de timp.Nu avea loc un 
proces de veselie, ci mai mult o cercetare profund  a inimii, 
recunoa terea p catului i indep rtare fa  de aceast  lume.”
The Great Controversy, 399–400
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Mesajul judec ii

Profe iile descoper o succesiune de evenimente 
pân  când judecata de apoi va incepe. Acest 
lucru se intimpl in special la capitolul Daniel. 
Fiecare parte a profe iei care descoper  ultima 
perioad  de timp, a trebuit s  fie sigilat  pân  in 
zilele din urm . Numai când aceast  ultim
perioad  de timp a inceput, Mesajul
judec ii,despre care se relateaz  in aceast
profe ie,poate a fi dezv luit. Dar profetul spune c
“la vremea sfâr itului”,”mul i o vor citi, i
cuno tin a va cre te” Daniel 12:4.” The Great 
Controversy, 355–356
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Dezam girea

“Precum i ucenicii, William Miller i amicii 
lui nu in elegeau efectul mesajului pe care ei il 
f ceau cunoscut. Gre eli de interpretare care 
au fost f cute in biserici, îi impiedicau pe ei s
descopere adev rul care exist  in aceast
profe ie. Cu toate c  ei predicau, c
DUMNEZEU i-a ins rcinat cu aceast  lucrare 
de a r spândi profe ia in intreaga lume, au 
avut parte de o mare dezam gire ca urmare a 
interpret rii false a acestei profe ii.”
The Great Controversy. 351–352
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O lucrare de reconstruire

“Nu pot s  chem mai insistent pe to i memebrii bisericii, i
adev ra ii misionari care cred in a treia solie a ingerului, dar care 
nu in sabatul, s  ia aminte la masajul lui Isaia, capitolul 58.
Lucrarea de reconstruire care este men ionat  in acest 
capitol, este ce DUMNEZEU a teapt  de la poporul lui in 
timpul sfâr itului.
Este o lucrare pe care EL insu i a ordonat- o. Nu suntem l sa i in 
nedumerire despre ce trateaz  mesajul, i când inplinirea va avea 
loc, c ci citim: “Ai t i vor zidi iar pe d r m turile de mai 
inainte, vei ridica dinou temeliile str bune; vei fi numit Dreg tor
de sp rturi, Cel ce drege drumurile, i face ara cu putin  de 
locuit. Isaia 58:12
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O lucrare de reconstruire

Semnul de amintire de DUMNEZEU, Sabato al zilei a aptea, semnul 
crea iunii, este schimbat de oameni p c to i, intr-o alt  zi. Poporul lui 
DUMNEZEU are o sarcin  special , i anume de a face cunoscut 
schimbarea care sa f cut in cadrul legii lui DUMNEZEU. Cu cât ne 
apropiem mai mult de sfâr it, cu atât mai mult cre te importan a acestei lucr ri. 
To i care iubesc pe DUMNEZEU vor purta semnul lui, prin respectarea legii 
LUI. Ei sunt “ Dreg tori de drumuri”, i fac ara cu putin  de locuit. 
DUMNEZEU zice: “Dac  î i vei opri piciorul in ziua Sabatului, ca s  nu- i faci 
gusturile tale in ziua MEA cea sfânt ; dac  Sabatul va fi desf tarea ta, ca s
sfin e ti pe Domnul, sl vindu-l, i dac -l vei cinsti, neurmând c ile tale, 
neindeletnicindu-te cu treburile tale i nedându-te la flec rii,

       atunci te vei putea desf ta in Domnul, i EU te voi sui pe in l imea rii, te voi 
face s  te bucuri de mo tenirea tat lui t u Iacov; c ci gura Domnului a vorbit.”
Isaia 58,13.14. Deacea este serviciu misionar medical de nedesp r it de 
p strarea legii lui DUMNEZEU, in care Sabato este men ionat explicit, c ci
acesta este semnul mare care aduce aminte de crea iune. P strarea Sabatului 
inseamn , reconstruirea moralului Dumnezeiesc in oameni. Aceasta este 
lucrarea care trebuie s  motiveze poporul lui DUMNEZEU in timpurile acestea. 
Dac  aceast  lucrare este corect indeplinit , ea va aduce o mare binecuvântare 
peste adun ri. Testimonies Bd 6, 265–266
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R ul se strecoar

Dac  adventi ti ar fi crezut cu adev rat dup  marea dezam gire
din 1844, ar fi fost uni i i ar fi mers mai departe pe drumul pe 
care DUMNEZEU il trasase pentru ei, ar fi primit solia 
ingerului al treilea, i prin puterea DUHULUI SFÂNT ar fi 
r spândit- o in intreaga lume, atunci ei ar fi fost pentru 
intotdeauna elibera i de c tre DUMNEZEU,iar EL i- ar fi 
de f urat activitatea, lucrarea inchindu- se cu venirea lui 
CRISTOS care ar fi venit s-  r spl teasc  poporul. Dar din 
p cate, in acea perioad  de indoial , mul i adventi ti au 
renun at la credin a adventist . Prin acest lucru lucrarea a 
fost intrerupt , i lumea a fost l sat  in intuneric.Dac to i
adventi ti din acel timp erau fermi in credin a in ISUS 
CRISTOS, i in legea lui DUMNEZEU, istoria al fi luat un lat 
curs!!! Evangelism, 695
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Al patrulea mesaj – repetarea celui de-al doilea

“Dup  accea, am v zut pogorându- se din cer un alt inger, 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 inchisoare a oric rui duh 
necurat o inchisoare a oric rei p s ri necurate i urâte.”
Apocalipsa 17:1-2

     Mesajul despre c derea Babilonului, cum este f cut  de al doilea 
inger va fi repetat , cu un adaus de dec deri morale care s- au 
ad ugat de- a lungul timpului in biserici, din 1844 incoace. Mesajul 
acestui inger vine exact la timpul potrivit, pentru a se reuni cu 
solia celui de- al treilea inger, iar strig tul lor s-a unit intr-un 
singur strig t mare. Prin aceasta i poporul lui DUMNEZEU este 
perg tit pentru perioada de incercare prin care trebuie s  treac  in 
curând. Am v zut o lumin  mare care era peste ei, i ei s- au unit s
vesteasc  f r  fric  solia ingerului de- al treiea.”
The Faith I Live By, 335
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Ingeri au fost trimi i, ca s  sprijine pe marele inger in Cer in 
lucrarea lui, i eu auzeam voci, care erau peste tot: “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, ca 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

Aceast mesaj ap rea ca un supliment la solia a treia, al turându-
se la aceasta, la fel cum Strig tul de la miezul nop ii s- a al turat la 
a doua solie in anul 1844. M re imea lui DUMNEZEU era peste 
sfin ii care a teapt  cu r bdare, i ei r spândeau f r  fric  ultima 
avertizare despre c derea Babilonului. Revendicau poporul lui 
DUMNEZEU s  ias  din Babilon, ca s  nu aib  parte de aceia i
soart . Early Writings, 277- 278

Mesajele se unesc
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ISUS inainte de a incepe s - i desf oare activitatea oficial
in templu, cur a templul de frivolitate.

     Ultima LUI activitate a fost cur irea templului. Tot a a vor 
fi in ultima lucrare, dou  avertiza ii diferite transmise, spre 
bisericile din lume. Al doilea mesaj al ingerului va fi :” A 
c zut, a c zut, Babilonul cetatea cea mare, care a ad pat toate 
neamurile din vinul mâniei curviei ei” Apocalipsa 14:8

i strig tul tare al ingerului cu a treia solie, este vocea din 
cer, care anun : “ 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. Selected Messages II, 118

Mesajul cur irii
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Dragostea lui DUMNEZEU fa  de biserica LUI este 
imens . Ingrjorarea LUI pentru mo tenitori nu are 
sfâr it. EL nu permite ca vreo suferin  s  vin  peste 
biserica LUI, numai in cazul c  biserica necesit  o 
cur ire, prin care atinge o bun stare in present i in 
ve nicii. EL va cur a biserica a a cum a cur at i
templul inainte de a incepe activitatea. Toate 
incerc rile pe care le permite sunt numai pentru a 
servi ca poporul LUI s  devin  mai statornic in 
credin , i s  poat  purta triumful crucei in toate 
p r ile lumii. Testimonies Bd 9, 228

Mesajul cur irii
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“Când a treia solie va fi predicat ,a a cum trebuie s
fie predicat , proclamarea ei va fi sus inut  de o 
mare putere i va avea un mare efect. Proclamarea 
ei trebuie sprijinit  de o for  divin , altfel nu i i
atinge scopul. Des se face o compara ie cu cele zece 
fecioare, dintre care cinci au fost in elepte iar cinci 
nu. Aceast  compara ie s-a inplinit pân  in 
ultimul am nunt, si se mai inplini inc odat la fel 
de detaliat, pentru c  are o aplica ie aparte la 
timpurile noastre. A avut loc odat , i va fi pân  la 
sfâr itul lumii present , la fel ca solia ingerului al 
treilea.” Review and Herald, 19. August 1890

Cele zece fecioare
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“Ingerul care se al tur  la anun area celei de-a treia 
solii, va lumina intregul p mânt cu slava lui.
O lucrare de o dimensiune imens , i de o for

colosal  este descris  aici.Mi carea adventist  din 
1840-44 a fost o manifesta ie de putere a lui 
DUMNEZEU.Solia primului inger a fost transmis  la 
fiecare sta ie misonar in intreaga lume, i a realizat o 
trezire religioas  care nu s-a mai intâlnit in ara

    noastr , de la reforma f cut  in secolul 16-lea, 
dep ind ca intensitate reforma. Dar toate acestea vor 
fi dep ite de evenimentele rostite in a treia solie.”
Spirit of Prophecy IV, 429–430

For a DUHULUI SFÂNT


