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Confirmarea modelului profetic

Ast zi biserica lui DUMNEZEU de ine libertatea de a duce 
planul de salvare al omenirii pân  la sfâr it.
Secole intregi poporul lui DUMNEZEU a suferit de ingr direa 
libert ii.
Predicarea Evangeliei Adev rate a fost impiedicat , iar celor 
care au fost implica i li s-au f cut represalii. Ca urmare, cuvântul 
lui DUMNEZEU a fost aproape pe cale de dispari ie. Poporul lui 
DUMNEZEU a dus lips  de lumina cuvântului LUI. Intunerecul
eroarei i supersti iei amenin au ca adev rata religie s  fie 
eliminat .
Biserica lui DUMNEZEU, in perioada indelungat de persecu ie
f r  precedent, se aseam n  cu poporul Israel care era in 
captivitate in Babilon in perioada exilului.
Prophets and Kings, 714
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Convertirea este condi ia

     Dar iat  ce zice DOMNUL: “ De indat ce vor trece aptezeci de ani ai 
Babilionului, Imi voi aduce aminte de voi i voi implini fa  de voi f g duin a
Mea cea bun , aducându-v  inapoi in locul acesta. 

     C ci Eu tiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice DOMNULUI, 
gânduri de pace i nu de nenorocire, ca s  v  dau un viitor i o n dejde.

     Voi M  ve i chema, i ve i pleca; M  ve i ruga, i v  voi asculta.

     M  ve i c uta, i M  ve i g si, dac  M  ve i c uta cu toat  inima.

     M  voi l sa s  fiu g sit de voi, zice DOMNUL, i voi aduce inapoi pe prin ii 
vo tri de r zboi; i voi strânge din toate neamurile i din toate locurile, in care 
v-am izgonit, zice DOMNUL, i v  voi aduce inapoi din locul de unde v-am 
dus in robie.” Ieremia 29:10–14
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Daniel ca Exemplu

“In anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am v zut din c r i c
trebuiau s  treac aptezeci de ani pentru d râm turile Ierusalimului 
dup  num rul anilor, despre care vorbise DOMNUL c tre proorocul 
Ieremia.” Daniel 9:2

Cu o credin  care se bazeaz  pe cuvântul sigur al profe iei,
Daniel l- a rugat pe DUMNEZEU ca f g duin ele s  se indeplineasc
repede. El se ruga insistent pentru ca onoarea lui Dumnezeu s  fie 
p strat . In rug ciunile lui, el se identifica total cu cei care nu 
indeplineau planul lui DUMNEZEU, i cerea iertarea p catelor 
lor ca i cum ar fi fost p catele lui.

“ i mi- am intors fa a spre DOMNUL DUMNEZEU, ca s- l caut cu 
rug ciune i cereri, postind in sac i cenu .” M- am rugat 
DOMNULUI,DUMNEZEULUI meu i i- am  f cut urm toarea
m rturisire...” Daniel 9:3- 4. Prophets and Kings, 554



Tema 31
www.1843-chart.com

18.02.2009

Modelul profetic – partea 2-a. 3

Seminar de profe ie 2009-02-18 No. 5Modelul Profe iei. Partea 2.
www.1843-chart.com

Trei decrete

“In cartea lui Esra este men ionat un ordin. Acesta fost eliberat cu 
toate fomalit ile necesare de c tre Artaxerxes, regele Persiei, in 
anul 457 inainte de CRISTOS. Ins  in Esra 6, 14 se men ioneaz
despre casa lui DUMNEZEU la Ierusalem, c  a fost construit
dup  decretul dat de Kores(Cyrus), Darius i Arthasastha
(Artaxerxes), cei trei fiind regi in Persia. Ace ti regi au 
conceput, au atestat, i au complectat decretul care era 
important petru ca profe ia f cut  s  se adevereasc , i
pentru a constata inceputul celor 2300 de zile.

Sa preluat anul 457 inainte de CRISTOS, an in care decretul sa 
incheiat, ca o perioad  de timp in care ordinul a fost eliberat, i s-
a adeverit c  profe ia cu privire la cele aptezeci de s pt mâni s- a 
indeplinit  pân  in cel mai mic am nunt.”
The Great Controversy, 326–327
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Al doilea decret

Aproape 20 de ani sau chiar mai mult sau scurs, când un al doilea
decret sa eliberat, i acesta a inspirat pe Sacharia ca s cheme pe
cei exila i s  se intoarc  acas .

“Fugi i, fugi i din ara din nord! Zice DOMNUL. C ci v- am 
impr tiat in cele patru vânturi ale cerurilor,” zice DOMNUL. 
Scap , Sioane, tu care locuie ti la fiica Babilonului!

     C ci a a vorbe te Domnul o tirilor: “Dac  slav  m- a trimes El la 
neamurile care v- au j fuit; c ci celce se atinge de voi se atinge de 
lumina ochilor Lui.

     Iat , Imi ridic mâna impotriva lor,- zice DOMNUL- i ele vor fi 
prada celorce le erau supu i, ca s ti i c  DOMNUL o tirilor m- a 
trimis.” Zaharia 2:6–9. Prophets and Kings, 598–599.
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  Urmeaz  dezam girea

Esra sa a teptat ca un numer mare  se intoarc la Ierusalim, 
dar mul imea care fusese chemat  era dezam gitor de mic
la num r Prophets and Kings, 612.

Mul i achizi ionaser  case i p mânt i nu erau dispu i s  se 
despart  de ele. Iubeau lini tea i comoditatea i erau 
satisf cu i a a c  au ales s  r mân .

     Exemplul lor se arat  ca mod de pricin  pentru al ii care 
erau dispu i s  plece impreun cu cei chema i, deoarece 
credin a lor era mare, doar dac  cei chema i erau in stare s -
i p r seasc  averea.
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Profe ia despre Judecat
porne te cu eliberarea a 3 verdicte

“Reânoirea spiritual care a sus inut lucrearea pe timpul lui 
Neemia, a fost un simbol i este descris  a a: 

”Ei vor zidi iar vechile d r m turi, vor ridica iar i n ruirile
din vechime, vor inoi cet i pustiite, r mase pustii din neam in 
neam” Iesaia 61:4;

“Ai t i vor zidi iar pe d r m turile de mai inainte, vei ridica din 
nou temeliile str bune; vei fi numit Dreg tor de sp rturi, Cel ce 
drege drumurile, i face ara cu putiin de lcuit.” Isaia 58:12.
Prophets and Kings, 677
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   R ul se str coar

“In public, poporul iudeu proclama c  ascult  de legile lui 
DUMNEZEU. Dar când influenza lui Esras i Neemia a fost 
retras  pentru o perioad  de timp, mul i iudei sau indep rtat de 
DUMNEZEU. Nehemia se intorsese la Persia. 

In timpul in care el a lipsit, in Ierusalem s-au strecurat 
deficien e religioase care amenin au integritatea poporului
iudeu. Prophets and Kings, 669.

“Aceat refom  nu a fost de lung  durat . Când Neemia dup  o 
visit indelungat la oficilit ile din Persia, se intoarce, el g se te
poporul iudeu intr- o stare religioas  dezolant . Cu zelul lui 
caracteristic, el porne te imediat o ac iune de redresare a 
bisericii.” The Southern Watchman, January 3, 1905
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Al 4-lea decret

“Rug mintea lui Neemia adresat  regelui a fost a a bine primit
incât el a prins curaj s  cear i sprijin. Pentru ca misiunea lui 
s  aib   prestan i s  fie autorizat , i suplimentar s  fie 
ocrotit in timpul c l toriei, el cere i prime te escort  militar .

Procurase documente din partea regelui, pe care le- a 
intrebuin at la traversarea provinciilor prin care trebuia s
treac  in drumul spre Iudea.

Pe deasupra de inea o imputernicire pentru oficialitatea care se 
ingrija de p durea de pe mun ii din Libanon ai regelui, prin 
care aceasta era obligat  s  livreze cantitatea de lemn de care 
Neemia avea nevoie. Pentru a nu da prilej de reclama ie, cum 
c  ar fi dep it capacitatea inlesnililor f cute de c tre rege, el 
sa asigurat ca drepturile i imputernicirea care i se acordase s
fie definite foarte concret.” Prophets and Kings, 633.
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   O lucrare de cur ire

Când Neemia a aflat de profanarea care avea loc, sa folosit de 
autoritatea pe care o avea, pentru a inl tura pe intrus..“
Signs of the Times, 17. Januar 1884

“Mi- a p rut foarte r u, i am aruncat afar  din c mar   toate 
lucrurile lui Tobia.

     Apoi am poruncit s  se cur easc  od ile, i am pus iar
uneltele Casei lui DUMNEZEU, darurile de mâncare i
t mâia.

Adu- i aminte de mine, DUMNEZEULE, pentru aceste 
lucruri, i nu uita faptele mele evlavioase f cute pentru Casa 
lui DUMNEZEULUI meu i pentru lucrurile cari trebuiesc 
p zite in ea!” Neemia 13:8-9, 14.
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Inainte de CRISTOS era intuneric

“ Inainte de a veni CRISTOS, oamenii se intrebau 
zadarnic: Care este adev rul?
Intunericul acoperea tot globul p mântesc i intreaga
popula ie. Chiar Iudea era inv luit in intuneric, cu toate 
c  DUMNEZEU comunica cu ei prin oraclu.

    Adev rul lui DUMNEZEU disp ruse din cauza 
supersti iei i tradi iilor, introduse de adep ii lor.

    Gelozia, prejudec ile, mu umirea de sine, dep rtau chiar 
pe ale i de DUMNEZEU.

Apoi un Inv tor a fost trimis de DUMNEZEU, i
chiar EL a fost Adev rul, Drumul i Via a.”
Fundamentals of Christian Education, 238–239
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O solie de la Elia

“Experien a ucenicilor care la prima venire lui Cristos 
predicau evangelia imp r iei lui DUMNEZEU, are ca 
pendant experien a celor care predic  venirea a doua a lui 
Cristos. A a cum pe timpul ucenicilor se predica “Timpul a 
sosit; Imp r ia lui DUMNEZEU va veni in curând” a a
predicau Miller i asocia ii lui, c  cea mai lung i ultima 
perioad  profetic , care este men ionat  in Biblie, este pe 
sfâr it iar judecata este aproape i Imp r ia lui DUMNEZEU 
vine. Predica ucenicilor se baza pe perioada de 70 de 
s pt mâni in Daniel 9. Mesajul lui Miller i al asocia ilor lui 
predicau derularea celor 2300 de zile in care sunt incluse i
cele 70 de sapt mâni. Predica celor dou  grup ri aveau la baz
acela i eveniment, iar fiecare grup  predica o perioad  din 
acest eveniment.” The Great Controversy, 351
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  Strig tul la miezul nop ii

Strig tul la miezul nop ii a fost mai pu in printr- un argument logic 
perpetuat, de i dovada lui in Biblie este exact definit , ci a fost 
transmis printr- o putere irezistibil  care a mi cat sufletele.
Nu a existat nici un dubiu, i nici un suspiciu.

     La intrarea triumfal  a lui CRISTOS in Ierusalim, lumea venit  din 
toate p r ile rii s- a strâns la s rb toarea din Passah, care se inea 
pe muntele m slinilor, i cei ce se al turau lui CRISTOS au fost 
cuprin i de o inspira ie care i- a f cut s  strige: “Binecuvântat este 
Cel ce vine, in Numele Domnnului (Matei 21:9)

In aceea i manier  necredincio ii care s- au adunat par ial din 
curiositate- par ial din batjocor , au sim it acea i puterea iresistibil
care le- a inspirat mesajul despre “Venirea Mielului”. Spirit of 
Prophecy, Bd. 4, 250–251.
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  Crucea Judec ii

Acum 500 de ani, DOMNUL a vorbit prin profetul Zaharia “Salt  de veselie, 
fiica Sionului! Strig  de bucurie, fiica Ierusalimului! Iat  c  Imp ratul t u vine 
la tine; El este neprih nit i biruitor, smerit i c lare pe un m gar, pe un 
mânz,pe mânzul unei m g ri e.(Zaharia) Dac  ucenicii ar fi tiut c  ISUS ar fi 
trebuit s  treac  prin judecat i moarte, atunci ei nu ar fi putut indeplini
profe ia.
In acea i manier  au indeplinit Miller i asocia ii lui profe ia i au trimis 
mesajul despre care Biblia a prezis c  va fi f cut cunoscut lumii.

     Ei nu ar fi putut transmite mesajul dac  ar fi in eles profe ia, in care se f cea
printre alte mesaje i dezam girea lor cunoscut , mesajele ins  trebuind f cute
cunoscute in intreaga lume, inainte de revenirea lui ISUS. Prima i a doua 
solie a ingerilor au fost r spândite la timp i DUMNEZEU i-a atins 
scopul pe care EL vroia s -l indeplineasc . The Great Controversy, 405.
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Devierea de la mesajul Crucii

“A a cum ucenicii sau in elat...a a sa intâmplat i cu adventi tii cu
privire la sfâr itul celor 2300 zile. Ambele d i au fost o presupunere 
sau mai explicit o gre eal ,care a intunecat adev rul.
Ucenicii i credincio ii adventi ti au indeplinit dorin a lui 
DUMNEZEU,prin predicarea Evangeliei. Ambele grup ri au fost 
dezam gite cu privire la mesajul evangeliei i indeplinirea profe iei.
Totu i DUMNEZEU i- a atins scopul, i a ing duit ca avertizarea cu 
privin  la judecat  s  se fac  cunoscut .
Marea zi venise, când Dumnezeu a incercat pe oameni o perioad  de 
timp, pentru a le demonstra ce este in inima lor. Examenul a fost 
f cut cu scopul de a incerca i cur a biserica. Chiar i vestea 
gr it  pe care ei au proclamat- o a fost folosit  in bine.
Examenul a descoperit i a pus la incercare inima celor care au 
pretins c  vor r mâne loiali.
The Great Controversy, 352
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Lucrarea

“In trei zile âl voi in l a.”Cu moartea Mântuitorului, se p rea c  puterea r ului ar 
fi câstigat lupta, i ei i i s rb toreau victoria.‘
Dar ISUS a ie it din mormântul, care fusese donat de Josef din Arimathia, 
inving tor.”A desbr cat domniile i st pânirile, i le-a f cut de ocar  inaintea 
lumii, dup  ce a ie it biruitor asupra lor prin cruce.(Coloseni 2:15)
Prin moartea i invierea LUI, ISUS a devenit slujitor al Locului prea sfânt i al 
adev ratului cort, care a fost ridicat nu de un om ci de DOMNUL (Evrei 8:2).
Oamenii au construit Sanctuarul israelian, i templul israelian, dar 
Sancuarul din cer care seam n  cu cel p mântean, are un arhitect divin.
i s -i spui: A a vorbe te DOMNUL o tirilor: “Iat  c  un om, al c rui nume 

este Odrasla, va odr sli din locul lui, i va zidi Templul DOMNULUI.
     Da, EL va zidi Templul DOMNULUI, va purta podoab  imp r teasc , va edea 

i va st pâni pe scaunul de domnie, va fi preot pe scaunul LUI de domnie, i o 
des vâr it  unire va domni intre ei amândoi.”(Zaharia 6:12-13) The Desire of 
Ages, 165–166
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Solia a 4-a

Nu ar fi bine dac  membrii bisericii, ar acorda o parte din timpul lor 
pentru rug ciune i pentru studiul cuvintelor lui CRISTOS cu 
privire la venirea consolatorului? CRISTOS a trimis consolatorul
(DUHUL SFÂNT) asupra uceniciilor, când ei vroiau asta cu 
seriozitate, i când to i aveau acea i dorin .
Când ziua Rusaliilor se incheiase, to i erau aduna i intr- un loc, i
se aflau intr- o harmonie total .

     Deodat  sa auzit un zgomot din cer ca al unui vânt puternic i a 
umplut toat  casa in care se aflau. i le- a ap rut o limb  despicat
de foc care sa a ezat pe fiecare. i au fost influen a i de DUHUL 
SFÂNT,a a c  au inceput s  vorbeasc  in alte limbi, cum DUHUL 
SFÂNT le d dea s  vorbeasc .
Review and Herald 20. Januar 1891
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Lucrarea DUHULUI SFÂNT

Cu referin  la venirea DUHULUI SF NT, ISUS a spus: “E bine pentru voi c
EU m  voi duce, c ci dac “nu ma- i duce n-ar mai veni ajutor pentru voi. 
Atunci când EU voi pleca, v  voi trimite ajutor.

Cite te cu aten ie ca s tii, care este lucrarea DUHULUI SFÂNT: i când 
acela va veni, ca s  acuze lumea de p cate, de nedreptate i de judecat ; de 
p cate, pentru c  nu cred in MINE...

       Este neap rat necesar ca noi, care am c zut in p cat, s  purt m haina nep tat
pe care CRISTOS ne-o d ruie te.

DUHUL SFÂNT dovede te judecata, pentru c  st pânitorul acestui p mânt 
are sentin a pus . Review and Herald, 25. April 1893
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Funda ia i Finisajul

“Atunci el a luat din nou cuvântul, i mi-a zis: Acesta este cuvântul 
DOMNULUI c tre Zorobabel, i sun  astfel: Lucrul acesta nu se va face nici 
prin putere, niciprin t rie, ci prin DUHUL MEU,- zice DOMNUL o tirilor
Cine e ti tu munte mare, inaintea lui Zorobabel? Te vei preface intr-un loc se .
EL va pune piatra cea mai insemnat in vârful templului in mijlocul 
strig telor de : Indurare, indurare cu ea!
Cuvântul DOMNULUI li-a vorbit astfel:

“Mâinile lui Zorobabel au initmâiat Casa aceasta, i tot mâinile lui o vo
ispr vi; i ve i ti c  DOMNUL o tirilor m-a trimes la voi.” Zaharia 4:6-9
Serubbabel : 2216. von 2215 [scurgere] i 894 [Babilon]; Urma i din 
Babilon,-acolo n scu i. The New Strong’s Exhaustive Concordance.
Serubbabel: Urma i din Babilon. Seventh-day Adventist Bible Dictionary.
Serubbabel: Urma i din Babilon Young Analytical Concordance.
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Scuturarea

“Vorbe te lui Zorobabel, dreg torul lui Iuda,  i spune: “Voi 
cl tina cerurile i p mântul;

    Voi r sturna scaunul de domnie al imp ra ilor, voi nimici 
puterea imp ra iilor neamurilor, voi r sturna i car le de 
r boi i pe ceice se suie in ele; caii i c l re ii lor vor fi 
trânti i la p mânt, i unul va pieri ucis de sabia altuia.
In ziua aceea, zice DOMNUL o tirilor, pe tine, Zorobabele, fiul 
lui ealtiel, robul Meu, - zice DOMNUL- te voi lua i te voi 
p srtra ca pe o pecete; c ci EU te-am ales, zice DOMNUL 
o tirilor. Hagai 2:21–23.

Inel cu sigiliu; in special in Marea Britanie sa folosit ca sigiliu; Regele 
sigila documentele private, i legile eliberate.Webster’s 1828 Dictionary.
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Timpul cernerii

“Ne afl m in timpul cernerii când tot ce se poate scutura va fi 
scuturat (trezire spiritual ). DUMNEZEU nu-i va scuza pe 
cei care au tiut adev rul i nu au inut legile LUI. Dac  nu 
vom face eforturi ca s  câ tig m suflete pentru ISUS, vom fi 
tra i la r spundere.

Cine apar ine de imp r ia lui DUMNEZEU, trebuie cu 
seriozitate s  contribuie la salvarea sufletelor. El tebuie s - i
fac  partea.” Colporteur Ministry, 12–13

“Nici unul din noi nu va primi sigiliul lui DUMNEZEU dac
caracterul lui mai are gre eli.” Testimonies Bd. 5, 214
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Mi carea Reformatoare, inaintea soliei a 4-a

“Nu ar fi bine s- l c ut m pe ISUS a a cum i ucenicii au f cut- o? 
Dup  in l area lui ISUS la cer, ucenicii se intâlneau – fiecare cu 
capabilit i diferite- cu scopul comun de a cere pe DUHUL 
SFÂNT. To i care se aflau in inc pere persistau in rug ciune. Ei 
i- au recunoscut p catele in profunzime. Nu aveau datoria de a 

cere iertare i pentru p catele altora, ci numai pentru cele propii. 
S- au dispensat de toate neân elegerile i lucrurile p mânte ti, i
tr iau intr- o harmonie total . Dup  o perioad  de zece zile, to i
având acela i scop, au primit putere de la DUHUL SFÂNT, i au 
inceput s  vorbeasc  in limbi str ine, fiecare dup  cum i- a fost 
dat. Manuscript Releases, Bd. 5, 94–95
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Mi carea Reformatoare, inaintea soliei a 4-a

„Cea mai mare i urgent  nevoie a noastr  este o reînviorare 
a adev ratei evlavii în mijlocul nostru. C utarea acestei 
reînvior ri ar trebui s  fie preocuparea noastr  de 
c petenie.” Mesaje selectate, vol. 1, pag. 121 (Selected
Messages, book 1, page 121).

“Duhul adev ratei reforme va veni i in zilele noastre, 
ca i cum a venit in trecut. Acela care din toat  inima vrea 
s  dea onoare lui DUMNEZEU, nu tolereaz  nici un p cat, 
idiferent dac  acesta este omis de un predicator sau de 
un membru al bisericii, iar el nu ar trebuii s  caute s- i
satisfac  pl cerile in lumea aceasta. Veghere continu , ar 
trebuii s  fie parola celor care vor s  apere interesele 
bisericii lui CRISTOS. In timpul in care Neemia a lipsit din 
biseric , in Ierusalem i- au f cut apari ia deficen e
religioase, care ameni au ca integritatea poporului s  fie 
distrus . Acela i pericol exist i in timpul nostru. Signs of 
the Times, 24. Ianuarie 1884.
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   Dup  a 4-a solie, urmeaz  judecata

“Acea s pt mân  – 7 ani – s-au sfâr it in anul 34 dup  CR. 
Atunci iudeii au pecetluit ignoran a lor fa  de solia evangeliei
prin omorârea lui tefan. Ucenicii care erau r spândi i din 
cauza urm ririlor, predicau mai departe evangelia. La scurt 
timp, Saul i i schimb  atitudinea i devine slujitor al lui 
DUMNEZEU sub numele Paul, care era cunoscut i ca 
apostolul neamurilor. Prophets and Kings, 699

“Unii, a a am v zut, se vor intoarce bucuro i. Al ii nu vor 
accepta solia adresat  bisericii din Laodicea. Vor fi c ldu i, ca 
i pân  acuma i deaceea vor fi scuipa i afar . Numai cine din 

toat  inima se va intoarce va fi acceptat de DUMNEZEU.”
Testimonies, Bd. 1, 143–144
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  Dup  a 4-a solie, urmeaz  judecata

Când Neemia sa intors din Persia, a aflat de desonoarea
care avea loc, i a luat imediat m suri ca s  dea afar  pe 
intrus. “Mi-a p rut foarte r u, i am aruncat afar  din 
c mar  toate lucrurile lui Tobia.

       Apoi am poruncit s  se cur easc  od ile, i am pus 
iar in ele uneltele Casei lui DUMNEZEU, darurilede
mâncare i t mâia.” Prophets and Kings, 670
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  Pl gile

“Când ISUS a constatat c  na iunea aleas , iudeii, au dat gre ca
representan i al LUI pe p mânt,  in acela  timp EL a v zut c
aceast  biseric  se va uni cu papalitatea. i la fel cum st tea pe 
muntele M slinului, i a plâns pentru Ierusalem pân  la apusul 
soarelui, a a plânge i acuma in zilele noastre când sfâr itul este 
aproape, i se roag  pentru fiecare p c tos ca s  fie salvat.
In curând EL va zice ingerilor care in cele 4 vânturi: “L sa i s
vin  pl gile. L sa i ca intunericul, distrugerea i moartea s  vin
peste cei care au inc lcat legea MEA.” EL se va vedea obligat s
spun  celor care au tiut adev rul i nu l-au practicat, precum i
iudeilor: “Dac i-ai fi dat seama chiar i in ultima zi, de lucrurile 
care i-ar fi adus pacea! Dar acuma acestea r mân ascunse in fa a
ochilor t i.” Review and Herald, 8. Octombrie 1901
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Revenirea

”Pe timpul cre tinilor din trecut, ISUS a venit de dou  ori. 
Prima LUI venire a avut loc in Betleem, atunci când a fost 
copil. A doua venire a avut loc pe insula Patos, atunci când i s-
a ar tat in toat  gloria LUI scriitorului Apocalipsei Ioan, care 
a c zut mort când l-a v zut. Dar CRISTOS i-a dat putere 
penru a rezista in acel moment, i i-a dat ca sarcin  s  trimit
un mesaj c tre biserica din Asia. Numele biblic al acestor 
biserici reprezint  pentru fiecare perioad  a timpului 
(dup  in l area la cer a lui ISUS) o biseric  a lui 
DUMNEZEU, i ea(biserica) este descris  cu caracterul ei 
pe care il avea pe perioada de timp in care exista.”
Manuscript Releases, Bd. 19, 40-41
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Traseul lui Moise – Prima parte

“Pe perioada de timp când israeli ii se aflau ca 
prizonieri in Egipt, ei s-au indp rtat pân  la un 
anumit grad de legea lui DUMNEZEU. Sabatul 
era neglijat, iar presiunea exercitat  de egipteni, 
le f cea aproape imposibil ca s  p streze legile lui 
DUMNEZEU. Dar Moise a ar tat poporului c
prima premiz  pentru a fi salva i este de a 
asculta de legile lui DUMNEZEU. Aspira ia lor 
de a respecta Sabatul, le era cunoscut i
Egiptenilor.” Patriarchs and Prophets, 258
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Traseul lui Moise  - Partea a doua

“Moise i Aaron nu au avut puteri 
supranaturale; ci DUMNEZEU a lucrat prin 
ei i a f cut minunile in fa a faraonului. 
Acestea erau ca s -l conving  pe faraon c :
“EU sunt” cel atotputernic care L-AM trimis 
pe Moise s  scoat  poporul meu din robie, 
pentru ca poporul s  poat  s -i slujeasc .”
Patriarchs and Prophets, 264
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Traseul lui Moise – Partea a treia

“Judecata de care prima dat  Egiptenii au fost 
avertiza i, era ultima care urma s  vin  peste ei. 
Dar DUMNEZEU este foarte indur tor i milos. 
Cu mare ingrijorare EL se gânde te la fiin ele
create, dup  chipul i asem narea LUI. Dac
pierderile de recolt i ale animalelor ar fi f cut pe 
Egipteni s  le par  r u, nu mai venea nici o  
nenorocire peste copii lor. Dar pentru c  inima lor 
era impietrit , fiecare nenorocire a trebuit s  vin
peste ei.” Patriarchs and Prophets, 273
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   Traseul lui Moise - Dezam girea

“Hebreii i- au a ezat tab ra lâng  mare. Masa apelor 
considerau o piedic  imens  pentru ei, iar in sud, un ir de 
mun ii le impiedicau mar ul. Deodat  z resc in indep rtare
str lucirea armelor i carurile de armat , care anun au 
apropierea unei o tiri intregi. In timp ce o tirea se apropia, ei i-
au dat seama c  intreaga armat  egiptean  plecase in urm rirea
lor. Dezam girea i- a cuprins. Unii strigau c tre DUMNEZEU, 
dar majoritatea se plângeau la Moise: “Nu erau destule 
morminte in Egipt, de ne- ai adus ca s  murim aici? De ce ne- ai 
f cut a aceva? Nu i- am spus in Egipt s  ne la i in pace s  slujim 
egiptenilor! Ar fi fost mai bine s  fi slujit egiptenilor decât s
murim aici in de ert!” Patriarchs and Prophets, 283–284
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   Traseul lui Moise - Dezam girea

“Peste noi str luce te lumina acumulat  de-a lungul 
veacurilor. Raportul despre lipsa de memorie al 
israeli ilor a fost p strat  pentru ca noi s  fim elumina i
prin acest exemplu. In aceast  perioad  de timp chiar 
DUMNEZEU insu i, i-a intins mâna pentru a stringe pe 
poporul lui din toate na iunile, neamuri i limbi. 
Mi carea adventist  a fost testat  la anul 1844, precum i
poporul israel la Marea Ro ie. Dac  adventi tii din acea 
perioad  ar fi avut incredere in mâna lui DUMNEZEU 
care conduce totul, i ar fi inv at din experien ele din 
trecut, ar fi sim it salvarea absolut  prin DUMNEZEU.”
Testimonies Bd. 8, 115–116
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Traseul lui Moise – Partea a patra

“DUMNEZEU a inten ionat ca actul când va face 
cunoscute legile LUI, s  fie un eveniment colosal, 
corespunz tor gloriei SALE. Ar fi trebuit ca s  li se 
impregneze bine, c  tot ce apar inea de serviciul divin, 
necesit  onoare i cinste. Deaceea DUMNEZEU a cerut 
de la Moise: Dute i binecuvinteaz poporul azi i
mâine, i s - i spele hainele i s  fie preg ti i pentru 
ziua a treia; c ci a treia zi, DOMNUL se va coborâ pe 
muntele Sinai, in fa a intregului popor.

     Preg tirea considera in a se sp la pe sine, i a- i sp la
hainele. Moise le-a atras aten ia asupra p catelor lor, 
ca prin post i rug ciune s  se cure e de orice p cat.
Patriarchs and Prophets, 303–304
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Traseul lui Moise – Partea a patra

“Dintr-un popor care era in sclavie, ca Israelul, ei sunt ale i i
ridica i peste toate popoarele, devenind poporul REGELUI, 
Regilor. DUMNEZEU i-a separat de restul lumii, pentru ca 
s  le incredin eze ceva sacru. EL i-a f cut ap r tori al legilor 
LUI, i inten iona ca prin ei s  se fac  cunoscut i celorlalte 
na iuni. Prin aceasta s-ar fi putut ca Lumina Cerului s
str luceasc  pe p mântul intunecat, i o voce s  apeleze la 
na iuni, s  inceteze s  se inchine la zei, i s  se intoarc  la 
DUMNEZEUL viu. Dac  Israel i-ar fi indeplinit sarcina, ei 
deveneau o putere care mi cau intreaga lume. DUMNEZEU 
insu i sa oferit s  fie scutul lor, i s -i ridice peste toate 
popoarele. Atunci Israeli i ar fi f cut cunoscute Lumina i
Adev rul LUI, iar ei se puteau afirma  având parte de Sfânta 
Conducere ca exemplu de loialitate fa  de DUMNEZEU i
fiind superiori celor care practicau idolatria.”(inchinare la 
idoli) Patriarchs and Prophets, 314
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Traseul lui Moise - Mali iozitate

“Chiar dac  DUMNEZEU i-a ascultat rug ciunea 
lui Moise, de a salva pe Israel de la distrugere, 
dec cerea a trebuit s  fie pedepsit . F r delegea i
neascultarea in care Aaron a l sat poporul s
cad , se puteau repede transforma in anarchie, 
dac  nu se luau m suri, i puteau duce la o 
degradare total i ireparabil . R ul trebuia 
exterminat cu toat  duritatea. Stând la por ile
taberei Moise a strigat:”S  vin  la mine cei care 
apar in de DUMNEZEU!” cine nu practicase 
idolatrie se putea al tura de partea sa dreapt ,
cine ins  era p c tos, dar îi p rea r u la stinga.”
Patriarchs and Prophets, 324
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Traseul lui Moise - Lucrarea

“Când Moise era pe munte, a primit de la 
DUMNEZEU o dispozi ie: “S -MI fac  un 
Sanctuar ca s  pot locui in mijlocul lor” i i s-au 
dat date exacte pentru construc ie. Cu dec derea
lor, Israeli ii au pierdut binecuvântarea care le 
fusese promis . O perioad  de timp contruirea 
Sanctuarului in mijlocul lor era imposibil . Dar 
dup  ce prin Mila Cerului, ei au fost iar accepta i, 
marele lor conduc tor sa apucat s  indeplineasc
ordinul.” Patriarchs and Prophets, 343
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Traseul lui Moise - Reforma

“DUMNEZEU a inte ionat ca trecerea lui Israel de Jordan, 
s  fi avut loc printr-o minune. La ordinul LUI, Josua a 
poruncit poporului s  se cur easc , s - i m rturiseasc
p catele, i s  se spele. “Mâine” a spus el, “DUMNEZEU 
va face o minune in mijlocul vostru. Sanctuarul s  mearg
in fa a mul imii. i când vor vedea presen a lui JAHWES, 
purtat  de preo i din mijlocul mul imii, i indreptându-se
spre râu, Israeli ii trebuiau s  p r seasc  locul unde se 
aflau, i s -i urmeze. Circumstan ele cum trebuia s  aib
loc opera ia erau transmise cu minute inainte, i Josua le-a 
spus.”A a s  v  da i seama c  este un DUMNEZEU viu in 
mijlocul vostru, i EL îi va inl tura pe Canaani i din fa a
voastr ... Vede i Sanctuarul lui DUMNEZEU care este 
peste toat  lumea, merge inaintea voastr  prin Jordan.”
Patriarchs and Prophets, 483–484
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Traseul lui Moise – Partea a patra

“Imediat dup  Jordan, in Canaan, Hebreii i-au
construit taberele. Josua “t ia imprejur” pe copiii lui 
Israel. i când copiii lui Israel pentru prima dat i-au
ridicat tab ra in Gilgal ei au inut s rb toarea Passa. 
Intreruperea ceremonii de “T ire imprejur”, de la 
rebeliunea din Kadesch, îi aminteau pe israeli i c
leg mântul lor cu DUMNEZEU(care se confirma prin 
aceast  ceremonie) fusese intrerupt. i intreruperea 
s rb torii Passa, le aducea aminte de eliberarea lor din 
robie, i de faptul c  ei la strâmtorare au vrut s  se 
intoarc in Egipt, cea ce nu a fost pe placul lui 
DUMNEZEU.

Dar acum, inc odat DUMNEZEU admite pe Israel ca 
popor al LUI, i semnul leg mântului este instaurat.”
Patriarchs and Prophets, 485–486
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Traseul lui Moise – Partea a treia

“La asaltul din Jerichos, M re ul Mareshall a 
avut un plan de b t lie a a simplu i ingenios, 
incât nicio fiin  uman  nu ar fi indr znit s i-l
asume. Nici o mân  de om nu distrusese zidurile 
cet ii, ca s  se poat  faima cu acest incident. 
A a i in zilele noastre, nici un om s  nu se 
faimeze cu lucrarea pe care o face. Numai 
DUMNEZEU s  fie l udat. Ach, dac  oamenii ar 
in elege c  au nevoie s  se uite la DUMNEZEU, 
pentru ca EL s  le dea o lucrare de f cut!”
Review and Herald, 16. Octombrie 1900


