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Principii, reguli úi consideraĠii
creúterea înĠelegerii úi a cunoútinĠei la MilleriĠi
cei 144.000 în groapă (la locul lor !!!)
procesul de curăĠire
Despre autor
Lui Jeffrey Pippenger îi aparĠinuse o firmă de construcĠii úi nu avea nici o legătură cu
credinĠa creútină. După primul lui contact cu creútini credincioúi, a început să studieze cu
râvnă Cuvântul LUI DUMNEZEU úi cărĠile lui E. G. White úi devenise Adventist de Ziua a
ùaptea. În studiile lui el se ocupase în primul rând mai ales cu profeĠiile despre „Timpul
Sfârúitului“ fiind fascinat de ele. Îúi vânduse firma úi úi-a dedicat tot timpul lui lucrării
LUI DUMNEZEU. ÎnĠelegerea lui adâncă a profeĠiilor „Timpului Sfârúitului“ au
condus la faptul că, el primea invitaĠii din multe diferite părĠi ale globului pentru a Ġine
Seminarii úi Discursuri. Începând din anul 1996 el devine astfel Evangelist laic mergând
peste tot în lume predicând cuvântul profetic. Jeffrey Pippenger este căsătorit cu Kathryn
úi are doi copii maturi.
Lucrarea úi Ġinta noastră:
Suntem o organizaĠie non profit de Aventiúti de Ziua a ùaptea care dorim din inimă să
trezim poporul nostru advent prin răspândirea acestei materii de profeĠie a “Timpului
Sfârúitului”. Suntem convinúi că lupta dintre DOMNUL nostru HRISTOS úi satana a ajuns
în faza de încheiere úi că timpul de har al poporului LUI DUMNEZEU se va sfârúi foarte
curând. Acuma este timpul de redeúteptare, a ploii timpurii úi a ploii târzii.
Cuvânt de întroducere
Seminariile mele din ultimii ani, care pot fi frecventate de oriúicine, se bazează pe unele
principii, reguli úi note inspirate, care la început sunt identificate úi în cele din urmă trebuie
aplicate la lecĠiunile de profeĠie.
Eu pornesc totdeauna de la premisa, că printre ascultătorii seminariilor mele mulĠi aud úi
sunt confrontaĠi pentru prima dată cu adevărurile profetice. Mie îmi este foarte clar, că
aceste persoane trebuie să înĠeleagă conceptele úi principiile notate în această broúură,
pentru a putea înĠelege úi pătrunde logica care stă la baza studiilor mele.
Rugăciunea mea este, ca ascultătorii mei să-úi de-a seama de răspunderea lor
personală úi să verifice aceste concepte culese. Dar înainte de toate rugăciunea mea se
extinde mai ales la rugămintea úi dorinĠa, ca fiecare să-úi dea sema de răspunderea
personală pe care o are ca Adventist de Ziua a ùaptea, prin faptul că verifică acestă
materie úi precizările mele arătate foarte serios în legătură cu aceste concepte, úi în
legătură cu părĠile specifice ale profeĠiei pe care eu le voi prezenta.
Avertizez cititorul: nu este nici o îndoială la faptul că, eu ca om mai fac greúeli úi acestea
apar atât la înĠelegerea mea cât úi la intrepretarea mea a materiei. În decursul anilor a
trebuit să-mi corectez mai multe concluzii false. De aceea vă rog pe fiecare din voi, să
verificaĠi totul pe baza Cuvântului LUI DUMNEZEU – úi desigur úi pe baza scrierilor lui E.
G. White.
Jeff Pippenger, ianuarie 2007.
Materiale ajutătoare propuse
- Harta profetică 1843,
- Harta profetică 1850,
úi alte materiale din profeĠia „Timpul Sfârúitului”.
info@1843-chart.com
www.1843-chart.com
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1. Studiu profetic
„AscultaĠi-mă, Iuda úi locuitorii Ierusalimului! încredeĠi-vă în DOMNUL, DUMNEZEUL vostru, úi
veĠi fi întăriĠi; încredeĠi-vă în proorocii LUI, úi veĠi izbuti.“ (2 Cronici 20:20)
„Dacă nu credeĠi, nu veĠi sta în picioare.“ (Isaia 7:9)
2. StudenĠi ai profeĠiei
“Oricare ar fi dezvoltarea lor intelectuală, oamenii să nu gândească nici un moment că nu este
nevoie de o continuă úi profundă cercetare a Sfintelor Scripturi pentru o mai mare lumină. Ca
popor, suntem chemaĠi în mod personal să cercetăm profeĠiile.” Mărturii pentru comunitate,
vol 5, pag 708 (Testimonies, volume 5, page 708).
3. CredinĠa noastră
Temelia credinĠei noastre
„Cuvântul LUI DUMNEZEU, aúa cum îl citim, este temelia credinĠei noastre. Acest Cuvânt este
cuvântul sigur al profeĠiei úi cere credinĠă totală din partea tuturor acelora care pretind a-l crede.
Cuvântul este plin de autoritate, conĠinând în sine dovada originii sale divine.” Semnele timpului,
2 iunie, 1898 (Signs of the Times, June 2, 1898).
„Pastorii ar trebui să prezinte cuvântul sigur al profeĠiei ca úi fundamentul credinĠei
„Adventiútilor de Ziua a ùaptea“.“ Evangelism, pag. 196 (Evangelism, page 196).
Dovada cea mai puternică
“Începând de la Moise, adevăratul Alfa al istoriei biblice, HRISTOS le prezenta din toate
Scripturile lucrurile cu privire la SINE ÎNSUùI. Dacă mai întâi li S-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost
satisfăcută. În plinătatea bucuriei lor, nu ar mai fi fost înfometaĠi după nimic.”
“Dar era nevoie ca ei să înĠeleagă mărturia adusă în favoarea LUI de către simbolurile úi
profeĠiile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia să se întemeieze credinĠa lor. HRISTOS n-a
săvârúit nici o minune pentru a-i convinge, ci primul lucru a fost să le tălmăcească Scripturile. Ei
priviseră la moartea LUI ca la nimicirea tuturor nădejdilor lor. Acum, EL le arăta din profeĠii că
aceasta era dovada cea mai puternică a credinĠei lor.” HRISTOS Lumina Lumii, pag. 798 (The
Desire of Ages, page 796).
4. Autorul credinĠei noastre
„Să ne uităm Ġintă la CĂPETENIA úi DESĂVÂRùIREA credinĠei noastre, adică la ISUS, care,
pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreĠuit ruúinea, úi úade la dreapta
scaunului de domnie al LUI DUMNEZEU.“ (Evrei 12:2)
HRISTOS nu se schimbă niciodată
„ISUS HRISTOS este acelaú ieri úi azi úi în veci!“ (Evrei 13:8)
„… orice ni se dă bun úi orice dar desăvîrúit este de sus, pogorându-se de la TATĂL luminilor, în
care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov 1:17)
„Căci EU sunt DOMNUL, EU nu MĂ schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-aĠi fost nimiciĠi.“
(Maleahi 3:6)
5. ProfeĠia este Glasul LUI HRISTOS
“Glasul LUI HRISTOS este cel care vorbeúte prin patriarhi úi profeĠi, din zilele lui Adam úi până
la scenele de încheiere ale timpului. Mântuitorul este descoperit în Vechiul Testament tot aúa de
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clar ca în Noul. Ceea ce viaĠa LUI HRISTOS úi învăĠăturile Noului Testament scot în evidenĠă cu
claritate úi frumuseĠe este tocmai lumina din trecutul profetic. Minunile LUI HRISTOS sunt o
dovadă a dumnezeirii LUI; dar o úi mai puternică dovadă că EL este Răscumpărătorul lumii se
găseúte asemănând profeĠiile Vechiului Testament cu istoria Noului Testament.” HRISTOS
Lumina Lumii, pag. 799 (The Desire of Ages, page 799).
6. Nevoia noastră cea mai mare
„Cea mai mare úi urgentă nevoie a noastră este o reînviorare a adevăratei evlavii în mijlocul
nostru. Căutarea acestei reînviorări ar trebui să fie preocuparea noastră de căpetenie.” Mesaje
selectate, vol. 1, pag. 121 (Selected Messages, book 1, page 121).
„O redeúteptare úi o reformaĠiune (transformare) trebuie să aibă loc sub conducerea DUHULUI
SFÂNT. Redeúteptarea úi reformaĠiunea (transformarea) sunt două procese diferite.
Redeúteptarea înseamnă o reînnoire a vieĠii spirituale, o însufleĠire a puterilor minĠii si a inimii, o
înviere din moartea spirituală. ReformaĠiunea este caracterizată printr-o reorganizare, o schimbare
a ideilor úi a teoriei (concepĠilor), a obiúnuinĠelor úi a practicilor. O reformaĠiune nu va aduce
roadele bune ale onestităĠii (dreptăĠii) numai dacă este legată de o redeúteptare a vieĠii spirituale
care se face prin lucrarea DUHULUI SFÂNT. Redeúteptarea úi reformaĠiunea au un anumit scop,
úi când se face această lucrare, ea trebuie să se facă împreună.” Mesaje selectate, vol. 1, pag.
128 (Selected Messages, book 1, page 128).
O mare redeúteptare
„Când vom înĠelege ca popor ce înseamnă această carte [Daniel úi Apocalipsa] pentru noi,
atuncea vom vedea printre noi o mare redeúteptare”. Mărturii pentru predicatori, pag. 113
(Testimonies to Ministers, page 113).
O redeúteptare totală - o cu totul altă experienĠă religioasă
„Dacă cărĠile Daniel úi Apocalipsa vor fi înĠelese mai bine, atunci credincioúii vor avea o
redeúteptare totală în domeniul spiritual (o cu totul altă experienĠă religioasă) ... Un lucru se
va înĠelege sigur din studierea apocalipsei – că legătura dintre DUMNEZEU úi poporul LUI este
apropiată úi decisivă.” ViaĠa de credinĠă, pag. 345 (The Faith I Live By, page 345).
7. Fiecare fapt úi principiu
“Fiecare principiu din Cuvântul LUI DUMNEZEU îúi are locul SĂU, fiecare fapt însemnătatea
lui. Iar structura completă, ca plan úi execuĠie, dă mărturie despre Autorul ei. Nici o minte în afară
de a Celui Infinit nu putea concepe sau împlini o asemenea structură.” EducaĠie, pag. 124
(Education, page 123)
Darea profeĠiei úi evenimentele profetizate
“DUHUL SFÂNT a format în aúa fel lucrurile, atât circumstanĠele în inspirarea profeĠiei cât
úi evenimentele profetizate descrise, pentru ca noi să învăĠăm din aceasta, că agentul uman să
fie acuns din faĠa privirilor, ascuns în HRISTOS, úi că DUMNEZEUL cerurilor úi legea LUI să fie
glorificate.” Mărturii pentru predicatori, pag. 112 (Testimonies to Ministers, page 112).
8. Mărturia a doi
„În Legea voastră este scris că mărturia a doi oameni este adevărată“ (Ioan 8:17)
„Orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori.“ (2 Corinteni 13:1)
Pe mărturia a doi sau trei martori
„Cel vinovat de moarte să fie omorât pe mărturia a doi sau trei martori; să nu fie omorît pe
mărturia unui singur martor.“ (Deuteronomul 17:6)
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„Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca să adeverească vreo nelegiuire sau
vreun păcat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori.“
(Deuteronomul 19:15)
Hotărât de DUMNEZEU
„Cât priveúte faptul că Faraon a visat visul de două ori, înseamnă că lucrul este hotărât din
partea LUI DUMNEZEU, úi că DUMNEZEU se va grăbi să-l aducă la îndeplinire.“ (Geneza 41:32)
Poruncile de drept
„Iată poruncile de drept pentru voi úi pentru urmaúii voútri, în toate locurile în cari veĠi locui.
Dacă un om omoară pe cineva, ucigaúul să fie omorât, pe mărturia martorilor. Un singur martor nu
va fi deajuns ca să fie osândit cineva la moarte.“ (Numeri 35:29-30)
„Cine a călcat Legea lui Moise, este omorât fără milă, pe mărturia a doi sau trei martori.“ (Evrei
10:28)
„Împotriva unui presbiter (Sau: bătrâni.) să nu primeúti învinuire decât din gura a doi sau trei
martori.“ (1 Timotei 5:19)
Orice vorbă să fie sprijinită
„Dar, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inúi, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită
pe mărturia a doi sau trei martori.“ (Matei 18:16)
Mărturia mea nu este adevărată
„Dacă EU mărturisesc despre Mine însumi, mărturia Mea nu este adevărată. Este un Altul,
care mărturiseúte despre Mine; úi útiu că mărturisirea, pe care o face EL despre Mine, este
adevărată.“ (Ioan 5:31-32)
9. Comorile pentru “această” ultimă generaĠie
„Fiecare dintre profeĠii din vechime au vorbit mai puĠin pentru timpul în care au trăit ei decât
pentru cel în care trăim noi, aúa că profeĠia lor este făcută úi mai puternică pentru noi. „Aceste
lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, úi au fost scrise pentru învăĠătura noastră,
peste cari au venit sfârúiturile veacurilor.“ (1 Corinteni 10:11). „Lor le-a fost descoperit că nu
pentru ei înúiúi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au
propovăduit Evanghelia, prin DUHUL SFÂNT trimis din cer úi în care chiar îngerii doresc să
privească.““ (1 Petru 1:12). “Biblia a adunat laolaltă comorile ei pentru această ultimă generaĠie.
Toate evenimentele mari úi solemne ale istoriei Vechiului Testament s-au repetat úi se
repetă în biserica acestor zile din urmă.” Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-339 (Selected
Messages, book 3, page 338-339).
Aceste ultime zile
„Aceúti bărbaĠi ai Vechiului Testament au vorbit despre lucruri care s-au întâmplat în zilele lor,
iar Daniel, Isaia úi Ezechiel nu au vorbit doar despre lucruri care îi interesau pe ei ca adevăr
prezent, ci privirile lor au atins viitorul úi ceea ce avea să se întâmple în aceste ultime zile.”
Mesaje selectate, vol. 3, pag. 419-420 (Selected Messages, book 3, page 419-420).
ProfeĠii nu se contrazic
„Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor; căci DUMNEZEU nu este un DUMNEZEU al
neorânduielii, ci al păcii, ca în toate Bisericile sfinĠilor.“ (1 Corinteni 14:32-33)
„ùi tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învăĠătura noastră, pentru ca, prin răbdarea
úi nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde.“ (Romani 15:4)
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„Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înúiúi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi
le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin DUHUL SFÂNT trimes din cer úi în care
chiar îngerii doresc să privească.“ (1 Petru 1:12)
10. Chipul profeĠiei
Ca un plan făcut în cărĠile Daniel úi Apocalipsa
“Din ridicarea úi căderea popoarelor, aúa cum sunt redate în cărĠile lui Daniel úi Apocalipsa,
trebuie să învăĠăm cât de fără valoare este slava exterioară úi lumească. Babilonul, cu toată
puterea úi măreĠia lui, asemenea căreia lumea noastră n-a mai văzut vreodată - puterea úi măreĠia
care pentru oamenii din zilele acelea păreau atât de statornice úi de chinuitoare - cât de cu totul au
trecut! Ca “floarea ierbii” (lacov 1,10) a pierit. Aúa au pierit împărăĠia Medo-Persană úi împărăĠiile
Greciei úi Romei. ùi aúa se duc toate care nu au pe DUMNEZEU ca temelie! Numai ceea ce este
legat de planul SĂU úi dă pe faĠă caracterul SĂU poate dăinui. Principiile Sale sunt singurele
lucruri statornice pe care le cunoaúte lumea noastră.” ProfeĠi úi regi, pag. 548. (Prophets and
Kings, 548).
PuĠini urmăresc mersul cauzei LUI DUMNEZEU în ridicarea úi decăderea naĠiunilor
„Dar istoria, aúa cum este ea studiată de obicei, se ocupă de realizările omului, de victoriile lui în
bătălii, de succesul lui în atingerea puterii úi a gloriei. Rolul LUI DUMNEZEU în afacerile oamenilor
este pierdut din vedere. PuĠini urmăresc mersul cauzei LUI DUMNEZEU în ridicarea úi
decăderea naĠiunilor.
Într-o mare măsură, úi teologia, aúa cum este studiată úi predată, nu este decât o speculaĠie
omenească, slujind doar pentru a întuneca planurile „prin cuvântări fără pricepere“ (Iov 38,2). Prea
adesea, motivul acumulării cunoútinĠelor multor cărĠi este nu atât o dorinĠă de a găsi hrană pentru
minte úi suflet, cât o ambiĠie de a-i cunoaúte pe filozofi úi teologi, o dorinĠă de a prezenta oamenilor
creútinismul în termeni úi propoziĠii erudite.“ Sfaturi pentru părinĠi, educatori úi elevi, pag. 380
(Counsels to Parents and Teachers, page 380).
Istoria se repetă
“Fiecărei naĠiuni care a intrat pe scena istoriei s-a permis să îúi ocupe locul pe pământ, ca să se
poată vedea dacă va împlini scopul urmărit de “Străjerul sfânt”. ProfeĠia a dezvăluit înălĠarea úi
căderea marilor imperii ale pământului - Babilon, Medo-Persia, Grecia úi Roma. Istoria s-a repetat
cu fiecare dintre acestea, ca úi cu naĠiuni care aveau o putere mai mică. Fiecare a avut perioada
sa de probă, fiecare a eúuat, gloria i s-a stins, puterea i-a secătuit, iar locul i-a fost luat de o alta.
EducaĠie, pag. 177 (Education, page 177).
11. Punctul de referinĠă
“În Apocalipsa, se întâlnesc úi se sfârúesc toate cărĠile Bibliei ...” Faptele apostolilor, pag. 585
(Acts of the ApostIes, page 585).
Daniel úi Apocalipsa
„StudiaĠi Apocalipsa împreună cu cartea lui Daniel, căci istoria se va repeta ... Noi, cu toate
avantajele noastre religioase, ar trebui să útim mult mai multe azi decât útim.“ Mărturii pentru
predicatori, pag. 116 (Testimonies to Ministers, page 116).
Acelaúi subiect
„Mi-a venit acest gând să leg aceste două cărĠi laolaltă, Apocalipsa după Daniel, aceasta
aruncând o lumină mai mare peste subiectele tratate in Daniel. Scopul este acela de a uni aceste
cărĠi, arătând că ambele se referă la aceleaúi subiecte.” Mărturii pentru predicatori, pag. 117
(Testimonies to Ministers, page 117)
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12. ProfeĠia defineúte
„Astăzi trăiesc persoane, care prin studierea profeĠiilor lui Daniel úi Ioan au primit mare lumină
de la DUMNEZEU pentru că, ei au văzut ca martori cum anumite profeĠii se aflau în procesul de
împlinire în ordinea lor descrisă. Ei au dus mesajul peste timpuri la oameni. Adevărul a restrălucit
clar úi luminos ca soarele la amiază. Evenimentele istorice care arată împlinirea directă a
profeĠiilor, le-au fost descoperite oamenilor, úi ei au putut înĠelege că profeĠia este o schiĠare
lineară figurată a evenimentelor, care se desfăúoară până la încheierea istoriei acestui pământ.“
Mesaje selectate, cartea 2, pag. 101-102 (Selected Messages, book 2, 101–102)
13. Liniile profetice
„Trebuie să avem o asemenea cunoútinĠă a Scripturilor încât să putem identifica liniile
profeĠiilor úi să înĠelegem specificaĠiile date de profeĠi, de HRISTOS úi de apostoli, aúa încât să
nu fim ignoranĠi, ci să fim în stare să vedem că ziua se apropie úi cu un zel îndoit úi cu putere să
ne îndemnăm unul pe altul la credincioúie, evlavie úi sfinĠenie.” Review and Herald, 31 iulie, 1888
Aceeaúi linie profetică
„Cartea Apocalipsei este o carte sigilată dar totodată este úi o carte deschisă. În ea sunt
înregistrate evenimente frumoase care au loc în ultimele zile ale istoriei acestui pământ. ÎnvăĠătura
acestei cărĠi este definită, nu este mistică úi de neînĠeles.”
„În ea (cartea Apocalipsei) este folosită aceeaúi linie a profeĠiei ca în Daniel. DUMNEZEU a
repetat unele profeĠii, arătând astfel importanĠa care trebuie să le fie acordată. DOMNUL nu repetă
lucruri care nu au o mare importanĠă.” Manuscrise alese, vol. 9, pag. 7-8 (Manuscript Releases,
vol. 9, page 7-8)
14. Jesaja 28 úi “Linie peste Linie”
„Ei zic: „Pe cine vrea el să înveĠe înĠelepciunea? Cui vrea să dea învăĠături? Unor copii înĠărcaĠi
de curând, luaĠi de la ĠâĠă? Căci dă învăĠătură peste învăĠătură, învăĠătură peste învăĠătură,
poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puĠin aici, puĠin acolo.“ - Ei bine! Prin niúte oameni
cu buze bâlbăitoare úi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia DOMNUL. EL îi zicea: „Iată
odihna; lăsaĠi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!“ Dar ei n-au vrut să asculte, úi
pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: „ÎnvăĠătură peste învăĠătură, învăĠătură peste învăĠătură,
poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puĠin aici, puĠin acolo“, ca mergând, să cadă pe
spate úi să se zdrobească, să dea în laĠ úi să fie prinúi.“ (Isaia 28:9-13)
(A) Isaia 28 úi reânviorarea
“Reânvioarea vine din prezenĠa DOMNULUI. Să ne pregătim inimile în aúa fel ca adevărul LUI
DUMNEZEU să trăiască în noi úi să ne curăĠească úi să fim pregătiĠi pentru a primi ploaia
târzie.” Manuscrise alese, vol. 8, pag. 228 (Manuscript Releases, volume 8, page 228).
“Puterea înviorătoare a LUI DUMNEZEU vine numai asupra celor ce s-au pregătit pentru ea,
înfăptuind lucrarea la care i-a îndemnat DUMNEZEU, úi anume să se curăĠească de orice întinare
a cărnii úi a duhului, ducând până la capăt sfinĠirea în frică de DUMNEZEU.” Dietă úi hrană, pag.
33 (Counsels on Diet and Foods, 33).
“Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slabă a puterii LUI
DUMNEZEU decât a marcat-o începutul ei. ProfeĠiile care s-au împlinit la revărsarea ploii timpurii,
la începutul predicării Evangheliei, urmează să se împlinească iarăúi în ploaia târzie de la
încheierea ei. Acestea sunt “vremurile de înviorare” către care privea în viitor apostolul Petru când
spunea: “PocăiĠi-vă dar, úi întoarceĠi-vă la DUMNEZEU, pentru ca să vi se úteargă păcatele, ca să
vină de la DOMNUL vremile de înviorare, úi să trimită pe CEL ce a fost rânduit mai dinainte pentru
voi: pe ISUS HRISTOS” (Fapte 3,19-20).” Marea luptă, pag. 611-612 (The Great Controversy,
page 611-612)
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Lapte sau carne?
„Ei zic: „Pe cine vrea el să înveĠe înĠelepciunea? Cui vrea să dea învăĠături? Unor copii înĠărcaĠi
de curând, luaĠi de la ĠâĠă? Căci dă învăĠătură peste învăĠătură, învăĠătură peste învăĠătură,
poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puĠin aici, puĠin acolo.“ - Ei bine! Prin niúte oameni
cu buze bâlbăitoare úi cu vorbirea străină va vorbi poporului acestuia DOMNUL. EL îi zicea: „Iată
odihna; lăsaĠi pe cel ostenit să se odihnească; iată locul de odihnă!“ Dar ei n-au vrut să asculte, úi
pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: „ÎnvăĠătură peste învăĠătură, învăĠătură peste învăĠătură,
poruncă peste poruncă, poruncă peste poruncă, puĠin aici, puĠin acolo“, ca mergând, să cadă pe
spate úi să se zdrobească, să dea în laĠ úi să fie prinúi.“ (Isaia 28:9-13)
Lapte
„În adevăr, voi cari de mult trebuia să fiĠi învăĠători, aveĠi iarăú trebuinĠă de cineva să vă înveĠe
cele dintâi adevăruri ale Cuvintelor LUI DUMNEZEU, úi aĠi ajuns să aveĠi nevoie de lapte, nu de
hrană tare. ùi oricine nu se hrăneúte decât cu lapte, nu este obiúinuit cu cuvântul despre
neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror
judecată s-a deprins, prin întrebuinĠare, să deosebească binele úi răul. De aceea, să lăsăm
adevărurile începătoare ale LUI HRISTOS, úi să mergem spre cele desăvârúite, fără să mai punem
din nou temelia pocăinĠei de faptele moarte, úi a credinĠei în DUMNEZEU, învăĠătura despre
botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morĠilor úi despre judecata veúinică.“ (Evrei
5:12-6:2)
Adevărul Prezent
“Există multe adevăruri preĠioase în Cuvântul LUI DUMNEZEU, dar turma are nevoie acum de
“Adevărul Prezent”.” Scrieri timpurii, pag 63 (Early Writings, page 63).
(B) ÎnvăĠătorii din Isaia 28
ÎnvăĠători falúi
„ùi avem cuvântul proorociei făcut úi mai tare; la care bine faceĠi că luaĠi aminte, ca la o lumină
care străluceúte într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziuă úi va răsări luceafărul de
dimineaĠă în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să útiĠi că nici o proorocie din Scriptură nu
se tâlcuieúte singură. Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de
la DUMNEZEU, mânaĠi de DUHUL SFÂNT. În norod s-au ridicat úi prooroci mincinoúi, cum úi între
voi vor fi învăĠători mincinoúi, cari vor strecura pe furiú erezii nimicitoare,se vor lepăda de Stăpânul,
care i-a răscumpărat, úi vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică.“ (2 Petru 1:19-2:1)
Dar cărarea celor neprihăniĠi este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu
crescând până la miezul zilei. (Proverbe 4:18)
(C) StudenĠii lui Isaia 28
Cei înĠelepĠi úi cei nelegiuiĠi
„Cei înĠelepĠi vor străluci ca strălucirea cerului, úi cei ce vor învăĠa pe mulĠi să umble în
neprihănire vor străluci ca stelele, în veac úi în veci de veci. Tu, însă, Daniele, Ġine ascunse aceste
cuvinte, úi pecetluieúte cartea, până la vremea sfârúitului ... Atunci mulĠi o vor citi, úi cunoútinĠa va
creúte.“ „MulĠi vor fi curăĠiĠi, albiĠi úi lămuriĠi; cei răi vor face răul, úi niciunul din cei răi nu va
înĠelege, dar cei pricepuĠi vor înĠelege.“ (Daniel 12:3-4,10)
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoútinĠă. Fiindcă ai lepădat cunoútinĠa, úi EU te voi lepăda, úi
nu-MI vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea DUMNEZEULUI tău, voi uita úi EU pe copiii tăi!“
(Osea 4:6)
15. FundaĠia (bazele)
“DOMNUL a declarat, că istoria trecutului se va repeta, în timp ce noi intrăm în faza încheierii
lucrării. Fiecare adevăr pe care ni le-a dat EL pentru aceste ultime zile, ne este dat pentru a îl
proclama lumii. Fiecare stâlp pe care l-a pus EL trebuie întărit. Noi nu putem acum să călcăm (să
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ne dăm jos) de pe fundaĠia pe care a instalat-o DUMNEZEU … ExperienĠa bărbaĠilor (poporului
LUI DUMNEZEU), care au activat la punerea bazei lucrării noastre trebuie acuma studiate úi
repetate.” Manuscrise alese, vol. 1, pag. 54 (Manuscript Releases, vol. 1, page 54)
Baza
“Să vă ajute DUMNEZEU ca să primiĠi cuvintele pe care le-am vorbit eu. Fie ca cei care stau ca
străjerii LUI DUMNEZEU la zidurile Sionului să fie oameni care pot să vadă pericolul dinaintea
poporului, - bărbaĠi care pot face diferenĠa dintre adevăr úi eroare, onestitate (dreptate) úi
nedreptate.“
“Somarea a fost dată: Nu avem voie să permitem să intre ceva deranjant, ce ar ameninĠa
fundaĠia credinĠei, pe care noi am clădit începând din timpul mesajului din anii 1842, 1843 úi
1844. Am văzut úi am fost în acest mesaj, úi deatuncea eu am stat în faĠa lumii cu acestă lumină a
adevărului rămânându-i fidelă, lumină pe care mi-a dat-o DUMNEZEU. Nu vă propunem să vă luaĠi
picioarele (nu avem de gând să ne luăm picioarele) de pe această platformă (bază), pe care am
fost puúi atuncea când zi de zi noi îl căutam pe DOMNUL în rugăciune serioasă, cerând úi căutând
lumina. CredeĠi voi, că eu aú putea renunĠa la lumina pe care DOMNUL mi-a dat-o mie? Să fie
neclintită ca úi o stâncă în veúnicie. Ea mă îndrumă din primul moment, de când am primit-o.””
Review and Herald, April 14, 1903.
Trei trepte
„Am văzut un grup care stătea bine păzit úi ferm, care nu arunca nici măcar o privire către cei
care doreau să zdruncine credinĠa întemeiată a celor credincioúi. DUMNEZEU S-a uitat asupra lor
aprobator. Mi-au fost arătate trei trepte - prima, a doua úi cea de-a treia solie îngerească. Îngerul
care mă însoĠea a spus: “Vai de acela care va miúca o cărămidă sau va deranja fie úi cât un vârf
de ac din aceste solii. ÎnĠelegerea adevărată a acestor mesaje este de o importanĠă vitală. Destinul
sufletelor atârnă de modul în care sunt primite.”
Am fost iarăúi purtată de-a lungul acestor solii úi am văzut cât de scump plătiseră cei din poporul
LUI DUMNEZEU pentru experienĠa lor. Ea fusese obĠinută prin multă suferinĠă úi conflict sever.
DUMNEZEU îi condusese pas cu pas, până când îi plasase pe o platformă solidă, de neclintit. Am
văzut diferite persoane apropiindu-se de platformă úi examinându-i fundaĠia. Bucurându-se, unii au
urcat imediat pe ea. AlĠii au început să critice temelia. Doreau să se facă îmbunătăĠiri, pentru că,
ziceau ei, atunci ar fi fost platforma desăvârúită úi poporul mult mai fericit.
Unii au coborât de pe platformă pentru a o examina úi au declarat că este aúezată greúit. Dar
am văzut că aproape toĠi stăteau ferm pe platformă úi îi implorau pe cei care păúiseră în afara ei să
înceteze să se mai plângă; căci DUMNEZEU era MAISTRUL CONSTRUCTOR, úi ei luptau
împotriva LUI. Au reamintit minunata lucrare a LUI DUMNEZEU care i-a condus la platforma solidă
úi, toĠi împreună, úi-au ridicat ochii către cer úi I-au dat laudă LUI DUMNEZEU cu glas tare. Lucrul
acesta i-a miúcat pe unii din cei care se plânseseră úi părăsiseră platforma úi, cu priviri pline de
umilinĠă, au urcat din nou pe ea. ExperienĠe úi Viziuni, pag. 259 (Early Writings, page 259).
16. Marcajele de drum
Trebuie observate cu grijă
„Marile indicatoare de drum ale adevărului, care ne arată unde este locul nostru, trebuie păstrate
cu atenĠie, aúa încât să nu fie doborâte úi înlocuite cu teorii care ar aduce confuzie mai degrabă
decât lumina adevărată.“ Mesaje selectate, cartea 2, pag. 101–102 (Selected Messages, book
2, page 101–102)
Localizat prin cuvântul inspirat
„Proclamarea primei, a celei de-a doua úi a celei de-a treia solii îngereúti a fost localizată în timp
de cuvântul inspirat. Nici o iotă nu trebuie schimbată. În acelaúi fel în care nici autoritatea
omenească nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament cu Noul Testament, nu are dreptul de a
schimba localizarea temporală a acestor solii. - Manuscript 32, 1896.” Sfaturi către editori, pag.
26-27 (Counsels to Writers and Editors, page 26-27).
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Ordinea lor
„Prima úi a doua solie îngerească au fost vestite în 1843 úi 1844, iar in zilele noastre se
proclamă a treia solie îngerească. Toate cele trei solii, ca úi până acuma, trebuie să fie
proclamate în continuare fără întrerupere. Azi este la fel de important ca úi cum a fost în trecut,
ca soliile să fie repetate pentru cei care caută adevărul. Cu vocea úi în scris, noi trebuie să
facem cunoscută succesiunea evenimentelor, precum úi aplicarea profeĠiei, care ne va îndrepta
spre a treia solie îngerească. Nu poate exista a treia solie fără prima úi a doua. Aceste solii
trebuiesc prezentate întregii lumi în publicaĠii úi discuĠii, arătând în linia istoriei profetice
evenimentele care au avut loc, úi care urmează să vină.” Mesaje selectate, cartea 2, pag.
104–105 (Selected Messages, book 2, page 104–105)
17. Pionierii
Vorbesc morĠii!?
„DUMNEZEU m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? EL a spus că trebuie să
vorbească morĠii. Ce vrea să spună asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea noastră noi suntem
datori să repetăm cuvintele pionierilor, care útiau ce înseamnă să cauĠi adevărul cum se caută o
comoară ascunsă, úi care au trudit din greu pentru a pune bazele credinĠei noastre. Pas cu pas ei
au înaintat conduúi de DUHUL SFÂNT. Unul câte unul însă, au trecut la odihnă. Mi s-a spus că
trebuie să publicăm din nou ceea ce au scris aceúti oameni în trecut […]”
„Adevărurile care constituie temelia credinĠei noastre trebuie menĠinute tot timpul în atenĠia
oamenilor […]”. „Trebuie acum să înĠelegem clar care sunt stâlpii credinĠei noastre - adevărurile
care ne-au constituit în poporul pe care îl formăm astăzi, călăuzindu-ne pas cu pas. - Review and
Herald, 25 Mai, 1905.” Sfaturi către editori, pag. 28-29 (Counsels to Writers and Editors, page
28-29).
Istoria se va repeta
„Iarăúi úi iarăúi mi-a fost arătat că experienĠele trecute ale poporului LUI DUMNEZEU nu
trebuie considerate ca întâmplări moarte. Nu trebuie să tratăm raportul acestor experienĠe la fel
cum am trata almanahul din anul trecut. Raportul trebuie Ġinut minte, pentru că istoria se va
repeta.” Veúti misionare publicate, pag. 175 (Publishing Ministry, page 175)
O lucrare sfinĠită
„Există o lucrare de o importanĠă sfântă pentru pastori úi oameni de făcut. Ei trebuie să studieze
istoria cauzei úi poporului LUI DUMNEZEU. Ei nu trebuie să uite relaĠia din trecut a LUI
DUMNEZEU cu poporul SĂU. Ei trebuie să primească úi să relateze adevărurile care au ajuns să
pară de mică însemnătate, în ochii celor care nu cunosc din experienĠa personală puterea úi
strălucirea care le însoĠeau atunci când au fost descoperite úi înĠelese pentru prima dată.
Aceste adevăruri trebuie prezentate lumii în toată prospeĠimea úi puterea iniĠială.” Mesaje
selectate, cartea I, pag. 157 (Selected Messages, book I, page 157)
“Daniel úi Apocalipsa”, de Uriah Smith
„InstrucĠiunile măreĠe care sunt conĠinute în Daniel úi Apocalipsa au fost citite cu zel de mulĠi în
Australia. Această carte a fost mijlocul pentru a aduce multe suflete la cunoútinĠa adevărului.
Tot ce se poate face, să se facă în vederea răspândirii cărĠii „Gânduri despre Daniel úi
Apocalipsa” (carte scrisă de Uriah Smith). Eu (zice E. G. White) nu cunosc o altă carte care ar
putea înlocui această carte. Este mâna ajutătoare a LUI DUMNEZEU.” Veúti misionare
publicate, pag. 356 (Publishing Ministry, page 356)
Au fost pionierii inspiraĠi?
„Un frate mi-a adresat întrebarea: „Sora White, credeĠi că noi trebuie să înĠelegem adevărul
fiecare pentru el însuúi? De ce nu putem să luăm adevărurile pe care ceilalĠi le-au pus laolaltă úi să
le credem pentru că ei au cercetat subiectele respective úi apoi vom fi liberi să mergem mai
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departe fără a mai fi nevoia să ne punem minĠile la treabă pentru a cerceta aceste subiecte? Nu
credeĠi că aceúti oameni din trecut care ne-au adus adevărul au fost inspiraĠi de DUMNEZEU?”
Nu îndrăznesc să afirm că nu au fost călăuziĠi de DUMNEZEU, pentru că HRISTOS conduce la
descoperirea tuturor adevărurilor; dar dacă este vorba de inspiraĠie în toată deplinătatea
semnificaĠiei sale, atunci răspunsul meu este NU.
Cred că DUMNEZEU le-a încredinĠat o slujbă, dar dacă ei nu sunt tot timpul pe deplin consacraĠi
LUI DUMNEZEU, vor introduce în munca lor propriile trăsături ciudate de caracter, punându-úi
amprenta asupra rezultatului prin modelarea experienĠei religioase a oamenilor după bunul lor
plac. Este foarte periculos să te bazezi pe înĠelepciunea cărnii. Noi ar trebui să ne bazăm pe
Puterea Infinită.
DUMNEZEU ne-a dezvăluit lucrul acesta de foarte multă vreme. Trebuie să avem o credinĠă vie
în inimile noastre úi să dorim o cunoútinĠă úi o lumină mai mare. Review and Herald, 25 Martie,
1890.” Sfaturi către editori, pag. 34 (Counsels to Writers and Editors, page 34.)
18. Cărările vechi
„Aúa vorbeúte DOMNUL: „StaĠi în drumuri, uitaĠi-vă, úi întrebaĠi cari sunt cărările cele vechi,
care este calea cea bună: umblaĠi pe ea, úi veĠi găsi odihnă pentru sufletele voastre!“ Dar ei
răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!“ (Ieremia 6:16)
Restauratorul de cărări
„Ai tăi vor zidi iarăú pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune; vei fi
numit „Dregător de spărturi“, Cel ce drege drumurile, úi face Ġara cu putinĠă de locuit.“ (Isaia
58:12)
19. Planúa profetică din 1843 (1843-chart)
„Am văzut că schema [planúa] folosită în 1843 a fost dirijată de mâna DOMNULUI úi că nu ar
trebui schimbată; că numerele erau întocmai cum a vrut EL; că mâna SA a fost deasupra úi a
ascuns o greúeală în unele cifre, greúeală pe care să n-o poată vedea nimeni până nu avea să-ùi
ia EL mâna. [Aceasta se aplică schemei-planúei folosite în timpul miúcării din 1843 úi se referă în
special la calcularea perioadelor profetice, aúa cum apăreau pe acea schemă-planúă profetică.
Următoarea frază explică faptul că a existat o inexactitate căreia, în providenĠa LUI DUMNEZEU, i
s-a îngăduit să existe. Aceasta însă nu a împiedicat publicarea ulterioară a unei scheme care a
corectat eroarea după ce a trecut miúcarea de la 1843 úi după ce calculele - aúa cum au fost
concepute atunci - úi-au atins scopul (notă editură).]” Scrieri timpurii, pag. 74. (Early Writings,
page 74).
James White úi planúa profetică din 1843 (DeclaraĠia lui James White)
„A fost mărturia unită úi în concordanĠă a tuturor proclamatorilor úi publicaĠiilor despre a doua
venire a LUI ISUS (vezi úi ziarul “A doua venire” - “Second Advent”), în măsura în care ei stăteau
pe baza „credinĠei adevărate“, că publicarea hartei profetice este o împlinire a versetului biblic din
Habacuc 2:2-3. Dacă harta profetică a fost împlinirea unui subiect al profeĠiei (iar cei care neagă
aceasta, părăsesc credinĠa originală – “originea credinĠei”), atuncea din ea urmează că anul 457
î.Chr. este anul de la care ar trebui să se dateze (raporteze) cele 2300 de zile. A fost necesar ca
mai întâi anul 1843 să fie primul sfârúit de timp publicat, pentru ca “viziunea” să se “împotmolească
(prelungească)”, adică ca să aibă loc un timp de prelungire (úovăială), în care grupa fecioarelor să
aĠipeasă úi să adoarmă în legătură cu principala temă a timpului, cu scurt timp înainte să fie treziĠi
din somn prin “Strigătul de la Miezul NopĠii” (“The Midnight Cry”).” Second Advent Review and
Sabbath Herald (revistă), vol. I, num. 2, - James White.
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20. Alfa úi Omega (Începutul úi Sfârúitul)
„Eu sunt Alfa úi Omega, CEL dintâi úi CEL de pe urmă, Începutul úi Sfârúitul.“ (Apocalipsa
22:13)
„Eu sunt Alfa úi Omega, Începutul úi Sfârúitul“, zice DOMNUL DUMNEZEU, CEL ce este,
CEL ce era úi CEL ce vine, CEL Atotputernic … care zicea: „EU sunt Alfa úi Omega, CEL dintâi úi
CEL de pe urmă. Ce vezi, scrie într-o carte, úi trimete-o celor úapte Biserici: la Efes, Smirna,
Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia úi Laodicea.“ … Când L-am văzut, am căzut la picioarele LUI ca
mort. EL ùi-a pus mâna dreaptă peste mine, úi a zis: „Nu te teme! EU sunt CEL dintâi úi CEL de pe
urmă, …“ (Apocalipsa 1:8,11,17)
Dreptatea LUI DUMNEZEU
„Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca să-l útim, úi cu mult înainte, ca să zicem: „Are
dreptate?“ Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a proorocit, úi nimeni n-a auzit cuvintele voastre. (Isaia
41:26)
Gloria LUI DUMNEZEU
„EU sunt DOMNUL, acesta este Numele MEU; úi Slava MEA n-o voi da altuia, nici cinstea MEA
idolilor.“ „Iată că cele dintâi lucruri s-au împlinit, úi vă vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca să
se întâmple.“” (Isaia 42:8-9)
Dovezile LUI DUMNEZEU
„… ca să vadă cu toĠii úi să útie, să priceapă úi să înĠeleagă că mâna DOMNULUI a făcut aceste
lucruri, úi SFÂNTUL lui Israel le-a zidit. „ApăraĠi-vă pricina, - zice DOMNUL - arătaĠi-vă dovezile
cele mai tari“, zice Împăratul lui Iacov. „Să le arate, úi să ne spună ce are să se întâmple; cari sunt
proorociile pe cari le-aĠi făcut vreodată? SpuneĠi, ca să luăm seama la ele, úi să le vedem
împlinirea; sau, vestiĠi-ne viitorul. SpuneĠi-ne ce se va întîmpla mai târziu, ca să útim că sunteĠi
dumnezei, faceĠi măcar ceva bun sau rău, ca să vedem úi să privim cu toĠii.“ (Isaia 41:20-23)
„Cu cine voiĠi să asemănaĠi pe DUMNEZEU? ùi cu ce asemănare îl veĠi asemăna? „Nu útiĠi? NaĠi auzit? Nu vi s-a făcut cunoscut de la început? Nu v-aĠi gândit niciodată la întemeierea
pământului?“ „Cu cine MĂ veĠi asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?“ zice CEL SFÂNT. „RidicaĠi-vă
ochii în sus, úi priviĠi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în úir,
oútirea lor? EL le cheamă pe toate pe nume; aúa de mare e puterea úi tăria LUI, că una nu
lipseúte.“ „Pentruce zici tu, Iacove, pentruce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascunsă dinaintea
DOMNULUI, úi dreptul meu este trecut cu vederea înaintea DUMNEZEULUI meu?“ Nu útii? N-ai
auzit? DUMNEZEUL cel veúinic, DOMNUL a făcut marginile pământului. EL nu oboseúte, nici nu
osteneúte; priceperea LUI nu poate fi pătrunsă.“ Isaia 40:18,21,25-28.
Un mântuitor
„Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colĠ întunecos al pământului. Eu n-am zis seminĠei lui Iacov:
„CăutaĠi-MĂ în zădar!“ EU, DOMNUL, spun ce este adevărat, vestesc ce este drept.“ „StrângeĠi-vă,
veniĠi úi apropiaĠi-vă împreună, voi cei scăpaĠi dintre neamuri! N-au nici o pricepere cei ce îúi duc
idolul de lemn, úi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să-i mântuiască. SpuneĠi-le, úi aduceĠi-i
încoace, ca să se sfătuiască unii cu alĠii! Cine a proorocit aceste lucruri dela început, úi le-a vestit
de mult? Oare nu EU, DOMNUL? Nu este alt DUMNEZEU decât MINE, EU sunt singurul
DUMNEZEU drept úi mântuitor, alt DUMNEZEU afară de MINE nu este. ÎntoarceĠi-vă la MINE, úi
veĠi fi mântuiĠi toĠi ceice sunteĠi la marginile pământului! Căci EU sunt DUMNEZEU, úi nu altul.“
(Isaia 45:19-22)
Am chemat neamurile de la început
„TăceĠi, ostroave, úi ascultaĠi-MĂ! Să-úi învioreze popoarele puterea, să înainteze, úi să
vorbească! Să ne apropiem úi să ne judecăm împreună. Cine a ridicat de la răsărit pe acela pe
care, în neprihănirea LUI, îl cheamă să calce pe urmele LUI? Cine îi supune neamuri úi împăraĠi?
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Cine le face sabia praf, úi arcul o pleavă luată de vânt? EL îi urmăreúte, merge în pace pe un drum
pe care n-a mai călcat nici odată cu piciorul lui. Cine a făcut úi a împlinit aceste lucruri? Acela care
a chemat neamurile de la început, EU, DOMNUL, cel dintâi úi Acelaú până în cele din urmă
veacuri.“ (Isaia 41:1-4)
Am făcut pe oameni din vremile străvechi
„Aúa vorbeúte DOMNUL, Împăratul lui Israel úi Răscumpărătorul lui, DOMNUL oútirilor: „EU sunt
CEL dintâi úi CEL de pe urmă, úi afară de MINE, nu este alt DUMNEZEU. Cine a făcut proorocii ca
MINE (să spună úi să-MI dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremile străvechi? Să
vestească viitorul úi ce are să se întâmple! Nu vă temeĠi, úi nu tremuraĠi; căci nu Ġi-am vestit úi nu
Ġi-am spus EU de mult lucrul acesta? Voi îmi sunteĠi martori! Este oare un alt DUMNEZEU afară de
MINE? Nu este altă Stâncă, nu cunosc alta! (Isaia 44:6-8)
Cir úi HRISTOS - tip & antitip
„Aúa vorbeúte DOMNUL către unsul SĂU, către Cir, pe care-l Ġine de mână, ca să doboare
neamurile înaintea lui, úi să deslege brâul împăraĠilor, să-i deschidă porĠile, ca să nu se mai
închidă: …“ (Isaia 45:1)
„Din dragoste pentru robul MEU Iacov, úi pentru Israel, alesul MEU, te-am chemat pe nume, Ġiam vorbit cu bună voinĠă, înainte ca tu să MĂ cunoúti. EU sunt DOMNUL, úi nu mai este altul,
afară de MINE nu este DUMNEZEU. Eu te-am încins, înainte ca tu să MĂ cunoúti. Ca să se útie,
dela răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că afară de MINE nu este DUMNEZEU: Eu sunt
DOMNUL, úi nu este altul. EU întocmesc lumina, úi fac întunerecul, EU dau propăúirea, úi aduc
restriútea, EU, DOMNUL, fac toate aceste lucruri.“ (Isaia 45:4-7)
Cine va aude?
„Cine dintre voi, însă, pleacă urechea la aceste lucruri? Cine vrea să ia aminte la ele úi să
asculte pe viitor? (Isaia 42:23)
„… să asculte însă úi înĠeleptul, úi îúi va mări útiinĠa, úi cel priceput, úi va căpăta iscusinĠă pentru prinderea înĠelesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, înĠelesul cuvintelor înĠelepĠilor úi al
cuvintelor lor cu tâlc.“ (Proverbe 1:5-6)
Cei 144.000 nu uită
„ğineĠi minte aceste lucruri, úi fiĠi oameni! VeniĠi-vă în fire, păcătoúilor.“ „AduceĠi-vă aminte de
cele petrecute în vremile străbune; căci EU sunt DUMNEZEU, úi nu este altul, EU sunt
DUMNEZEU, úi nu este niciunul ca MINE. EU am vestit de la început ce are să se întâmple úi cu
mult înainte ce nu este încă împlinit. EU zic: „Hotărârile MELE vor rămânea în picioare, úi îmi voi
aduce la îndeplinire toată voia MEA. EU chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o Ġară
depărtată, un om ca să împlinească planurile MELE: da, Eu am spus, úi EU voi împlini; EU am
plănuit úi EU voi înfăptui. AscultaĠi-MĂ, oameni cu inima împietrită, vrăjmaúi ai neprihănirii! EU Îmi
apropii neprihănirea: nu este departe; úi mântuirea MEA nu va zăbovi. EU voi pune mântuirea
MEA în Sion úi slava MEA peste Israel.“ (Isaia 46:8-13)
21. Repetarea úi lărgirea
ùapte biserici
1 - Efes, 2 - Smirna, 3 - Pergam, 4 - Tiatira, 5 - Sardes, 6 - Filadelfia, 7 - Laodicea
ùapte sigiluri
ùapte trâmbiĠe
22. ProfeĠia úi istoria se repetă
„În istoria profetică, toate evenimentele trecute, despre care DUMNEZEU declarase în mod
explicit că se vor împlini, s-au împlinit; iar cele care urmează la rând, vor avea loc. Daniel, profetul
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LUI DUMNEZEU, rămâne pe poziĠie. Ioan rămâne la locul lui. În Apocalipsa, LEUL din tribul lui
Iuda a rupt peceĠile pentru toĠi cercetătorii profeĠiei din cartea lui Daniel, úi astfel Daniel rămâne
neclintit la locul lui. EL îúi prezintă mărturia; aceea pe care DOMNUL i-a descoperit-o în viziunea
evenimentelor mari úi solemne pe care trebuie să le cunoaútem acum, când ne aflăm chiar în
pragul împlinirii lor.
În istorie úi profeĠie Cuvântul LUI DUMNEZEU descriu neîntreruptul conflict dintre adevăr úi
eroare. Acest conflict este încă în progres. Lucrurile care au avut loc se vor repeta.” Mesaje
selectate, cartea 2, pag. 109 (Selected Messages, book 2, page 109).
23. Sub steagul îngerului al 3-lea
„ProfeĠia s-a împlinit rând peste rând (linie peste linie). Cu cât stăm mai fermi sub steagul celei
de-a treia solii îngereúti, cu atât mai clar vom înĠelege profeĠia din Daniel, căci Apocalipsa este o
completare a cărĠii lui Daniel. Cu cât acceptăm mai pe deplin lumina prezentată de DUHUL SFÂNT
prin slujitorii consacraĠi ai LUI DUMNEZEU, cu atât mai adânc úi la fel de sigure ca tronul veúnic,
vor apărea adevărurile profeĠiei din vechime. Vom fi convinúi că oamenii LUI DUMNEZEU au
vorbit miúcaĠi de DUHUL SFÂNT. Oamenii înúiúi trebuie să fie sub influenĠa DUHULUI SFÂNT
pentru a înĠelege Glasul DUHULUI transmis prin profeĠi. Aceste solii au fost date nu pentru cei
care au rostit profeĠiile, ci pentru noi care trăim în mijlocul scenelor împlinirii lor.” Mesaje
selectate, cartea II, pag. 114 (Selected Messages, book II, page 114)
Prezentul se miúcă paralel cu trecutul
„Lucrarea LUI DUMNEZEU de pe pământ prezintă, de la un veac la altul, o asemănare izbitoare
în orice reformă mare sau miúcare religioasă. Principiile LUI DUMNEZEU în procedeele cu
oamenii sunt totdeauna aceleaúi. Miúcările importante ale prezentului îúi au paralele în acelea
ale trecutului, iar experienĠa bisericii din primele veacuri are lecĠii de mare valoare pentru timpul
nostru.” Marea luptă, pag. 343 (The Great Controversy, page 343)
Marile miúcări de reformă
„Există un studiu al istoriei ce nu trebuie condamnat. Istoria sacră era una dintre materiile
studiate în úcolile profeĠilor. În raportul privitor la purtarea LUI YAHWE faĠă de neamuri, erau
însemnate urmele paúilor SĂI. La fel úi azi trebuie să privim purtarea LUI DUMNEZEU cu naĠiunile
pământului. Trebuie să vedem în istorie împlinirea profeĠiei, să cercetăm lucrările ProvidenĠei în
marile miúcări de reformaĠiune úi să înĠelegem desfăúurarea evenimentelor în mersul naĠiunilor
înainte, către conflictul final al marii controverse.” Mărturii pentru comunitate, vol.8, pag. 307
(Testimonies, vol. 8, page 307).
Înregistrările istoriei úi a profeĠiei
„Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie raportat la alt verset. Studentul ar trebui să
înveĠe să privească Cuvântul ca un întreg úi să vadă legătura dintre părĠile lui. Ar trebui să
dobândească o cunoaútere privind marea lui temă centrală, a scopului originar al LUI DUMNEZEU
pentru lume, a naúterii marii lupte úi a lucrării de răscumpărare. Ar trebui să priceapă natura celor
două principii care se luptă pentru supremaĠie úi să înveĠe să le descopere lucrarea din rapoartele
istoriei úi profeĠiei până la marele final. Ar trebui să vadă cum această luptă trece prin toate fazele
experienĠei omeneúti; cum el însuúi dă pe faĠă, în fiecare împrejurare a vieĠii, una din cele două
raĠiuni antagoniste úi cum, fie că vrea sau nu, el hotărăúte chiar acum de care parte a controversei
va fi găsit. EducaĠie, pag. 191 (Education, page 191).

24. Istoria Millerită se repetă
(A) Daniel 12
Daniel în poziĠia lui
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„Iar tu, du-te, până va veni sfârúitul; tu te vei odihni, úi te vei scula iarăú ... odată în partea ta de
moútenire, la sfârúitul zilelor.“ (Daniel 12:13)
A împlini o datorie
„Dacă DUMNEZEU dă unui om o lucrare specială de făcut, trebuie să stea în groapă lui úi în
locul menit lui aúa cum făcuse úi Daniel, fiind gata să răspundă la chemarea LUI DUMNEZEU, fiind
pregătit să-úi îndeplinească datoria.” Manuscrise alese, vol. 6, pag. 108 (Manuscript
Releases, volume 6, page 108).
A sta în groapă in timpul perioadei Millerite
„Daniel a stat în locul lui, întărind mărturia lui care a fost sigilată, până când la vremea sfârúitului
prima solie îngerească va fi proclamată lumii noastre.” Mărturii pentru predicatori, pag. 115
(Testimonies to Ministers, page 115).
A sta în groapă în timpul perioadei a celor 144.000
„Acestea relatează evenimente din viitor care vor fi descoperite în ordinea lor. Daniel va sta în
locul lui la sfârúitul zilelor.” Comentarile biblice ale Adventiútilor de Ziua a ùaptea, volumul 7,
pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)
O carte sigilată pentru MilleriĠi
„Tu, însă, Daniele, Ġine ascunse aceste cuvinte, úi pecetluieúte cartea, pînă la vremea sfârúitului
[…] Atunci mulĠi o vor citi, úi cunoútinĠa va creúte. El a răspuns: „Du-te Daniele! Căci cuvintele
acestea vor fi ascunse úi pecetluite până la vremea sfârúitului.“ (DanieI 12:4,9)
„Ioan văzuse cartea cea mică desigilată. De aceea profeĠiile lui Daniel îúi au locul lor potrivit în
prima, a doua, úi a treia solie îngerească, pentru a fi date lumii. Desigilarea cărĠii mici a fost
mesajul în relaĠie cu timpul.” Comentarile biblice ale Adventiútilor de Ziua a ùaptea, volumul 7,
pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)
O carte sigilată pentru perioada timpului a celor 144.000
„ùi când au făcut cele úapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu; úi
am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluieúte ce au spus cele úapte tunete, úi nu scrie ce au
spus!“” (Apocalipsa 10:4)
„După ce aceste úapte tunete úi-au ridicat vocea, Ioan primeúte comanda aúa cum primise úi
Daniel în legătură cu cartea “cea mică”: „Pecetluieúte ce au spus cele úapte tunete …“.”
Comentarile biblice ale Adventiútilor de Ziua a ùaptea, volume 7, pag. 971 (The Seventh-day
Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)
CunoútinĠa va creúte
„Tu, însă, Daniele, Ġine ascunse aceste cuvinte, úi pecetluieúte cartea, până la vremea sfârúitului
... Atunci mulĠi o vor citi, úi cunoútinĠa va creúte.“ (DanieI 12:4)
Creúterea cunoútinĠei în timpul perioadei Millerite
„De fapt, proorociile prezintă o succesiune de evenimente care duc la începutul judecăĠii. Acest
lucru este adevărat în mod deosebit în ceea ce priveúte cartea lui Daniel. Dar partea aceea din
proorocie care avea legătură cu zilele din urmă, lui Daniel i-a fost cerut să o sigileze “până la
vremea sfârúitului”. O solie cu privire la judecată întemeiată pe împlinirea acelor profeĠii nu putea fi
proclamată decât atunci când va sosi această vreme. Dar în timpul sfârúitului, spune profetul,
“mulĠi vor citi úi cunoútinĠa va creúte”. (Daniel 12,4)”. Marea luptă, pag. 356 (The Great
Controversy, page 356)
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Creúterea cunoútinĠei în timpul perioadei celor 144.000
„Cartea care a fost sigilată nu a fost cartea Apocalipsei, ci doar profeĠia referitoare la zilele din
urmă, din cartea lui Daniel. Scriptura spune, „Tu, însă, Daniele, Ġine ascunse aceste cuvinte, úi
pecetluieúte cartea, până la vremea sfîrúitului ... Atunci mulĠi o vor citi, úi cunoútinĠa va creúte.“
(DanieI 12:4). Când cartea a fost deschisă s-a făcut proclamarea, „… nu va mai fi nici o zăbavă
…“ (Biblia King James spune: “nu va mai fi timp”) (vezi Apocalipsa 10:6.) Cartea Daniel este
acuma desigilată, iar descoperirea făcută lui Ioan de către DOMNUL HRISTOS trebuie să ajungă
la toĠi locuitorii pământului. Prin creúterea cunoútinĠei, urmează a fi pregătit un popor care să
reziste în zilele de pe urmă […]“
„În prima solie îngerească, oamenii sunt chemaĠi să I se închine LUI DUMNEZEU, Creatorul
nostru, care a creat tot universul úi toate lucrurile care sunt în el. Ei si-au adus omagiul unei
instituĠii papale, desfiinĠând Legea LUI YAHWE, dar va urma o creútere a cunoútinĠei cu privire la
acest subiect.“ Mesaje selectate, cartea II, pag. 106-107 (Selected Messages, book II, page
106-107).
Proces de curăĠire
„MulĠi vor fi curăĠiĠi, albiĠi úi lămuriĠi; cei răi vor face răul, úi niciunul din cei răi nu va înĠelege, dar
cei pricepuĠi vor înĠelege.“ (Daniel 12:10)
Purificare în timpul perioadei Millerite
„Poporul Meu piere din lipsă de cunoútinĠă. Fiindcă ai lepădat cunoútinĠa, úi Eu te voi lepăda, úi
nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea DUMNEZEULUI tău, voi uita úi Eu pe copiii tăi!“ (Osea
4:6)
Purificare în timpul perioadei celor 144.000
„RămăúiĠa LUI DUMNEZEU, cea care Ġine poruncile LUI, vor înĠelege acest cuvânt care este
spus de Daniel “MulĠi vor fi curăĠiĠi, albiĠi úi lămuriĠi; cei răi vor face răul, úi niciunul din cei răi nu va
înĠelege, dar cei pricepuĠi vor înĠelege.““ (Daniel 12:10) Această zi cu DUMNEZEU, pag 84 (This
Day With God, page 84)
(B) Matei 25
„Parabola celor zece fecioare din Matei capitolul 25 ilustrează, de asemenea, experienĠa
poporului advent.” Marea luptă, pag. 393 (The Great Controversy, page 393)
A fost úi va fi
„Eu am fost mereu îndreptată către pilda celor zece fecioare, din care cinci sunt înĠelepte úi cinci
sunt nechibzuite. Această parabolă s-a împlinit până la literă úi se va împlini încă o dată în
cele mai mici detalii, având o aplicaĠie specială pentru acest timp, úi ca úi solia îngerului al treilea,
a fost împlinită úi va rămâne mai departe “Adevărul Prezent” până la “Sfârúitul Timpului”.” Review
and Herald, August 19, 1890.
(C) Cei trei îngeri din Apocalipsa 14
Înger: lucrarea lui
„Îngerul al treilea este descris ca zburând prin mijlocul cerului, simbolizând lucrarea acelora care
proclamă prima, a doua úi a treia solie îngerească; toate trei sunt legate între ele.” Mesaje
selectate, cartea III, pag. 405 (Selected Messages, book III, page 405)
Îngeri: un simbol pentru poporul LUI DUMNEZEU
„Mi-a fost dat să am parte de o experienĠă deosebită. Am făcut o experienĠă în prima, a doua úi
a treia solie îngerească. Îngerii sunt representaĠi ca zburând prin mijlocul cerului vestind lumii un
mesaj de avertizare (despre evenimentele care vor avea loc în curând pe pământ), având o
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influenĠă directă asupra poporului care trăieúte în ultimele zile din istoria pământului. Nimeni nu
poate întradevăr să audă vocea acestor îngeri, căci ele sunt un simbol pentru poporul LUI
DUMNEZEU, care lucrează în concordanĠă cu universul ceresc. Femei úi bărbaĠi, luminaĠi de
DUHUL SFÂNT, sfinĠiĠi prin adevăr, vestesc cele trei solii în ordinea lor.” SchiĠele vieĠii, pag. 429
(Life Sketches, page 429)
Trei îngeri úi Matei 25
„Mi-a fost arătat interesul pe care-l manifestase tot cerul faĠă de lucrarea care se afla în
desfăúurare pe pământ. ISUS însărcinase un înger puternic să coboare úi să-i avertizeze pe
locuitorii pământului să se pregătească pentru cea de-a doua SA venire. Când îngerul a plecat de
la ISUS din cer, o lumină nespus de puternică mergea înaintea lui. Mi s-a spus că misiunea lui era
de a lumina pământul cu slava SA úi de a-i avertiza pe oameni de apropiata mânie a LUI
DUMNEZEU. MulĠimi au primit lumina […]”
A fost însărcinat un alt înger puternic să coboare pe pământ. ISUS pusese în mâna lui un text
scris úi, când a ajuns, îngerul a strigat: “A căzut, a căzut Babilonul! […]”
„Când cei din poporul LUI DUMNEZEU s-au unit în strigătul celui de-al doilea înger, oútirea
cerească a notat cu cel mai profund interes efectul pe care l-a avut solia […]”
„ISUS însărcinase alĠi doi îngeri să zboare repede pentru a înviora úi a întări credinĠa care
scădea, a poporului SĂU, úi să-i pregătească să înĠeleagă solia celui de-al doilea înger úi miúcarea
importantă care avea să fie curând făcută în cer. I-am văzut pe aceúti îngeri primind o mare putere
úi lumină de la ISUS úi zburând repede către pământ pentru a se achita de sarcina lor, aceea de al ajuta pe cel de-al doilea înger în lucrarea lui. O lumină puternică a strălucit asupra poporului LUI
DUMNEZEU când îngerii au strigat: “Iată MIRELE, ieúiĠi-I în întâmpinare!” ExperienĠe úi
Viziuni, pag 245-248 (Early Writings, page 245-248).
(D) Apocalipsa 10 úi cele 7 tunete
Cele úapte tunete în timpul de perioadă Millerită
„Lumina specială dată lui Ioan, care a fost exprimată în cele úapte tunete a fost o descriere a
evenimentelor care sau arătat sub vestirea primei úi a doua solie îngerească.” Comentarile
biblice ale Adventiútilor de Ziua a ùaptea, volumul 7, pag. 971 (The Seventh-day Adventist
Bible Commentary, volume 7, page 971)
Cele úapte tunete în timpul de perioadă a celor 144.000
„După ce aceste úapte tunete úi-au ridicat vocea, Ioan primeúte comanda aúa cum primise úi
Daniel în legătură cu cartea “cea mică”: „Pecetluieúte ce au spus cele úapte tunete …“. Acestea
relatează despre evenimente din viitor, care vor fi descoperite în ordinea lor.” Comentarile biblice
ale Adventiútilor de Ziua a ùaptea, volumul 7, pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible
Commentary, volume 7, page 971)

„Aúa vorbeúte DOMNUL:
„StaĠi în drumuri, uitaĠi-vă,
úi întrebaĠi cari sunt cărările cele vechi,
care este calea cea bună: umblaĠi pe ea,
úi veĠi găsi odihnă pentru
sufletele voastre!“
(Jeremia 6:16).
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