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Principii, reguli i considera ii

cre terea în elegerii i a cuno tin ei la Milleri i
cei 144.000 în groap  (la locul lor !!!) 

procesul de cur ire
Despre autor
Lui Jeffrey Pippenger îi apar inuse o firm  de construc ii i nu avea nici o leg tur  cu 

credin a cre tin . Dup  primul lui contact cu cre tini credincio i, a început s  studieze cu 
râvn  Cuvântul LUI DUMNEZEU i c r ile lui E. G. White i devenise Adventist de Ziua a 

aptea. În studiile lui el se ocupase în primul rând mai ales cu profe iile despre „Timpul
Sfâr itului“ fiind fascinat de ele. Î i vânduse firma i i-a dedicat tot timpul lui lucr rii 
LUI DUMNEZEU. În elegerea lui adânc  a profe iilor „Timpului Sfâr itului“ au 
condus la faptul c , el primea invita ii din multe diferite p r i ale globului pentru a ine
Seminarii i Discursuri. Începând din anul 1996 el devine astfel Evangelist laic mergând 
peste tot în lume predicând cuvântul profetic. Jeffrey Pippenger este c s torit cu Kathryn 
i are doi copii maturi. 

Lucrarea i inta noastr :
Suntem o organiza ie non profit de Aventi ti de Ziua a aptea care dorim din inim  s

trezim poporul nostru advent prin r spândirea acestei materii de profe ie a “Timpului 
Sfâr itului”. Suntem convin i c  lupta dintre DOMNUL nostru HRISTOS i satana a ajuns 
în faza de încheiere i c  timpul de har al poporului LUI DUMNEZEU se va sfâr i foarte 
curând. Acuma este timpul de rede teptare, a ploii timpurii i a ploii târzii. 

Cuvânt de întroducere
Seminariile mele din ultimii ani, care pot fi frecventate de ori icine, se bazeaz  pe unele 

principii, reguli i note inspirate, care la început sunt identificate i în cele din urm  trebuie 
aplicate la lec iunile de profe ie.

Eu pornesc totdeauna de la premisa, c  printre ascult torii seminariilor mele mul i aud i
sunt confronta i pentru prima dat  cu adev rurile profetice. Mie îmi este foarte clar, c
aceste persoane trebuie s  în eleag  conceptele i principiile notate în aceast  bro ur ,
pentru a putea în elege i p trunde logica care st  la baza studiilor mele. 

Rug ciunea mea este, ca ascult torii mei s - i de-a seama de r spunderea lor 
personal i s  verifice aceste concepte culese. Dar înainte de toate rug ciunea mea se 
extinde mai ales la rug mintea i dorin a, ca fiecare s - i dea sema de r spunderea
personal  pe care o are ca Adventist de Ziua a aptea, prin faptul c  verific  acest
materie i preciz rile mele ar tate foarte serios în leg tur  cu aceste concepte, i în 
leg tur  cu p r ile specifice ale profe iei pe care eu le voi prezenta. 

Avertizez cititorul: nu este nici o îndoial  la faptul c , eu ca om mai fac gre eli i acestea 
apar atât la în elegerea mea cât i la intrepretarea mea a materiei. În decursul anilor a 
trebuit s -mi corectez mai multe concluzii false. De aceea v  rog pe fiecare din voi, s
verifica i totul pe baza Cuvântului LUI DUMNEZEU – i desigur i pe baza scrierilor lui E. 
G. White. 

Jeff Pippenger, ianuarie 2007. 
Materiale ajut toare propuse
- Harta profetic  1843,
- Harta profetic  1850, 
i alte materiale din profe ia „Timpul Sfâr itului”.

info@1843-chart.com
www.1843-chart.com
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1. Studiu profetic

„Asculta i-m , Iuda i locuitorii Ierusalimului! încrede i-v  în DOMNUL, DUMNEZEUL vostru, i
ve i fi înt ri i; încrede i-v  în proorocii LUI, i ve i izbuti.“ (2 Cronici 20:20)

„Dac  nu crede i, nu ve i sta în picioare.“ (Isaia 7:9)

2. Studen i ai profe iei

“Oricare ar fi dezvoltarea lor intelectual , oamenii s  nu gândeasc  nici un moment c  nu este 
nevoie de o continu i profund  cercetare a Sfintelor Scripturi pentru o mai mare lumin . Ca 
popor, suntem chema i în mod personal s  cercet m profe iile.” M rturii pentru comunitate, 
vol 5, pag 708 (Testimonies, volume 5, page 708).

3. Credin a noastr

Temelia credin ei noastre
„Cuvântul LUI DUMNEZEU, a a cum îl citim, este temelia credin ei noastre. Acest Cuvânt este 

cuvântul sigur al profe iei i cere credin  total  din partea tuturor acelora care pretind a-l crede. 
Cuvântul este plin de autoritate, con inând în sine dovada originii sale divine.” Semnele timpului, 
2 iunie, 1898 (Signs of the Times, June 2, 1898).

„Pastorii ar trebui s  prezinte cuvântul sigur al profe iei ca i fundamentul credin ei
„Adventi tilor de Ziua a aptea“.“ Evangelism, pag. 196 (Evangelism, page 196).

Dovada cea mai puternic
“Începând de la Moise, adev ratul Alfa al istoriei biblice, HRISTOS le prezenta din toate 

Scripturile lucrurile cu privire la SINE ÎNSU I. Dac  mai întâi li S-ar fi descoperit, inima lor ar fi fost 
satisf cut . În plin tatea bucuriei lor, nu ar mai fi fost înfometa i dup  nimic.” 

“Dar era nevoie ca ei s  în eleag  m rturia adus  în favoarea LUI de c tre simbolurile i
profe iile din Vechiul Testament. Pe acestea trebuia s  se întemeieze credin a lor. HRISTOS n-a 
s vâr it nici o minune pentru a-i convinge, ci primul lucru a fost s  le t lm ceasc  Scripturile. Ei 
priviser  la moartea LUI ca la nimicirea tuturor n dejdilor lor. Acum, EL le ar ta din profe ii c
aceasta era dovada cea mai puternic  a credin ei lor.” HRISTOS Lumina Lumii, pag. 798 (The 
Desire of Ages, page 796).

4. Autorul credin ei noastre

„S  ne uit m int  la C PETENIA i DES VÂR IREA credin ei noastre, adic  la ISUS, care, 
pentru bucuria care-I era pus  înainte, a suferit crucea, a dispre uit ru inea, i ade la dreapta 
scaunului de domnie al LUI DUMNEZEU.“ (Evrei 12:2)

HRISTOS nu se schimb  niciodat
„ISUS HRISTOS este acela  ieri i azi i în veci!“ (Evrei 13:8)
„… orice ni se d  bun i orice dar des vîr it este de sus, pogorându-se de la TAT L luminilor, în 

care nu este nici schimbare, nici umbr  de mutare.” (Iacov 1:17)
„C ci EU sunt DOMNUL, EU nu M  schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov, n-a i fost nimici i.“

(Maleahi 3:6)

5. Profe ia este Glasul LUI HRISTOS

“Glasul LUI HRISTOS este cel care vorbe te prin patriarhi i profe i, din zilele lui Adam i pân
la scenele de încheiere ale timpului. Mântuitorul este descoperit în Vechiul Testament tot a a de 
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clar ca în Noul. Ceea ce via a LUI HRISTOS i înv turile Noului Testament scot în eviden  cu 
claritate i frumuse e este tocmai lumina din trecutul profetic. Minunile LUI HRISTOS sunt o 
dovad  a dumnezeirii LUI; dar o i mai puternic  dovad  c  EL este R scump r torul lumii se 
g se te asem nând profe iile Vechiului Testament cu istoria Noului Testament.” HRISTOS 
Lumina Lumii, pag. 799 (The Desire of Ages, page 799).

6. Nevoia noastr  cea mai mare

„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).

„O rede teptare i o reforma iune (transformare) trebuie s  aib  loc sub conducerea DUHULUI 
SFÂNT. Rede teptarea i reforma iunea (transformarea) sunt dou  procese diferite. 
Rede teptarea înseamn  o reînnoire a vie ii spirituale, o însufle ire a puterilor min ii si a inimii, o 
înviere din moartea spiritual . Reforma iunea este caracterizat  printr-o reorganizare, o schimbare 
a ideilor i a teoriei (concep ilor), a obi nuin elor i a practicilor. O reforma iune nu va aduce 
roadele bune ale onestit ii (drept ii) numai dac  este legat  de o rede teptare a vie ii spirituale 
care se face prin lucrarea DUHULUI SFÂNT. Rede teptarea i reforma iunea au un anumit scop, 
i când se face aceast  lucrare, ea trebuie s  se fac  împreun .” Mesaje selectate, vol. 1, pag. 

128 (Selected Messages, book 1, page 128).

O mare rede teptare
„Când vom în elege ca popor ce înseamn  aceast  carte [Daniel i Apocalipsa] pentru noi, 

atuncea vom vedea printre noi o mare rede teptare”. M rturii pentru predicatori, pag. 113 
(Testimonies to Ministers, page 113).

O rede teptare total  - o cu totul alt  experien  religioas
„Dac  c r ile Daniel i Apocalipsa vor fi în elese mai bine, atunci credincio ii vor avea o

rede teptare total  în domeniul spiritual (o cu totul alt  experien  religioas ) ... Un lucru se 
va în elege sigur din studierea apocalipsei – c  leg tura dintre DUMNEZEU i poporul LUI este 
apropiat i decisiv .” Via a de credin , pag. 345 (The Faith I Live By, page 345).

7. Fiecare fapt i principiu

“Fiecare principiu din Cuvântul LUI DUMNEZEU î i are locul S U, fiecare fapt însemn tatea
lui. Iar structura complet , ca plan i execu ie, d  m rturie despre Autorul ei. Nici o minte în afar
de a Celui Infinit nu putea concepe sau împlini o asemenea structur .” Educa ie, pag. 124 
(Education, page 123)

Darea profe iei i evenimentele profetizate
“DUHUL SFÂNT a format în a a fel lucrurile, atât circumstan ele în inspirarea profe iei cât 

i evenimentele profetizate descrise, pentru ca noi s  înv m din aceasta, c  agentul uman s
fie acuns din fa a privirilor, ascuns în HRISTOS, i c  DUMNEZEUL cerurilor i legea LUI s  fie 
glorificate.” M rturii pentru predicatori, pag. 112 (Testimonies to Ministers, page 112).

8. M rturia a doi

„În Legea voastr  este scris c m rturia a doi oameni este adev rat “ (Ioan 8:17)
„Orice vorb  s  fie sprijinit  pe m rturia a doi sau trei martori.“ (2 Corinteni 13:1)

Pe m rturia a doi sau trei martori
„Cel vinovat de moarte s  fie omorât pe m rturia a doi sau trei martori; s  nu fie omorît pe 

m rturia unui singur martor.“ (Deuteronomul 17:6)
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„Un singur martor nu va fi deajuns împotriva unui om, ca s  adevereasc  vreo nelegiuire sau 
vreun p cat oarecare; un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe m rturia a doi sau trei martori.“
(Deuteronomul 19:15)

Hot rât de DUMNEZEU
„Cât prive te faptul c  Faraon a visat visul de dou  ori, înseamn  c  lucrul este hot rât din 

partea LUI DUMNEZEU, i c  DUMNEZEU se va gr bi s -l aduc  la îndeplinire.“ (Geneza 41:32)

Poruncile de drept
„Iat poruncile de drept pentru voi i pentru urma ii vo tri, în toate locurile în cari ve i locui. 

Dac  un om omoar  pe cineva, uciga ul s  fie omorât, pe m rturia martorilor. Un singur martor nu 
va fi deajuns ca s  fie osândit cineva la moarte.“ (Numeri 35:29-30)

„Cine a c lcat Legea lui Moise, este omorât f r  mil , pe m rturia a doi sau trei martori.“ (Evrei 
10:28)

„Împotriva unui presbiter (Sau: b trâni.) s  nu prime ti învinuire decât din gura a doi sau trei 
martori.“ (1 Timotei 5:19)

Orice vorb  s  fie sprijinit
„Dar, dac  nu te ascult , mai ia cu tine unul sau doi in i, pentru ca orice vorb  s  fie sprijinit

pe m rturia a doi sau trei martori.“ (Matei 18:16)

M rturia mea nu este adev rat
„Dac  EU m rturisesc despre Mine însumi, m rturia Mea nu este adev rat . Este un Altul, 

care m rturise te despre Mine; i tiu c  m rturisirea, pe care o face EL despre Mine, este 
adev rat .“ (Ioan 5:31-32)

9. Comorile pentru “aceast ” ultim  genera ie

„Fiecare dintre profe ii din vechime au vorbit mai pu in pentru timpul în care au tr it ei decât 
pentru cel în care tr im noi, a a c profe ia lor este f cut i mai puternic  pentru noi. „Aceste 
lucruri li s-au întâmplat ca s  ne slujeasc  drept pilde, i au fost scrise pentru înv tura noastr ,
peste cari au venit sfâr iturile veacurilor.“ (1 Corinteni 10:11). „Lor le-a fost descoperit c nu 
pentru ei în i i, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au 
propov duit Evanghelia, prin DUHUL SFÂNT trimis din cer i în care chiar îngerii doresc s
priveasc .““ (1 Petru 1:12). “Biblia a adunat laolalt  comorile ei pentru aceast  ultim  genera ie.
Toate evenimentele mari i solemne ale istoriei Vechiului Testament s-au repetat i se 
repet  în biserica acestor zile din urm .” Mesaje selectate, vol. 3, pag. 338-339 (Selected 
Messages, book 3, page 338-339).

Aceste ultime zile
„Ace ti b rba i ai Vechiului Testament au vorbit despre lucruri care s-au întâmplat în zilele lor, 

iar Daniel, Isaia i Ezechiel nu au vorbit doar despre lucruri care îi interesau pe ei ca adev r
prezent, ci privirile lor au atins viitorul i ceea ce avea s  se întâmple în aceste ultime zile.”
Mesaje selectate, vol. 3, pag. 419-420 (Selected Messages, book 3, page 419-420).

Profe ii nu se contrazic
„Duhurile proorocilor sunt supuse proorocilor; c ci DUMNEZEU nu este un DUMNEZEU al 

neorânduielii, ci al p cii, ca în toate Bisericile sfin ilor.“ (1 Corinteni 14:32-33)
„ i tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru înv tura noastr , pentru ca, prin r bdarea 

i nu prin mângâierea pe care o dau Scripturile, s  avem n dejde.“ (Romani 15:4)
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„Lor le-a fost descoperit c  nu pentru ei în i i, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi 
le-au vestit acum cei ce v-au propov duit Evanghelia, prin DUHUL SFÂNT trimes din cer i în care 
chiar îngerii doresc s  priveasc .“ (1 Petru 1:12)

10. Chipul profe iei

Ca un plan f cut în c r ile Daniel i Apocalipsa
“Din ridicarea i c derea popoarelor, a a cum sunt redate în c r ile lui Daniel i Apocalipsa,

trebuie s  înv m cât de f r  valoare este slava exterioar i lumeasc . Babilonul, cu toat
puterea i m re ia lui, asemenea c reia lumea noastr  n-a mai v zut vreodat  - puterea i m re ia
care pentru oamenii din zilele acelea p reau atât de statornice i de chinuitoare - cât de cu totul au 
trecut! Ca “floarea ierbii” (lacov 1,10) a pierit. A a au pierit împ r ia Medo-Persan i împ r iile
Greciei i Romei. i a a se duc toate care nu au pe DUMNEZEU ca temelie! Numai ceea ce este 
legat de planul S U i d  pe fa  caracterul S U poate d inui. Principiile Sale sunt singurele 
lucruri statornice pe care le cunoa te lumea noastr .” Profe i i regi, pag. 548. (Prophets and 
Kings, 548).

Pu ini urm resc mersul cauzei LUI DUMNEZEU în ridicarea i dec derea na iunilor
„Dar istoria, a a cum este ea studiat  de obicei, se ocup  de realiz rile omului, de victoriile lui în 

b t lii, de succesul lui în atingerea puterii i a gloriei. Rolul LUI DUMNEZEU în afacerile oamenilor 
este pierdut din vedere. Pu ini urm resc mersul cauzei LUI DUMNEZEU în ridicarea i
dec derea na iunilor.

Într-o mare m sur , i teologia, a a cum este studiat i predat , nu este decât o specula ie
omeneasc , slujind doar pentru a întuneca planurile „prin cuvânt ri f r  pricepere“ (Iov 38,2). Prea 
adesea, motivul acumul rii cuno tin elor multor c r i este nu atât o dorin  de a g si hran  pentru 
minte i suflet, cât o ambi ie de a-i cunoa te pe filozofi i teologi, o dorin  de a prezenta oamenilor 
cre tinismul în termeni i propozi ii erudite.“ Sfaturi pentru p rin i, educatori i elevi, pag. 380 
(Counsels to Parents and Teachers, page 380).

Istoria se repet
“Fiec rei na iuni care a intrat pe scena istoriei s-a permis s  î i ocupe locul pe p mânt, ca s  se 

poat  vedea dac  va împlini scopul urm rit de “Str jerul sfânt”. Profe ia a dezv luit în l area i
c derea marilor imperii ale p mântului - Babilon, Medo-Persia, Grecia i Roma. Istoria s-a repetat
cu fiecare dintre acestea, ca i cu na iuni care aveau o putere mai mic . Fiecare a avut perioada 
sa de prob , fiecare a e uat, gloria i s-a stins, puterea i-a sec tuit, iar locul i-a fost luat de o alta.
Educa ie, pag. 177 (Education, page 177).

11. Punctul de referin

“În Apocalipsa, se întâlnesc i se sfâr esc toate c r ile Bibliei ...” Faptele apostolilor, pag. 585 
(Acts of the ApostIes, page 585).

Daniel i Apocalipsa
„Studia i Apocalipsa împreun  cu cartea lui Daniel, c ci istoria se va repeta ... Noi, cu toate 

avantajele noastre religioase, ar trebui s tim mult mai multe azi decât tim.“ M rturii pentru 
predicatori, pag. 116 (Testimonies to Ministers, page 116).

Acela i subiect
„Mi-a venit acest gând s  leg aceste dou  c r i laolalt , Apocalipsa dup  Daniel, aceasta 

aruncând o lumin  mai mare peste subiectele tratate in Daniel. Scopul este acela de a uni aceste 
c r i, ar tând c  ambele se refer  la acelea i subiecte.” M rturii pentru predicatori, pag. 117 
(Testimonies to Ministers, page 117)
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12. Profe ia define te

„Ast zi tr iesc persoane, care prin studierea profe iilor lui Daniel i Ioan au primit mare lumin
de la DUMNEZEU pentru c , ei au v zut ca martori cum anumite profe ii se aflau în procesul de 
împlinire în ordinea lor descris . Ei au dus mesajul peste timpuri la oameni. Adev rul a restr lucit
clar i luminos ca soarele la amiaz . Evenimentele istorice care arat împlinirea direct  a 
profe iilor, le-au fost descoperite oamenilor, i ei au putut în elege c profe ia este o schi are 
linear  figurat  a evenimentelor, care se desf oar  pân  la încheierea istoriei acestui p mânt.“ 
Mesaje selectate, cartea 2, pag. 101-102 (Selected Messages, book 2, 101–102)

13. Liniile profetice

„Trebuie s  avem o asemenea cuno tin  a Scripturilor încât s  putem identifica liniile
profe iilor i s  în elegem specifica iile date de profe i, de HRISTOS i de apostoli, a a încât s
nu fim ignoran i, ci s  fim în stare s  vedem c  ziua se apropie i cu un zel îndoit i cu putere s
ne îndemn m unul pe altul la credincio ie, evlavie i sfin enie.” Review and Herald, 31 iulie, 1888

Aceea i linie profetic
„Cartea Apocalipsei este o carte sigilat  dar totodat  este i o carte deschis . În ea sunt 

înregistrate evenimente frumoase care au loc în ultimele zile ale istoriei acestui p mânt. Înv tura 
acestei c r i este definit , nu este mistic i de neîn eles.”

„În ea (cartea Apocalipsei) este folosit aceea i linie a profe iei ca în Daniel. DUMNEZEU a 
repetat unele profe ii, ar tând astfel importan a care trebuie s  le fie acordat . DOMNUL nu repet
lucruri care nu au o mare importan .” Manuscrise alese, vol. 9, pag. 7-8 (Manuscript Releases, 
vol. 9, page 7-8)

14. Jesaja 28 i “Linie peste Linie”

„Ei zic: „Pe cine vrea el s  înve e în elepciunea? Cui vrea s  dea înv turi? Unor copii în rca i
de curând, lua i de la â ? C ci d  înv tur  peste înv tur , înv tur  peste înv tur ,
porunc  peste porunc , porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo.“ - Ei bine! Prin ni te oameni 
cu buze bâlb itoare i cu vorbirea str in  va vorbi poporului acestuia DOMNUL. EL îi zicea: „Iat
odihna; l sa i pe cel ostenit s  se odihneasc ; iat  locul de odihn !“ Dar ei n-au vrut s  asculte, i
pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: „Înv tur  peste înv tur , înv tur  peste înv tur ,
porunc  peste porunc , porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo“, ca mergând, s  cad  pe 
spate i s  se zdrobeasc , s  dea în la i s  fie prin i.“ (Isaia 28:9-13)

(A) Isaia 28 i reânviorarea
“Reânvioarea vine din prezen a DOMNULUI. S  ne preg tim inimile în a a fel ca adev rul LUI 

DUMNEZEU s  tr iasc  în noi i s  ne cur easc i s  fim preg ti i pentru a primi ploaia 
târzie.” Manuscrise alese, vol. 8, pag. 228 (Manuscript Releases, volume 8, page 228).

“Puterea învior toare a LUI DUMNEZEU vine numai asupra celor ce s-au preg tit pentru ea, 
înf ptuind lucrarea la care i-a îndemnat DUMNEZEU, i anume s  se cur easc  de orice întinare 
a c rnii i a duhului, ducând pân  la cap t sfin irea în fric  de DUMNEZEU.” Diet i hran , pag. 
33 (Counsels on Diet and Foods, 33).

“Marea lucrare a Evangheliei nu se va încheia cu o manifestare mai slab  a puterii LUI 
DUMNEZEU decât a marcat-o începutul ei. Profe iile care s-au împlinit la rev rsarea ploii timpurii, 
la începutul predic rii Evangheliei, urmeaz  s  se împlineasc  iar i în ploaia târzie de la 
încheierea ei. Acestea sunt “vremurile de înviorare” c tre care privea în viitor apostolul Petru când 
spunea: “Poc i i-v  dar, i întoarce i-v  la DUMNEZEU, pentru ca s  vi se tearg  p catele, ca s
vin  de la DOMNUL vremile de înviorare, i s  trimit  pe CEL ce a fost rânduit mai dinainte pentru 
voi: pe ISUS HRISTOS” (Fapte 3,19-20).” Marea lupt , pag. 611-612 (The Great Controversy, 
page 611-612)
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Lapte sau carne?
„Ei zic: „Pe cine vrea el s  înve e în elepciunea? Cui vrea s  dea înv turi? Unor copii în rca i

de curând, lua i de la â ? C ci d  înv tur  peste înv tur , înv tur  peste înv tur ,
porunc  peste porunc , porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo.“ - Ei bine! Prin ni te oameni 
cu buze bâlb itoare i cu vorbirea str in  va vorbi poporului acestuia DOMNUL. EL îi zicea: „Iat
odihna; l sa i pe cel ostenit s  se odihneasc ; iat  locul de odihn !“ Dar ei n-au vrut s  asculte, i
pentru ei Cuvântul DOMNULUI va fi: „Înv tur  peste înv tur , înv tur  peste înv tur ,
porunc  peste porunc , porunc  peste porunc , pu in aici, pu in acolo“, ca mergând, s  cad  pe 
spate i s  se zdrobeasc , s  dea în la i s  fie prin i.“ (Isaia 28:9-13)

Lapte
„În adev r, voi cari de mult trebuia s  fi i înv tori, ave i iar  trebuin  de cineva s  v  înve e

cele dintâi adev ruri ale Cuvintelor LUI DUMNEZEU, i a i ajuns s  ave i nevoie de lapte, nu de 
hran  tare. i oricine nu se hr ne te decât cu lapte, nu este obi inuit cu cuvântul despre 
neprih nire, c ci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a c ror 
judecat  s-a deprins, prin întrebuin are, s  deosebeasc  binele i r ul. De aceea, s  l s m
adev rurile încep toare ale LUI HRISTOS, i s  mergem spre cele des vâr ite, f r  s  mai punem 
din nou temelia poc in ei de faptele moarte, i a credin ei în DUMNEZEU, înv tura despre 
botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea mor ilor i despre judecata ve inic .“ (Evrei
5:12-6:2)

Adev rul Prezent
“Exist  multe adev ruri pre ioase în Cuvântul LUI DUMNEZEU, dar turma are nevoie acum de 

“Adev rul Prezent”.” Scrieri timpurii, pag 63 (Early Writings, page 63).

(B) Înv torii din Isaia 28
Înv tori fal i
„ i avem cuvântul proorociei f cut i mai tare; la care bine face i c  lua i aminte, ca la o lumin

care str luce te într-un loc întunecos, pân  se va cr pa de ziu i va r s ri luceaf rul de 
diminea  în inimile voastre. Fiindc  mai întâi de toate, s ti i c  nici o proorocie din Scriptur  nu 
se tâlcuie te singur . C ci nici o proorocie n-a fost adus  prin voia omului; ci oamenii au vorbit de 
la DUMNEZEU, mâna i de DUHUL SFÂNT. În norod s-au ridicat i prooroci mincino i, cum i între 
voi vor fi înv tori mincino i, cari vor strecura pe furi  erezii nimicitoare,se vor lep da de St pânul, 
care i-a r scump rat, i vor face s  cad  asupra lor o pierzare n prasnic .“ (2 Petru 1:19-2:1)

Dar c rarea celor neprih ni i este ca lumina str lucitoare, a c rei str lucire merge mereu 
crescând pân  la miezul zilei. (Proverbe 4:18)

(C) Studen ii lui Isaia 28
Cei în elep i i cei nelegiui i
„Cei în elep i vor str luci ca str lucirea cerului, i cei ce vor înv a pe mul i s  umble în 

neprih nire vor str luci ca stelele, în veac i în veci de veci. Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste 
cuvinte, i pecetluie te cartea, pân  la vremea sfâr itului ... Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va 
cre te.“ „Mul i vor fi cur i i, albi i i l muri i; cei r i vor face r ul, i niciunul din cei r i nu va 
în elege, dar cei pricepu i vor în elege.“ (Daniel 12:3-4,10)

„Poporul Meu piere din lips  de cuno tin . Fiindc  ai lep dat cuno tin a, i EU te voi lep da, i
nu-MI vei mai fi preot. Fiindc  ai uitat Legea DUMNEZEULUI t u, voi uita i EU pe copiii t i!“
(Osea 4:6)

15. Funda ia (bazele)

“DOMNUL a declarat, c  istoria trecutului se va repeta, în timp ce noi intr m în faza încheierii 
lucr rii. Fiecare adev r 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 înt rit. Noi nu putem acum s  c lc m (s
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ne d m jos) de pe funda ia pe care a instalat-o DUMNEZEU … Experien a b rba ilor (poporului 
LUI DUMNEZEU), care au activat la punerea bazei lucr rii noastre trebuie acuma studiate i
repetate.” Manuscrise alese, vol. 1, pag. 54 (Manuscript Releases, vol. 1, page 54)

Baza
“S  v  ajute DUMNEZEU ca s  primi i cuvintele pe care le-am vorbit eu. Fie ca cei care stau ca 

str jerii LUI DUMNEZEU la zidurile Sionului s  fie oameni care pot s  vad  pericolul dinaintea 
poporului, - b rba i care pot face diferen a dintre adev r i eroare, onestitate (dreptate) i
nedreptate.“

“Somarea a fost dat : Nu avem voie s  permitem s  intre ceva deranjant, ce ar amenin a
funda ia credin ei, pe care noi am cl dit începând din timpul mesajului din anii 1842, 1843 i
1844. Am v zut i am fost în acest mesaj, i deatuncea eu am stat în fa a lumii cu acest  lumin  a 
adev rului r mânându-i fidel , lumin  pe care mi-a dat-o DUMNEZEU. Nu v  propunem s  v  lua i
picioarele (nu avem de gând s  ne lu m picioarele) de pe aceast platform  (baz ), pe care am 
fost pu i atuncea când zi de zi noi îl c utam pe DOMNUL în rug ciune serioas , cerând i c utând 
lumina. Crede i voi, c  eu a  putea renun a la lumina pe care DOMNUL mi-a dat-o mie? S  fie 
neclintit  ca i o stânc  în ve nicie. Ea m  îndrum  din primul moment, de când am primit-o.”” 
Review and Herald, April 14, 1903.

Trei trepte
„Am v zut un grup care st tea bine p zit i ferm, care nu arunca nici m car o privire c tre cei 

care doreau s  zdruncine credin a întemeiat  a celor credincio i. DUMNEZEU S-a uitat asupra lor 
aprobator. Mi-au fost ar tate trei trepte - prima, a doua i cea de-a treia solie îngereasc . Îngerul 
care m  înso ea a spus: “Vai de acela care va mi ca o c r mid  sau va deranja fie i cât un vârf 
de ac din aceste solii. În elegerea adev rat  a acestor mesaje este de o importan  vital . Destinul 
sufletelor atârn  de modul în care sunt primite.”

Am fost iar i purtat  de-a lungul acestor solii i am v zut cât de scump pl tiser  cei din poporul 
LUI DUMNEZEU pentru experien a lor. Ea fusese ob inut  prin mult  suferin i conflict sever. 
DUMNEZEU îi condusese pas cu pas, pân  când îi plasase pe o platform  solid , de neclintit. Am 
v zut diferite persoane apropiindu-se de platform i examinându-i funda ia. Bucurându-se, unii au 
urcat imediat pe ea. Al ii au început s  critice temelia. Doreau s  se fac  îmbun t iri, pentru c ,
ziceau ei, atunci ar fi fost platforma des vâr it i poporul mult mai fericit. 

Unii au coborât de pe platform  pentru a o examina i au declarat c  este a ezat  gre it. Dar 
am v zut c  aproape to i st teau ferm pe platform i îi implorau pe cei care p iser  în afara ei s
înceteze s  se mai plâng ; c ci DUMNEZEU era MAISTRUL CONSTRUCTOR, i ei luptau 
împotriva LUI. Au reamintit minunata lucrare a LUI DUMNEZEU care i-a condus la platforma solid
i, to i împreun , i-au ridicat ochii c tre cer i I-au dat laud  LUI DUMNEZEU cu glas tare. Lucrul 

acesta i-a mi cat pe unii din cei care se plânseser i p r siser  platforma i, cu priviri pline de 
umilin , au urcat din nou pe ea. Experien e i Viziuni, pag. 259 (Early Writings, page 259).

16. Marcajele de drum

Trebuie observate cu grij
„Marile indicatoare de drum ale adev rului, care ne arat  unde este locul nostru, trebuie p strate

cu aten ie, a a încât s  nu fie doborâte i înlocuite cu teorii care ar aduce confuzie mai degrab
decât lumina adev rat .“ 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 i a celei de-a treia solii îngere ti a fost localizat  în timp 

de cuvântul inspirat. Nici o iot  nu trebuie schimbat . În acela i fel în care nici autoritatea 
omeneasc  nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament cu Noul Testament, nu are dreptul de a 
schimba localizarea temporal  a acestor solii. - Manuscript 32, 1896.” Sfaturi c tre editori, pag. 
26-27 (Counsels to Writers and Editors, page 26-27).
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Ordinea lor
„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)

17. Pionierii

Vorbesc mor ii!?
„DUMNEZEU m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? EL a spus c  trebuie s

vorbeasc  mor ii. Ce vrea s  spun  asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea noastr  noi suntem 
datori s  repet m cuvintele pionierilor, care tiau ce înseamn  s  cau i adev rul cum se caut  o 
comoar  ascuns , i care au trudit din greu pentru a pune bazele credin ei noastre. Pas cu pas ei 
au înaintat condu i de DUHUL SFÂNT. Unul câte unul îns , au trecut la odihn . Mi s-a spus c
trebuie s  public m din nou ceea ce au scris ace ti oameni în trecut […]” 

„Adev rurile care constituie temelia credin ei noastre trebuie men inute tot timpul în aten ia 
oamenilor […]”. „Trebuie acum s  în elegem clar care sunt stâlpii credin ei noastre - adev rurile
care ne-au constituit în poporul pe care îl form m ast zi, c l uzindu-ne pas cu pas. - Review and 
Herald, 25 Mai, 1905.” Sfaturi c tre editori, pag. 28-29 (Counsels to Writers and Editors, page 
28-29).

Istoria se va repeta
„Iar i i iar i mi-a fost ar tat c experien ele trecute ale poporului LUI DUMNEZEU nu 

trebuie considerate ca întâmpl ri moarte. Nu trebuie s  trat m raportul acestor experien e la fel 
cum am trata almanahul din anul trecut. Raportul trebuie inut minte, pentru c istoria se va 
repeta.” Ve ti misionare publicate, pag. 175 (Publishing Ministry, page 175)

O lucrare sfin it
„Exist  o lucrare de o importan  sfânt  pentru pastori i oameni de f cut. Ei trebuie s  studieze 

istoria cauzei i poporului LUI DUMNEZEU. Ei nu trebuie s  uite rela ia din trecut a LUI 
DUMNEZEU cu poporul S U. Ei trebuie s  primeasc i s  relateze adev rurile care au ajuns s
par  de mic  însemn tate, în ochii celor care nu cunosc din experien a personal  puterea i
str lucirea care le înso eau atunci când au fost descoperite i în elese pentru prima dat .
Aceste adev ruri trebuie prezentate lumii în toat  prospe imea i puterea ini ial .” Mesaje 
selectate, cartea I, pag. 157 (Selected Messages, book I, page 157)

“Daniel i Apocalipsa”, de Uriah Smith
„Instruc iunile m re e care sunt con inute în Daniel i Apocalipsa au fost citite cu zel de mul i în 

Australia. Aceast  carte a fost mijlocul pentru a aduce multe suflete la cuno tin a adev rului.
Tot ce se poate face, s  se fac  în vederea r spândirii c r ii „Gânduri despre Daniel i

Apocalipsa” (carte scris  de Uriah Smith). Eu (zice E. G. White) nu cunosc o alt  carte care ar 
putea înlocui aceast  carte. Este mâna ajut toare a LUI DUMNEZEU.” Ve ti misionare 
publicate, pag. 356 (Publishing Ministry, page 356)

Au fost pionierii inspira i?
„Un frate mi-a adresat întrebarea: „Sora White, crede i c  noi trebuie s  în elegem adev rul

fiecare pentru el însu i? De ce nu putem s  lu m adev rurile pe care ceilal i le-au pus laolalt i s
le credem pentru c  ei au cercetat subiectele respective i apoi vom fi liberi s  mergem mai 
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departe f r  a mai fi nevoia s  ne punem min ile la treab  pentru a cerceta aceste subiecte? Nu 
crede i c  ace ti oameni din trecut care ne-au adus adev rul au fost inspira i de DUMNEZEU?” 

Nu îndr znesc s  afirm c  nu au fost c l uzi i de DUMNEZEU, pentru c  HRISTOS conduce la 
descoperirea tuturor adev rurilor; dar dac  este vorba de inspira ie în toat  deplin tatea 
semnifica iei sale, atunci r spunsul meu este NU. 

Cred c  DUMNEZEU le-a încredin at o slujb , dar dac  ei nu sunt tot timpul pe deplin consacra i
LUI DUMNEZEU, vor introduce în munca lor propriile tr s turi ciudate de caracter, punându- i
amprenta asupra rezultatului prin modelarea experien ei religioase a oamenilor dup  bunul lor 
plac. Este foarte periculos s  te bazezi pe în elepciunea c rnii. Noi ar trebui s  ne baz m pe 
Puterea Infinit .

DUMNEZEU ne-a dezv luit lucrul acesta de foarte mult  vreme. Trebuie s  avem o credin  vie 
în inimile noastre i s  dorim o cuno tin i o lumin  mai mare. Review and Herald, 25 Martie, 
1890.” Sfaturi c tre editori, pag. 34 (Counsels to Writers and Editors, page 34.)

18. C r rile vechi

„A a vorbe te DOMNUL: „Sta i în drumuri, uita i-v , i întreba i cari sunt c r rile cele vechi,
care este calea cea bun : umbla i pe ea, i ve i g si odihn  pentru sufletele voastre!“ Dar ei 
r spund: „Nu vrem s  umbl m pe ele!“ (Ieremia 6:16)

Restauratorul de c r ri
„Ai t i vor zidi iar  pe d râm turile de mai înainte, vei ridica din nou 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)

19. Plan a profetic  din 1843 (1843-chart)

„Am v zut c  schema [plan a] folosit  în 1843 a fost dirijat  de mâna DOMNULUI i c  nu ar 
trebui schimbat ; c  numerele erau întocmai cum a vrut EL; c  mâna SA a fost deasupra i a 
ascuns o gre eal  în unele cifre, gre eal  pe care s  n-o poat  vedea nimeni pân  nu avea s - i
ia EL mâna. [Aceasta se aplic  schemei-plan ei folosite în timpul mi c rii din 1843 i se refer  în 
special la calcularea perioadelor profetice, a a cum ap reau pe acea schem -plan  profetic .
Urm toarea fraz  explic  faptul c  a existat o inexactitate c reia, în providen a LUI DUMNEZEU, i 
s-a îng duit s  existe. Aceasta îns  nu a împiedicat publicarea ulterioar  a unei scheme care a 
corectat eroarea dup  ce a trecut mi carea de la 1843 i dup  ce calculele - a a cum au fost 
concepute atunci - i-au atins scopul (not  editur ).]” Scrieri timpurii, pag. 74. (Early Writings, 
page 74).

James White i plan a profetic  din 1843 (Declara ia lui James White)
„A fost m rturia unit i în concordan  a tuturor proclamatorilor i publica iilor despre a doua 

venire a LUI ISUS (vezi i ziarul “A doua venire” - “Second Advent”), în m sura în care ei st teau
pe baza „credin ei adev rate“, c  publicarea hartei profetice este o împlinire a versetului biblic din 
Habacuc 2:2-3. Dac harta profetic  a fost împlinirea unui subiect al profe iei (iar cei care neag
aceasta, p r sesc credin a original  – “originea credin ei”), atuncea din ea urmeaz  c  anul 457 
î.Chr. este anul de la care ar trebui s  se dateze (raporteze) cele 2300 de zile. A fost necesar ca 
mai întâi anul 1843 s  fie primul sfâr it de timp publicat, pentru ca “viziunea” s  se “împotmoleasc
(prelungeasc )”, adic  ca s  aib  loc un timp de prelungire ( ov ial ), în care grupa fecioarelor s
a ipeas i s  adoarm  în leg tur  cu principala tem  a timpului, cu scurt timp înainte s  fie trezi i
din somn prin “Strig tul de la Miezul Nop ii” (“The Midnight Cry”).” Second Advent Review and 
Sabbath Herald (revist ), vol. I, num. 2, - James White.
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20. Alfa i Omega (Începutul i Sfâr itul)

„Eu sunt Alfa i Omega, CEL dintâi i CEL de pe urm , Începutul i Sfâr itul.“ (Apocalipsa
22:13)

„Eu sunt Alfa i Omega, Începutul i Sfâr itul“, zice DOMNUL DUMNEZEU, CEL ce este, 
CEL ce era i CEL ce vine, CEL Atotputernic … care zicea: „EU sunt Alfa i Omega, CEL dintâi i
CEL de pe urm . Ce vezi, scrie într-o carte, i trimete-o celor apte Biserici: la Efes, Smirna, 
Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia i Laodicea.“ … Când L-am v zut, am c zut la picioarele LUI ca 
mort. EL i-a pus mâna dreapt  peste mine, i a zis: „Nu te teme! EU sunt CEL dintâi i CEL de pe 
urm , …“ (Apocalipsa 1:8,11,17)

Dreptatea LUI DUMNEZEU
„Cine a vestit lucrul acesta de la început, ca s -l tim, i cu mult înainte, ca s  zicem: „Are 

dreptate?“ Nimeni nu l-a vestit, nimeni nu l-a proorocit, i nimeni n-a auzit cuvintele voastre. (Isaia 
41:26)

Gloria LUI DUMNEZEU
„EU sunt DOMNUL, acesta este Numele MEU; i Slava MEA n-o voi da altuia, nici cinstea MEA 

idolilor.“ „Iat  c  cele dintâi lucruri s-au împlinit, i v  vestesc altele noi; vi le spun mai înainte ca s
se întâmple.“” (Isaia 42:8-9)

Dovezile LUI DUMNEZEU
„… ca s  vad  cu to ii i s tie, s  priceap i s  în eleag  c  mâna DOMNULUI a f cut aceste 

lucruri, i SFÂNTUL lui Israel le-a zidit. „Ap ra i-v  pricina, - zice DOMNUL - ar ta i-v  dovezile 
cele mai tari“, zice Împ ratul lui Iacov. „S  le arate, i s  ne spun  ce are s  se întâmple; cari sunt 
proorociile pe cari le-a i f cut vreodat ? Spune i, ca s  lu m seama la ele, i s  le vedem 
împlinirea; sau, vesti i-ne viitorul. Spune i-ne ce se va întîmpla mai târziu, ca s tim c  sunte i
dumnezei, face i m car ceva bun sau r u, ca s  vedem i s  privim cu to ii.“ (Isaia 41:20-23)

„Cu cine voi i s  asem na i pe DUMNEZEU? i cu ce asem nare îl ve i asem na? „Nu ti i? N-
a i auzit? Nu vi s-a f cut cunoscut de la început? Nu v-a i gândit niciodat  la întemeierea 
p mântului?“ „Cu cine M  ve i asem na, ca s  fiu deopotriv  cu el?“ zice CEL SFÂNT. „Ridica i-v
ochii în sus, i privi i! Cine a f cut aceste lucruri? Cine a f cut s  mearg  dup  num r, în ir,
o tirea lor? EL le cheam  pe toate pe nume; a a de mare e puterea i t ria LUI, c  una nu 
lipse te.“ „Pentruce zici tu, Iacove, pentruce zici tu, Israele: „Soarta mea este ascuns  dinaintea 
DOMNULUI, i dreptul meu este trecut cu vederea înaintea DUMNEZEULUI meu?“ Nu tii? N-ai 
auzit? DUMNEZEUL cel ve inic, DOMNUL a f cut marginile p mântului. EL nu obose te, nici nu 
ostene te; priceperea LUI nu poate fi p truns .“ Isaia 40:18,21,25-28.

Un mântuitor
„Eu n-am vorbit în ascuns, într-un col  întunecos al p mântului. Eu n-am zis semin ei lui Iacov: 

„C uta i-M  în z dar!“ EU, DOMNUL, spun ce este adev rat, vestesc ce este drept.“ „Strânge i-v ,
veni i i apropia i-v  împreun , voi cei sc pa i dintre neamuri! N-au nici o pricepere cei ce î i duc 
idolul de lemn, i cheam  pe un dumnezeu, care nu poate s -i mântuiasc . Spune i-le, i aduce i-i
încoace, ca s  se sf tuiasc  unii cu al ii! Cine a proorocit aceste lucruri dela început, i le-a vestit 
de mult? Oare nu EU, DOMNUL? Nu este alt DUMNEZEU decât MINE, EU sunt singurul 
DUMNEZEU drept i mântuitor, alt DUMNEZEU afar  de MINE nu este. Întoarce i-v  la MINE, i
ve i fi mântui i to i ceice sunte i la marginile p mântului! C ci EU sunt DUMNEZEU, i nu altul.“ 
(Isaia 45:19-22)

Am chemat neamurile de la început
„T ce i, ostroave, i asculta i-M ! S - i învioreze popoarele puterea, s  înainteze, i s

vorbeasc ! S  ne apropiem i s  ne judec m împreun . Cine a ridicat de la r s rit pe acela pe 
care, în neprih nirea LUI, îl cheam  s  calce pe urmele LUI? Cine îi supune neamuri i împ ra i?
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Cine le face sabia praf, i arcul o pleav  luat  de vânt? EL îi urm re te, merge în pace pe un drum 
pe care n-a mai c lcat nici odat  cu piciorul lui. Cine a f cut i a împlinit aceste lucruri? Acela care 
a chemat neamurile de la început, EU, DOMNUL, cel dintâi i Acela  pân  în cele din urm
veacuri.“ (Isaia 41:1-4)

Am f cut pe oameni din vremile str vechi
„A a vorbe te DOMNUL, Împ ratul lui Israel i R scump r torul lui, DOMNUL o tirilor: „EU sunt 

CEL dintâi i CEL de pe urm , i afar  de MINE, nu este alt DUMNEZEU. Cine a f cut proorocii ca 
MINE (s  spun i s -MI dovedeasc !), de când am f cut pe oameni din vremile str vechi? S
vesteasc  viitorul i ce are s  se întâmple! Nu v  teme i, i nu tremura i; c ci nu i-am vestit i nu 
i-am spus EU de mult lucrul acesta? Voi îmi sunte i martori! Este oare un alt DUMNEZEU afar  de 

MINE? Nu este alt  Stânc , nu cunosc alta! (Isaia 44:6-8)

Cir i HRISTOS - tip & antitip
„A a vorbe te DOMNUL c tre unsul S U, c tre Cir, pe care-l ine de mân , ca s  doboare 

neamurile înaintea lui, i s  deslege brâul împ ra ilor, s -i deschid  por ile, ca s  nu se mai 
închid : …“ (Isaia 45:1)

„Din dragoste pentru robul MEU Iacov, i pentru Israel, alesul MEU, te-am chemat pe nume, i-
am vorbit cu bun  voin , înainte ca tu s  M  cuno ti. EU sunt DOMNUL, i nu mai este altul, 
afar  de MINE nu este DUMNEZEU. Eu te-am încins, înainte ca tu s  M  cuno ti. Ca s  se tie, 
dela r s ritul soarelui pân  la apusul soarelui, c  afar  de MINE nu este DUMNEZEU: Eu sunt 
DOMNUL, i nu este altul. EU întocmesc lumina, i fac întunerecul, EU dau prop irea, i aduc 
restri tea, EU, DOMNUL, fac toate aceste lucruri.“ (Isaia 45:4-7)

Cine va aude?
„Cine dintre voi, îns , pleac  urechea la aceste lucruri? Cine vrea s  ia aminte la ele i s

asculte pe viitor? (Isaia 42:23)
„… s  asculte îns i în eleptul, i î i va m ri tiin a, i cel priceput, i va c p ta iscusin  - 

pentru prinderea în elesului unei pilde sau al unui cuvânt adânc, în elesul cuvintelor în elep ilor i al 
cuvintelor lor cu tâlc.“ (Proverbe 1:5-6)

Cei 144.000 nu uit
„ ine i minte aceste lucruri, i fi i oameni! Veni i-v  în fire, p c to ilor.“ „Aduce i-v  aminte de 

cele petrecute în vremile str bune; c ci EU sunt DUMNEZEU, i nu este altul, EU sunt 
DUMNEZEU, i nu este niciunul ca MINE. EU am vestit de la început ce are s  se întâmple i cu 
mult înainte ce nu este înc  împlinit. EU zic: „Hot rârile MELE vor r mânea în picioare, i îmi voi 
aduce la îndeplinire toat  voia MEA. EU chem de la r s rit o pas re de prad , dintr-o ar
dep rtat , un om ca s  împlineasc  planurile MELE: da, Eu am spus, i EU voi împlini; EU am 
pl nuit i EU voi înf ptui. Asculta i-M , oameni cu inima împietrit , vr jma i ai neprih nirii! EU Îmi 
apropii neprih nirea: nu este departe; i mântuirea MEA nu va z bovi. EU voi pune mântuirea 
MEA în Sion i slava MEA peste Israel.“ (Isaia 46:8-13)

21. Repetarea i l rgirea

apte biserici
1 - Efes, 2 - Smirna, 3 - Pergam, 4 - Tiatira, 5 - Sardes, 6 - Filadelfia, 7 - Laodicea 

apte sigiluri
apte trâmbi e

22. Profe ia i istoria se repet

„În istoria profetic , toate evenimentele trecute, despre care DUMNEZEU declarase în mod 
explicit c  se vor împlini, s-au împlinit; iar cele care urmeaz  la rând, vor avea loc. Daniel, profetul 
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LUI DUMNEZEU, r mâne pe pozi ie. Ioan r mâne la locul lui. În Apocalipsa, LEUL din tribul lui 
Iuda a rupt pece ile pentru to i cercet torii profe iei din cartea lui Daniel, i astfel Daniel r mâne 
neclintit la locul lui. EL î i prezint  m rturia; aceea pe care DOMNUL i-a descoperit-o în viziunea 
evenimentelor mari i solemne pe care trebuie s  le cunoa tem acum, când ne afl m chiar în 
pragul împlinirii lor. 

În istorie i profe ie Cuvântul LUI DUMNEZEU descriu neîntreruptul conflict dintre adev r i
eroare. Acest conflict este înc  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

„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)

Prezentul se mi c  paralel cu trecutul
„Lucrarea LUI DUMNEZEU de pe p mânt prezint , de la un veac la altul, o asem nare izbitoare 

în orice reform  mare sau mi care religioas . Principiile LUI DUMNEZEU în procedeele cu 
oamenii sunt totdeauna acelea i. Mi c rile importante ale prezentului î i au paralele în acelea 
ale trecutului, iar experien a bisericii din primele veacuri are lec ii de mare valoare pentru timpul 
nostru.” Marea lupt , pag. 343 (The Great Controversy, page 343)

Marile mi c ri de reform
„Exist  un studiu al istoriei ce nu trebuie condamnat. Istoria sacr  era una dintre materiile 

studiate în colile profe ilor. În raportul privitor la purtarea LUI YAHWE fa  de neamuri, erau 
însemnate urmele pa ilor S I. La fel i azi trebuie s  privim purtarea LUI DUMNEZEU cu na iunile
p mântului. Trebuie s  vedem în istorie împlinirea profe iei, s  cercet m lucr rile Providen ei în 
marile mi c ri de reforma iune i s  în elegem desf urarea evenimentelor în mersul na iunilor 
înainte, c tre conflictul final al marii controverse.” M rturii pentru comunitate, vol.8, pag. 307 
(Testimonies, vol. 8, page 307).

Înregistr rile istoriei i a profe iei
„Biblia se explic  singur . Fiecare verset trebuie raportat la alt verset. Studentul ar trebui s

înve e s  priveasc  Cuvântul ca un întreg i s  vad  leg tura dintre p r ile lui. Ar trebui s
dobândeasc  o cunoa tere privind marea lui tem  central , a scopului originar al LUI DUMNEZEU 
pentru lume, a na terii marii lupte i a lucr rii de r scump rare. Ar trebui s  priceap  natura celor 
dou  principii care se lupt  pentru suprema ie i s  înve e s  le descopere lucrarea din rapoartele 
istoriei i profe iei pân  la marele final. Ar trebui s  vad  cum aceast  lupt  trece prin toate fazele 
experien ei omene ti; cum el însu i d  pe fa , în fiecare împrejurare a vie ii, una din cele dou
ra iuni antagoniste i cum, fie c  vrea sau nu, el hot r te chiar acum de care parte a controversei 
va fi g sit. Educa ie, pag. 191 (Education, page 191). 

24. Istoria Millerit  se repet

(A) Daniel 12 
Daniel în pozi ia lui
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„Iar tu, du-te, pân  va veni sfâr itul; tu te vei odihni, i te vei scula iar  ... odat  în partea ta de 
mo tenire, la sfâr itul zilelor.“ (Daniel 12:13)

A împlini o datorie
„Dac  DUMNEZEU d  unui om o lucrare special  de f cut, trebuie s  stea în groap  lui i în 

locul menit lui a a cum f cuse i Daniel, fiind gata s  r spund  la chemarea LUI DUMNEZEU, fiind 
preg tit s - i îndeplineasc  datoria.” Manuscrise alese, vol. 6, pag. 108 (Manuscript 
Releases, volume 6, page 108).

A sta în groap  in timpul perioadei Millerite
„Daniel a stat în locul lui, înt rind m rturia lui care a fost sigilat , pân  când la vremea sfâr itului 

prima solie îngereasc  va fi proclamat  lumii noastre.” M rturii pentru predicatori, pag. 115 
(Testimonies to Ministers, page 115).

A sta în groap  în timpul perioadei a celor 144.000
„Acestea relateaz  evenimente din viitor care vor fi descoperite în ordinea lor. Daniel va sta în 

locul lui la sfâr itul zilelor.” Comentarile biblice ale Adventi tilor de Ziua a aptea, volumul 7, 
pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)

O carte sigilat  pentru Milleri i
„Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te cartea, pîn  la vremea sfâr itului 

[…] Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te. El a r spuns: „Du-te Daniele! C ci cuvintele 
acestea vor fi ascunse i pecetluite pân  la vremea sfâr itului.“ (DanieI 12:4,9)

„Ioan v zuse cartea cea mic  desigilat . De aceea profe iile lui Daniel î i au locul lor potrivit în 
prima, a doua, i a treia solie îngereasc , pentru a fi date lumii. Desigilarea c r ii mici a fost 
mesajul în rela ie cu timpul.” Comentarile biblice ale Adventi tilor de Ziua a aptea, volumul 7, 
pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)

O carte sigilat  pentru perioada timpului a celor 144.000
„ i când au f cut cele apte tunete s  se aud  glasurile lor, eram gata s  m  apuc s  scriu; i

am auzit din cer un glas, care zicea: „Pecetluie te ce au spus cele apte tunete, i nu scrie ce au 
spus!“” (Apocalipsa 10:4)

„Dup  ce aceste apte tunete i-au ridicat vocea, Ioan prime te comanda a a cum primise i
Daniel în leg tur  cu cartea “cea mic ”: „Pecetluie te ce au spus cele apte tunete …“.”
Comentarile biblice ale Adventi tilor de Ziua a aptea, volume 7, pag. 971 (The Seventh-day 
Adventist Bible Commentary, volume 7, page 971)

Cuno tin a va cre te
„Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i pecetluie te cartea, pân  la vremea sfâr itului 

... Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te.“ (DanieI 12:4)

Cre terea cuno tin ei în timpul perioadei Millerite
„De fapt, proorociile prezint  o succesiune de evenimente care duc la începutul judec ii. Acest 

lucru este adev rat în mod deosebit în ceea ce prive te cartea lui Daniel. Dar partea aceea din 
proorocie care avea leg tur  cu zilele din urm , lui Daniel i-a fost cerut s  o sigileze “pân  la 
vremea sfâr itului”. O solie cu privire la judecat  întemeiat  pe împlinirea acelor profe ii nu putea fi 
proclamat  decât atunci când va sosi aceast  vreme. Dar în timpul sfâr itului, spune profetul, 
“mul i vor citi i cuno tin a va cre te”. (Daniel 12,4)”. Marea lupt , pag. 356 (The Great 
Controversy, page 356)
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Cre terea cuno tin ei în timpul perioadei celor 144.000
„Cartea care a fost sigilat  nu a fost cartea Apocalipsei, ci doar profe ia referitoare la zilele din 

urm , din cartea lui Daniel. Scriptura spune, „Tu, îns , Daniele, ine ascunse aceste cuvinte, i
pecetluie te cartea, pân  la vremea sfîr itului ... Atunci mul i o vor citi, i cuno tin a va cre te.“
(DanieI 12:4). Când cartea a fost deschis  s-a f cut proclamarea, „… nu va mai fi nici o z bav
…“ (Biblia King James spune: “nu va mai fi timp”) (vezi Apocalipsa 10:6.) Cartea Daniel este 
acuma desigilat , iar descoperirea f cut  lui Ioan de c tre DOMNUL HRISTOS trebuie s  ajung
la to i locuitorii p mântului. Prin cre terea cuno tin ei, urmeaz  a fi preg tit un popor care s
reziste în zilele de pe urm […]“

„În prima solie îngereasc , oamenii sunt chema i s  I se închine LUI DUMNEZEU, Creatorul 
nostru, care a creat tot universul i toate lucrurile care sunt în el. Ei si-au adus omagiul unei 
institu ii papale, desfiin ând Legea LUI YAHWE, dar va urma o cre tere a cuno tin ei cu privire la 
acest subiect.“ Mesaje selectate, cartea II, pag. 106-107 (Selected Messages, book II, page 
106-107).

Proces de cur ire
„Mul i vor fi cur i i, albi i i l muri i; cei r i vor face r ul, i niciunul din cei r i nu va în elege, dar 

cei pricepu i vor în elege.“ (Daniel 12:10)

Purificare în timpul perioadei Millerite
„Poporul Meu piere din lips  de cuno tin . Fiindc  ai lep dat cuno tin a, i Eu te voi lep da, i

nu-Mi vei mai fi preot. Fiindc  ai uitat Legea DUMNEZEULUI t u, voi uita i Eu pe copiii t i!“ (Osea 
4:6)

Purificare în timpul perioadei celor 144.000
„R m i a LUI DUMNEZEU, cea care ine poruncile LUI, vor în elege acest cuvânt care este 

spus de Daniel “Mul i vor fi cur i i, albi i i l muri i; cei r i vor face r ul, i niciunul din cei r i nu va 
în elege, dar cei pricepu i vor în elege.““ (Daniel 12:10) Aceast  zi cu DUMNEZEU, pag 84 (This 
Day With God, page 84) 

(B) Matei 25 
„Parabola celor zece fecioare din Matei capitolul 25 ilustreaz , de asemenea, experien a

poporului advent.” Marea lupt , pag. 393 (The Great Controversy, page 393)

A fost i va fi
„Eu am fost mereu îndreptat  c tre pilda celor zece fecioare, din care cinci sunt în elepte i cinci 

sunt nechibzuite. Aceast  parabol  s-a împlinit pân  la liter i se va împlini înc  o dat  în 
cele mai mici detalii, având o aplica ie special  pentru acest timp, i ca i solia îngerului al treilea, 
a fost împlinit i va r mâne mai departe “Adev rul Prezent” pân  la “Sfâr itul 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 

proclam  prima, a doua i a treia solie îngereasc ; 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 s  am parte de o experien  deosebit . Am f cut o experien  în prima, a doua i

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

Trei îngeri i Matei 25
„Mi-a fost ar tat interesul pe care-l manifestase tot cerul fa  de lucrarea care se afla în 

desf urare pe p mânt. ISUS îns rcinase un înger puternic s  coboare i s -i avertizeze pe 
locuitorii p mântului s  se preg teasc  pentru cea de-a doua SA venire. Când îngerul a plecat de 
la ISUS din cer, o lumin  nespus de puternic  mergea înaintea lui. Mi s-a spus c  misiunea lui era 
de a lumina p mântul cu slava SA i de a-i avertiza pe oameni de apropiata mânie a LUI 
DUMNEZEU. Mul imi au primit lumina […]” 

A fost îns rcinat un alt înger puternic s  coboare pe p mânt. ISUS pusese în mâna lui un text 
scris i, când a ajuns, îngerul a strigat: “A c zut, a c zut Babilonul! […]”

„Când cei din poporul LUI DUMNEZEU s-au unit în strig tul celui de-al doilea înger, o tirea 
cereasc  a notat cu cel mai profund interes efectul pe care l-a avut solia […]” 

„ISUS îns rcinase al i doi îngeri s  zboare repede pentru a înviora i a înt ri credin a care 
sc dea, a poporului S U, i s -i preg teasc  s  în eleag  solia celui de-al doilea înger i mi carea 
important  care avea s  fie curând f cut  în cer. I-am v zut pe ace ti îngeri primind o mare putere 
i lumin  de la ISUS i zburând repede c tre p mânt pentru a se achita de sarcina lor, aceea de a-

l ajuta pe cel de-al doilea înger în lucrarea lui. O lumin  puternic  a str lucit asupra poporului LUI 
DUMNEZEU când îngerii au strigat: “Iat  MIRELE, ie i i-I în întâmpinare!” Experien e i
Viziuni, pag 245-248 (Early Writings, page 245-248).

(D) Apocalipsa 10 i cele 7 tunete
Cele apte tunete în timpul de perioad  Millerit
„Lumina special  dat  lui Ioan, care a fost exprimat  în cele apte tunete a fost o descriere a 

evenimentelor care sau ar tat sub vestirea primei i a doua solie îngereasc .” Comentarile 
biblice ale Adventi tilor de Ziua a aptea, volumul 7, pag. 971 (The Seventh-day Adventist 
Bible Commentary, volume 7, page 971)

Cele apte tunete în timpul de perioad  a celor 144.000
„Dup  ce aceste apte tunete i-au ridicat vocea, Ioan prime te comanda a a cum primise i

Daniel în leg tur  cu cartea “cea mic ”: „Pecetluie te ce au spus cele apte tunete …“. Acestea 
relateaz  despre evenimente din viitor, care vor fi descoperite în ordinea lor.” Comentarile biblice 
ale Adventi tilor de Ziua a aptea, volumul 7, pag. 971 (The Seventh-day Adventist Bible 
Commentary, volume 7, page 971) 

„A a vorbe te DOMNUL: 
„Sta i în drumuri, uita i-v ,

i întreba i cari sunt c r rile cele vechi, 
care este calea cea bun : umbla i pe ea, 

i ve i g si odihn  pentru 
sufletele voastre!“ 

(Jeremia 6:16). 


