
SAPTAMANA MILENARA - TIMPUL LIMITA

Inainte de a intra in subiect, trebuie facuta o paranteza pentru a intelege
extremele privind timpul celei de a doua veniri.
In Matei 24 este o descriere privind timpul celei de a doua veniri a lui
Cristos :
32. Acum învăţaţi o parabolă a smochinului; când lăstarul lui este încă
fraged şi dă frunze, ştiţi că vara este aproape.
33. Tot aşa şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este
aproape,
chiar la uşi.
34. Adevărat vă spun: Această generaţie nicidecum nu va trece până se
vor întâmpla toate acestea.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nicidecum nu vor
trece.
36. Dar, despre acea zi şi oră, nu ştie nimeni, nici îngerii din cer, ci
numai Tatăl meu.
37. Şi aşa cum au fost zilele lui Noe, tot aşa va fi şi venirea Fiului omului.
38. Fiindcă, aşa cum a fost în zilele dinainte de potop, mâncau şi beau,
se
însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în arcă,
39. Şi nu au ştiut, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi; aşa va fi şi
venirea Fiului omului.

Domnul Isus ne invata prin parabola smochinului sa cautam in profetii
pentru a intelege cand timpul celei de a doua veniri este aproape, chiar
la usi, si imediat dupa Domnul Isus precizeaza că noi nu putem sti ziua si
ora celei de a doua veniri.
Deci daca Isus ne spune sa veghem pentru semnele celei de a doua
veniri pentru a sti cand este aproape, nu aproape in orice fel, ci chiar la
usi..... si dupa cateva versete ne spune ca nu putem stabili cu precizie
timpul celei de a doua veniri atunci intelegem ca sunt 2 extreme:
- prima extrema care a fost abuzata pana acum, a seta o data exacta
pentru cea de a doua venire a Domnului Isus Cristos
- a doua extrema este cea in care spunem ca nu putem sti mai nimic
despre timpul celei de a doua veniri... in aceasta extrema este AZS in
ziua de astazi.
Diavolul are un stil aparte de a trece oamenii dintr-o extrema in alta...
prima oara a asaltat biserica cu date fixe si anticipari false despre cea de
a doua venire (anticipari care nu au fost bazate pe Scriptura, ci doar pe
observatii din lume), atat de mult incat oamenii s-au deceptionat si
scarbit sa auda ca a doua venire este aproape si astazi a aruncat
poporul in cea de a doua extrema, in care majoritatea cred ca nu se



poate sti mai nimic despre cea de a doua venire. Diavolul a reusit sa
faca acest lucru doar din cauza faptului ca nu exista viata de rugaciune
si nu exista studiu profund in popor. Adventistul din ziua de astazi este
conditionat sa munceasca ca un rob si nu mai are timp de rugaciunea si
studiul zilnice care conform scrierilor Spiritului Profetic sunt obligatorii.
Fara acestea ziua respectiva este o zi pierduta indiferent daca ne
deceptionam ca facem bine. Pana si lucrurile care ar fi cat de cat bune,
daca nu sunt conform planului lui Dumnezeu pentru ziua respectiva sunt
aproape inutile.In rugaciune adevarata primim planul lui Dumnezeu
pentru ziua respectiva. Studiind viata lui Isus observam acelasi lucru, ca
El se trezea cu ore inainte rasaritului si se ruga si studia. Domnul Isus
insusi ne indeamna sa invatam despre El, despre obiceiurile Lui si sa le
practicam in Matei 11:
29. Luaţi jugul meu asupra voastră şi învăţaţi de la mine, pentru că eu
sunt
blând şi umil în inimă; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre.

In prezent poporul este in cea de a doua extrema privind cea de a doua
venire si avem chiar un avertisment privind acest lucru in Luca 12:
45. DAR DACĂ ACEL ROB SPUNE ÎN INIMA LUI: DOMNUL MEU
ÎNTÂRZIE SĂ VINĂ;
şi va începe să îi bată pe servitori şi pe servitoare şi să mănânce şi să
bea
şi să se îmbete,
46. Domnul acelui rob va veni într-o zi în care nu este aşteptat şi într-o
oră pe care robul nu o cunoaşte şi îl va tăia în două, şi îi va da partea lui
împreună cu necredincioşii.
47. Iar acel rob, care a ştiut voia domnului său şi NU S-A PREGĂTIT,
NICI NU A
FĂCUT CONFORM CU VOIA LUI, va fi biciuit cu multe lovituri.
48. Dar cel ce nu a ştiut şi a făcut lucruri demne de lovituri, va fi biciuit
cu puţine lovituri. Şi oricăruia îi este dat mult, i se va cere mult; şi cui i
s-a încredinţat mult, i se va cere mai mult.
49. Am venit să trimit foc pe pământ; şi ce voiesc, dacă este aprins deja?
50. Dar am un botez cu care să fiu botezat; şi cât sunt de constrâns
până
să fie împlinit!
51. Presupuneţi că am venit să dau pace pe pământ? Eu vă spun: Nu; ci
mai degrabă dezbinare;
52. Fiindcă, de acum înainte vor fi cinci într-o casă dezbinată, trei
împotriva
a doi şi doi împotriva a trei.
53. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama
împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii ei şi



nora împotriva soacrei ei.
54. ¶ Şi a mai spus oamenilor: Când vedeţi un nor ridicându-se de la
apus,
imediat spuneţi: Vine ploaia; şi aşa este.
55. Şi când suflă vântul de la sud, spuneţi: Va fi arşiţă; şi se întâmplă.
56. Făţarnicilor, puteţi deosebi faţa cerului şi a pământului; dar cum de
nu deosebiţi acest timp?

Ce inseamna versetul 45 "Dar dacă acel rob spune în inima lui: Domnul
meu întârzie să vină;" ?
Ellen White scrie urmatoarele in "Hristos Lumina Lumii" pagina 634 :
Dar Hristos scoate în evidenţă încă o clasă: „Dacă este un rob rău, care
zice în inima lui: «Stăpânul meu zăboveşte să vină!» Dacă va începe să
bată pe tovarăşii lui de slujbă şi să mănânce şi să bea cu beţivii,
stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se aşteaptă şi în
ceasul pe care nu-l ştie”. {HLL 634.3}
Robul cel rău zice în inima lui: „Domnul meu zăboveşte să vină!” El nu
spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei de a doua veniri a
Lui. Dar în inimă, prin purtarea şi cuvintele lui, el declară că venirea
Domnului întârzie. El izgoneşte din mintea altora convingerea că Domnul
vine în curând. Influenţa lui îi duce pe oameni la o amânare neglijentă şi
sfidătoare în comportarea lor. Ei sunt întăriţi în viaţa lumească şi în
nepăsare. Pasiuni fireşti, gânduri stricate pun stăpânire pe mintea lui.

Ellen White scrie clar nu este vorba de a proclama ca Isus intarzie, ci de
comportament corespunzator credintei ca Domnul Isus intarzie si de a-i
influenta pe cei din jur prin acest comportament.
In continuare Domnul Isus descrie clar ce se va intampla la sfarsit :
51. Presupuneţi că am venit să dau pace pe pământ? Eu vă spun: Nu; ci
mai degrabă dezbinare;
52. Fiindcă, de acum înainte vor fi cinci într-o casă dezbinată, trei
împotriva
a doi şi doi împotriva a trei.
53. Tatăl va fi dezbinat împotriva fiului şi fiul împotriva tatălui; mama
împotriva fiicei şi fiica împotriva mamei; soacra împotriva nurorii ei şi
nora împotriva soacrei ei.
Va avea loc o cernere si inclusiv familiile vor fi dezbinate in urma
alegerilor facute.
In ultimul verset avem o avertizare dura pentru timpurile noastre "56.
Făţarnicilor, puteţi deosebi faţa cerului şi a pământului; dar cum de nu
deosebiţi acest timp?". Este clar ca Domnul Isus vrea sa deosebim acest
timp al celei de a doua veniri, a intelege cand este aproape, chiar la
usi.Avem tot ce ne trebuie pentru a deosebi semnele si a intelege cat de
aproape este cea de a doua venire, dar ziua si ora nu le stim si Ellen



White scrie ca ele vor fi declarate de catre Tatal celor 144.000 ( Sfaturi
pentru Biserica, pagina 33 ):
Curând, am auzit vocea lui Dumnezeu ca niște ape mari, care ne-a spus
ziua și ora venirii lui Isus. Sfinții în viață, 144.000 la număr, au cunoscut
și au înțeles vocea pe când cei nelegiuiți au crezut că este un tunet și un
cutremur de pământ. Când Dumnezeu ne-a anunțat timpul, El a turnat
asupra noastră Duhul Sfânt și fețele noastre au început să lumineze de
slava lui Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat cu Moise când a coborât de
pe Muntele Sinai. {SB 33.1}
+++++++ se incheie paranteza

Pe langa timpul profetic in care o zi reprezinta un an, in Biblie mai sunt
doua timpuri profetice evidentiate in 2 Petru capitolul 3 :
8. Dar preaiubiţilor, să nu fiți ignoranți referitor la acest lucru,
că o zi înaintea Domnului este ca o mie de ani şi o mie de ani ca
o zi.

precum si in Psalmul 90 versetul 4 :
4. Căci o mie de ani în ochii tăi sunt ca ziua de ieri care a trecut, şi ca o
gardă în noapte.

Poporul este avertizat a nu fi ignorant de acest lucru, ca o zi pentru
Domnul sunt ca 1000 de ani si 1000 de ani sunt ca o zi.
Este la fel ca si cea de-a patra porunca care incepe cu un indemn "Adu-ţi
aminte de ziua sabatului, ca să o sfinţeşti." ( Exod 20:8 ). Dumnezeu stia
ca ii va fi uitat Sabatul, si ca si in cazul Sabatului se pare ca Dumnezeu
stia ca oamenii vor deveni ignoranti privind aceste doua timpuri profetice.

Sub ce context ne avertizeaza Petru asupra acestor doua timpuri
profetice de o zi ca 1000 de ani si 1000 de ani ca o zi?
2 Petru 3
3. Ştiind întâi aceasta, că vor veni batjocoritori în zilele de pe urmă,
umblând conform propriilor pofte,
4. Şi spunând: Unde este promisiunea venirii lui? Fiindcă de când au
adormit părinții noştri, toate continuă la fel de la începutul creaţiei.
5. Fiindcă referitor la aceasta ei sunt ignoranţi în mod voit, că prin
cuvântul
lui Dumnezeu cerurile au fost din vechime şi pământul arătându-se din
apă şi în apă,
6. Prin care lumea, care era atunci, a pierit fiind potopită cu apă;
7. Dar cerurile şi pământul de acum prin acelaşi cuvânt sunt păstrate,
fiind
rezervate focului pentru ziua judecăţii şi a pieirii oamenilor neevlavioşi.
8. DAR PREAIUBIŢILOR, SĂ NU FIȚI IGNORANȚI REFERITOR LA



ACEST LUCRU,
CĂ O ZI ÎNAINTEA DOMNULUI ESTE CA O MIE DE ANI ŞI O MIE DE
ANI CA
O ZI.
9. Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, aşa cum unii socotesc
întârziere, ci este îndelung răbdător faţă de noi şi nu doreşte ca cineva
să
piară, ci toţi să vină la pocăinţă.
10. Dar ziua Domnului va veni ca un hoţ în noapte; în acea zi cerurile
vor trece cu zgomot mare, iar elementele se vor topi cu căldură mare; de
asemenea pământul şi faptele care sunt pe el vor fi arse în întregime.
11. Văzând, aşadar, că toate acestea se vor descompune, ce fel de
oameni
ar trebui să fiţi voi în comportare sfântă şi evlavie,
12. Aşteptând şi grăbindu-vă spre venirea zilei lui Dumnezeu, în care
cerurile
fiind în foc se vor descompune şi elementele se vor topi cu căldură
mare?
13. Cu toate acestea, conform promisiunii lui, aşteptăm ceruri noi şi un
pământ nou, în care locuieşte dreptatea.
14. ¶ De aceea, preaiubiţilor, văzând că aşteptaţi astfel de lucruri,
străduiţi-vă să fiți găsiţi de el în pace, nepătaţi şi ireproşabili.

"Faptele Apostolilor"
Petru avertizeaza ca vor veni batjocoritori in zilele de pe urma,
neinfranati care vor umbla propriilor pofte, nu conform intelepciunii
revelate, fara temperanta si fara reforme spunand "Unde este
promisiunea venirii lui? Fiindcă de când au adormit părinții noştri, toate
continuă la fel de la începutul creaţiei."Zilele de pe urma se refera la
perioada de dinaintea celei de a doua veniri a lui Isus Cristos, iar Ellen
White ne spune acest lucru in "Faptele Apostolilor" capitolul 52:
Privind înainte prin veacuri către încheierea vremii, Petru a fost inspirat
să descrie stările care vor exista în lume chiar înainte de a doua venire a
Domnului Hristos. „Să ştiţi că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini
de batjocuri”, scria el, „care vor trăi după poftele lor, şi vor zice: «Unde
este făgăduinţa venirii Lui? Căci de când au adormit părinţii noştri, toate
rămân aşa cum erau de la începutul zidirii!»”. Dar, „când vor zice: «Pace
şi linişte!», atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei”. (1
Tesaloniceni 5, 3.) Însă nu toţi vor fi prinşi în lanţurile amăgirilor
vrăjmaşului. Când sfârşitul tuturor lucrurilor pământeşti se va apropia, se
vor ridica persoane credincioase în stare să discearnă semnele timpului.
În timp ce un mare număr de pretinşi credincioşi îşi vor tăgădui credinţa
prin faptele lor, va fi o rămăşiţă care va răbda până la sfârşit. {FA 535.2}



Pe langa acesti batjocoritori care vor face un subiect de deradere a doua
venire, Ellen White ne mai informeaza ca va mai fi inca o clasa a bisericii
care nu o vor face in mod deschis, dar o vor face in inimile lor:
"Sfaturi pentru biserica" pagina 344:
Robul cel rău, care spunea în inima sa: „Stăpânul meu zăbovește să
vină” (Matei 24, 48), susținea că li așteaptă pe Hristos. El era un „slujitor”
aparent devotat slujirii Iui Dumnezeu, în timp ce în inima lui el se
predase lui Satana. {SB 344.1}
El nu tăgăduiește pe față adevărul, așa cum face batjocoritorul, ci scoate
la iveală prin viața lui ceea ce simte inima sa — că venirea Domnului
întârzie. Ceea ce presupune el Îl duce la nepăsare față de interesele
veșnice. El acceptă preceptele lumești și se conformează obiceiurilor și
practicilor ei. Egoismul, mândria lumească și ambițiile predomină.
Temându-se că frații lui pot ajunge mai sus decât el, începe să
discrediteze eforturile acestora și să le pună la îndoială motivele. În
acest fel, el lovește în semenii lui, robi ca și el. Pe măsură ce se
înstrăinează de poporul lui Dumnezeu, el se unește din ce în ce mai mult
cu cei necredincioși. Se află că el „mănâncă și bea cu bețivii” — se
unește deci cu cei lumești și este părtaș spiritului lor. În acest fel, el se
leagănă într-o siguranță a firii și se caracterizează prin uitare, indiferență
și lene.612 {SB 344.2}

Continuand cu versetele 5,6 si 7 din 2 Petru cap 3, apostolul spune clar
ca cei ignoranti sunt ignoranti in mod voit de aceste lucruri, sunt ignoranti
din cauza propriilor alegeri. In contextul celei de a doua veniri a lui Isus
Cristos, suntem avertizati sa nu fim ignoranti de aceste doua timpuri
profetice, o zi ca o mie de ani si o mie de ani ca o zi.Evident sunt foarte
importante privind timpul celei de a doua veniri a Domnului.
Imediat dupa stabilirea celor doua timpuri profetice, in versetul 9 este
afirmat faptul ca Domnul nu intarzie privind promisiunea lui privind a
doua venire iar in versetul 10 suntem avertizati ca ziua Domnului va veni
ca un hot in noapte. Aceste afirmatii nu fac decat sa intareasca
importanta acestor doua timpuri profetice evidentiate in acest context.

Unde se aplica cele 2 timpuri profetice?

In Geneza Dumnezeu i-a spus lui Adam ca in ziua in care va manca din
pomul cunoasterii binelui si raului va muri( Geneza 2 : 17. Dar din pomul
cunoaşterii binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca
din el, vei muri negreşit.). Adam totusi a trait pana la varsta de 930 de
ani... dar aici este vorba de o profetie pe care Dumnezeu i-a spus-o lui
Adam. Nici un om nu a trait peste 1000 de ani, cel mai in varsta a fost
Matusalem care a trait 969 de ani ( Exceptie Enoh si Ilie care au fost
translatati fara a muri). Deci conform timpului profetic "o zi inaintea



Domnului este ca o mie de ani". Adam a murit in acea zi care reprezinta
1000 de ani.

Mai ramane timpul profetic in care inaintea Domnului sunt "o mie de ani
ca o zi".
Din scrierile Spiritului Profetic se poate intelege ca au trecut aproape
6000 de ani de la intrarea pacatului in lume.(citate date in continuarea
studiului).
Sunt 3 ere in biblie: era patriarhilor, era evreilor si era Bisericii
crestine.Fiecare era are in jur de 2000 de ani.Sunt dezbateri nenumarate
privind timpul pana la Avram, era evreilor etc. dar ele se invart la in jur de
2000 de ani fiecare.
Ellen White are destule citate in care precizeaza ca in jurul vietii lui
Cristos s-au implinit 4000 de ani ( citatele sunt furnizate in continuarea
studiului ) de la intrarea pacatului in lume. Sunt foarte multe citate, dar in
urma studiului tuturor acestora, viziunea noastra, a celor de la Instituto
Madison este ca cei 4000 ani s-au implinit la cruce. Este evenimentul cel
mai important din timpul vietii Sale pe acest pamant, se regaseste in
"Tragedia Veacurilor", o carte pe care Satana o uraste foarte mult si a
incercat sa o omoare pe sora White in timp ce scria la ea. Domnul Isus a
fost crucificat in anul 31, asta facand ca cei 6000 de ani de pacat sa aiba
implinirea in 2031. Repetam, in acest studiu nu se seteaza o data pentru
cea de-a doua venire, ci un termen limita. In Scripturi scrie ca de dragul
celor alesi timpul va fi scurtat:
Mat 24:22-23 Fidela 22 Și dacă acele zile nu ar fi scurtate, nicio făptură
nu ar fi salvată; dar acele zile vor fi scurtate din cauza celor aleși. 23
Atunci dacă cineva vă va spune: Iată, aici este Cristos, sau acolo; să nu
credeți.
Domnul Isus poate veni oricand, dar nu poate depasi anul 2031.

Marele plan al mântuirii își va găsi împlinirea în aducerea în întregime a
lumii sub protecția lui Dumnezeu. Tot ce s-a pierdut prin păcat este
restaurat. Nu numai omul, dar și pământul este răscumpărat pentru a fi
sălașul veșnic al celor ascultători. TIMP DE ȘASE MII DE ANI, Satana s-
a străduit să-și mențină stăpânirea asupra pământului. Acum, scopul
inițial al lui Dumnezeu prin creațiunea Sa este îndeplinit. "Sfinții Celui
Prea Înalt vor lua împărăția și împărăția va fi a lor pentru veșnicie, din
veșnicie în veșnicie." 2 CA 539.3

Profetul Isaia, privind în viitor la vremea distrugerii Satanei, exclamă:
"Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost
doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor! Tu ziceai în inima ta: 'Mă voi
sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui



Dumnezeu, voi fi ca Cel Prea Înalt'. Dar ai fost aruncat în locuința
morților, în adâncimile mormântului! Cei ce te văd se uită țintă mirați la
tine, te privesc cu luare aminte și zic: 'Acesta este omul care făcea să se
cutremure pământul și zguduia împărățiile, care prefăcea lumea în
pustie, nimicea cetățile și nu dădea drumul prinșilor săi de război?'" Isaia
14, 12-17.TIMP DE ȘASE MII DE ANI lucrarea de răzvrătire a Satanei 'a
făcut pământul să tremure'. El 'a făcut lumea ca un pustiu și a nimicit
cetățile de pe el' și 'n-a deschis închisoarea captivilor'. Timp de șase mii
de ani temnița lui a primit pe poporul lui Dumnezeu, și l-ar fi ținut pentru
totdeauna în robie, dar Hristos a sfărâmat lanțurile și a eliberat pe
prizonieri.Chiar și cei nelegiuiți sunt acum în afara puterii Satanei; iar el,
singur, înconjurat doar de îngerii săi, rămâne să-și dea seama de
efectele blestemului pe care l-a adus păcatul. 'Toți împărații neamurilor,
da, toți se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui. GA 280.2 - GA
280.4

Niciodată nevoia omenirii de învățătură și vindecare n-a fost mai mare ca
azi. Lumea este plină de cei care au nevoie să fie asistați - slabi,
ignoranți, fără speranță, degradați. Neascultarea continuă, de APROAPE
ȘASE MII DE ANI, a omului a rodit boală, suferință și moarte. O mulțime
de oameni pier din lipsă de cunoștință. SP 467.2

4000 ANI

Însă Domnul Isus a acceptat umanitatea în momentul când neamul
omenesc fusese slăbit de PATRU MII DE ANI de păcat. AÎ 156.3

Hristos Se afla la trecerea dintre cele două sisteme și cele două mari
sărbători ale lor. El, Mielul fără cusur al lui Dumnezeu, era gata să Se
ofere ca jertfă pentru păcat, urmând ca, în felul acesta, să pună capăt
sistemului de simboluri și ceremonii care, de PATRU MII DE ANI, arătau
spre moartea Lui. În timp ce mânca Paștele cu ucenicii, a instituit în locul
acestui sistem slujba care avea să amintească de jertfa cea mare.
Sărbătoarea națională a iudeilor trebuia să fie desființată pentru
totdeauna. Slujba rânduită de Hristos trebuia să fie îndeplinită de urmașii
Lui în toate țările, în toate timpurile. HLL 652.2

Domnul Hristos Se afla în punctul de trecere dintre două sisteme și între
cele două mari sărbători ale lor. El, Mielul Cel fără pată al lui Dumnezeu,
era gata să Se aducă pe Sine ca jertfă pentru păcat și astfel avea să
aducă la un final sistemul tipurilor și ceremoniilor care, timp de PATRU
MII DE ANI, au arătat către moartea Sa. Pe când mânca Paștele cu
ucenicii Săi, El a instituit, în locul acestuia, serviciul care avea să
constituie memorialul marelui Său sacrificiu. Sărbătoarea națională a



iudeilor avea să fie dată la o parte pentru totdeauna. Rânduiala pe care a
instituit-o Domnul Hristos avea să fie îndeplinită de urmașii Săi din toate
țările și din toate veacurile. SB 298.2

În pustie, Domnul Hristos nu S-a aflat într-o poziție mai favorabilă pentru
a suporta ispitele lui Satana, decât s-a aflat Adam, când a fost ispitit în
Eden. Fiul lui Dumnezeu S-a umilit și a luat natura omului, după ce
neamul omenesc rătăcise PATRU MII DE ANI de la Eden, iar această
natură căzuse din starea inițială de curăție și neprihănire. De-a lungul
veacurilor, păcatul lăsase urme îngrozitoare asupra neamului omenesc,
și în familia omenească predomina pretutindeni degenerarea - fizică,
mintală și morală. SAa 131 - SAa 131.1

În pustia ispitirii, Domnul Hristos a stat în locul lui Adam pentru a rezista
încercării pe care Adam nu a reușit să o suporte. Acolo, Hristos a biruit
în locul păcătosului, la PATRU MII DE ANI după ce Adam a întors
spatele luminii căminului său. Despărțită de prezența lui Dumnezeu, cu
fiecare generație succesivă, familia omenească se îndepărtase tot mai
mult de curăția, înțelepciunea și cunoașterea, pe care Adam le-a avut
inițial, în Eden. Pentru a-l ajuta pe om, Domnul Hristos a purtat păcatele
și slăbiciunile neamului omenesc, așa cum au fost ele când a venit pe
pământ. În locul neamului omenesc și luând asupra Sa toate slăbiciunile
omului căzut, El a trebuit să reziste ispitelor lui Satana în toate punctele
în care a fost asaltat omul. SAa 131.2 - SAa 131.3

La mijlocul săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de mâncare”. În
anul 31 d.Hr., la trei ani și jumătate după botez, Domnul nostru a fost
răstignit. Astfel, o dată cu marea jertfă oferită pe Calvar s-a încheiat și
sistemul jertfelor care arătase timp de patru mii de ani către Mielul lui
Dumnezeu. Tipul se întâlnise cu Antitipul și toate jertfele și darurile de
mâncare din sistemul ceremonial trebuiau să înceteze. {TV 327.3}

Ce credeau pionierii nostri despre saptamana milenara?
William Miller a scris urmatoarele:

Miller's Works, volumul 1
Căci Adam s-a odihnit cu Dumnezeu după ce și-a încheiat lucrarea;
astfel, în noua creație, biserica se va odihni cu Capul ei, atunci când își
va termina lucrarea și va face toate lucrurile noi. Pentru Hristos va fi a
șaptea zi; căci va fi de șase mii de ani creându-și mireasa; adică până la
momentul în care este perfecționată și pronunțată buna sau sfințită, așa
cum se spune în textul nostru; {MWV1 158.2}



Adica precum omul a fost creat in a 6-a zi si s-a odihnit a saptea zi, tot la
fel in al 6-lea mileniu Domnul Isus isi va crea mireasa si ea se va odihni
al saptelea mileniu.

Acum, cei care cred într-un mileniu temporal, sau a șaptea mie de ani, în
care Hristos va face mai multă muncă decât a facut în șase mii de ani
înainte, sunt foarte inconsistenți cu Biblia și ei înșiși. Sunt incompatibili
cu Biblia; căci aceasta spune: „Șase zile vei face munca ta; dar a șaptea
este o zi de odihnă, sfântă pentru Domnul. ”Poate cineva crede că
Hristos în lucrarea sa nu va păstra legea Tatălui său? Nu, nici o iotă sau
o parte din această lege nu va eșua, care a fost scrisă de degetul lui
Dumnezeu pe cele două tabele de mărturie. Dar să nu fiti ignoranți,
fraților, că o zi cu DOMNUL este ca o mie de ani pentru tine, iar o mie de
ani pentru tine este o zi cu Domnul. Crezi că Hristos este delasator cu
privire la această lege a Sabatului, deoarece el a lucrat astfel aproape
șase mii de ani. Crezi că va lucra mereu pentru a răscumpăra păcătoșii.
Adevărat, el nu este dispus să piară vreunul, ci să vină la pocăință.
Acesta este motivul pentru care Hristos a ales cele mai lungi zile, așa
cum este dat în Scripturi, pentru zilele sale de lucru. Și, Oh! păcătosule,
știi că ultima oră din a șasea zi este aproape epuizată și încă nu ai venit
la pocăință? Dar ziua Domnului va veni ca un hoț în noapte; pentru că
atunci când vor spune pace și siguranță, atunci va veni o distrugere
bruscă asupra lor și nu vor scăpa. {MWV1 158.2}

Dupa cum se vede, William Miller sustinea saptamana milenara si faptul
ca Domnul trebuie sa isi termine aceasta parte din lucrare (definitivarea
celor 144000, mireasa perfecta, cea de a doua venire) inainte de a se
termina cei 6000 ani.

+++++++++++++++++++++
Ellen White ilustreaza starea bisericii privind cea de a doua venire si
extremele in care a fost dusa biserica, atat aceea de a seta o zi anume
pentru cea de a doua venire, cat si celalata extrema in care se considera
ca nu se poate sti cam nimic de venirea Mantuitorului nostru:

"Tragedia Veacurilor" pagina 370
VESTIREA UNUI TIMP PRECIS PENTRU VENIREA LUI HRISTOS a
provocat o mare împotrivire din partea tuturor claselor de oameni,
începând cu pastorul de la amvon și până la păcătosul cel mai decăzut și
mai hulitor al cerului. Se împlineau cuvintele profeției: „Înainte de toate,
să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care
vor trăi după poftele lor și vor zice: «UNDE ESTE FĂGĂDUINȚA
VENIRII LUI? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa
cum erau de la începutul zidirii!»” (2 Petru 3, 3.4) MULȚI DIN ACEIA



CARE MĂRTURISEAU CĂ ÎL IUBESC PE MÂNTUITORUL DECLARAU
CĂ NU SE ÎMPOTRIVESC ÎNVĂȚĂTURII CU PRIVIRE LA A DOUA
VENIRE; OBIECTAU MAI DEGRABĂ CU PRIVIRE LA FIXAREA UNEI
DATE. DAR OCHIUL A TOATE VĂZĂTOR AL LUI DUMNEZEU LE
CITEA INIMILE. EI NU DOREAU SĂ AUDĂ DESPRE VENIREA LUI
HRISTOS CARE AVEA SĂ JUDECE LUMEA ÎN NEPRIHĂNIRE.
Fuseseră niște robi necredincioși, lucrarea lor neputând suporta controlul
ochiului cercetător de inimi al lui Dumnezeu și se temeau să se
întâlnească cu Domnul lor. Asemenea iudeilor din vremea primei veniri a
lui Hristos, ei nu erau pregătiți să-L întâmpine pe Isus. Nu numai că
refuzau să asculte argumentele clare ale Bibliei, dar îi luau în râs pe
aceia care Îl așteptau pe Domnul. Satana și îngerii lui jubilau și aruncau
reproșuri înaintea lui Hristos și a sfinților îngeri, că pretinsul Său popor
avea atât de puțină iubire pentru El încât nu dorea venirea Sa. {TV
370.1}
ARGUMENTUL CEL MAI DES FOLOSIT DE ACEIA CARE
RESPINGEAU CREDINȚA ADVENTĂ ERA CĂ „NIMENI NU
CUNOAȘTE ZIUA ȘI CEASUL”. SCRIPTURA SPUNE: „DESPRE ZIUA
ACEEA ȘI DESPRE CEASUL ACELA, NU ȘTIE NIMENI: NICI ÎNGERII
DIN CERURI, NICI FIUL, CI NUMAI TATĂL”. (MATEI 24, 36). ÎNSĂ O
EXPLICAȚIE CLARĂ ȘI ARMONIOASĂ A TEXTULUI A FOST DATĂ DE
ACEIA CARE ÎL AȘTEPTAU PE DOMNUL, IAR FOLOSIREA GREȘITĂ
A LUI DE CĂTRE ÎMPOTRIVITORI A FOST ARĂTATĂ DESLUȘIT.
Cuvintele acestea au fost spuse de Hristos în discuția memorabilă cu
ucenicii Săi de pe muntele Măslinilor, după ce a părăsit pentru ultima
oară Templul. Ucenicii puseseră întrebarea: „CARE VA FI SEMNUL
VENIRII TALE ȘI AL SFÂRȘITULUI VEACULUI ACESTUIA?” ISUS,
VORBINDU-LE DESPRE SEMNE, LE-A ZIS: „CÂND VEȚI VEDEA
ACESTE LUCRURI, SĂ ȘTIȚI CĂ ESTE APROAPE, ESTE CHIAR LA
UȘI” (VER 3, 33). NICI UN CUVÂNT AL MÂNTUITORULUI NU
TREBUIE SĂ FIE FOLOSIT PENTRU A DESFIINȚA PE ALTUL. CU
TOATE CĂ NIMENI NU CUNOAȘTE NICI ZIUA ȘI NICI CEASUL
VENIRII SALE, SUNTEM ÎNDEMNAȚI ȘI NI SE SPUNE CĂ ȘTIM CÂND
ESTE APROAPE. Mai departe, suntem învățați că disprețuirea
avertizărilor Sale și refuzul sau neglijența de a ști când este aproape
venirea Sa vor fi tot atât de fatale pentru noi, așa cum a fost și pentru cei
care au trăit în zilele lui Noe, care n-au știut când a venit potopul. În
parabola din același capitol, unde se pune în contrast servul cel rău cu
cel credincios și se dă o condamnare aceluia care zice în inima sa:
„Domnul zăbovește să vină”, se arată în ce lumină îi privește și îi
răsplătește Hristos pe aceia pe care-i găsește veghind și predicând
venirea Sa, precum și pe aceia care o resping. „Vegheați deci”, spune El.
„Ferice de robul pe care Domnul la venirea Sa îl va găsi făcând așa.”
(Ver 42, 46). „Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în care



ceas voi veni peste tine.” (Apocalipsa 3, 3) {TV 370.2}
PAVEL VORBEȘTE DESPRE O CATEGORIE DE OAMENI PE CARE
VENIREA DOMNULUI O VA GĂSI NEPREGĂTITĂ. „ZIUA DOMNULUI
VA VENI CA UN HOȚ NOAPTEA. CÂND VOR SPUNE PACE ȘI
LINIȘTE, ATUNCI O PRĂPĂDENIE NEAȘTEPTATĂ VA VENI PESTE EI
... ȘI NU VA FI CHIP DE SCĂPARE”. DAR ADAUGĂ PENTRU ACEIA
CARE AU LUAT AMINTE LA AVERTIZAREA MÂNTUITORULUI: „VOI,
FRAȚILOR, NU SUNTEȚI ÎN ÎNTUNERIC PENTRU CA ZIUA ACEEA SĂ
VINĂ PESTE VOI CA UN HOȚ. VOI SUNTEȚI FII AI LUMINII ȘI FII AI
ZILEI; NOI NU SUNTEM AI NOPȚII ȘI NICI AI ÎNTUNERICULUI.” (1
TESALONICENI 5, 2-5) ASTFEL S-A ARĂTAT CĂ SCRIPTURILE NU
DAU OAMENILOR NICI O ASIGURARE PENTRU CA EI SĂ RĂMÂNĂ
ÎN NECUNOȘTINȚĂ CU PRIVIRE LA APROPIEREA VENIRII LUI
HRISTOS. DAR ACEIA CARE CĂUTAU NUMAI O SCUZĂ PENTRU A
RESPINGE ADEVĂRUL ȘI-AU ASTUPAT URECHILE LA ACEASTĂ
EXPLICAȚIE; DAR CUVINTELE: „NIMENI NU CUNOAȘTE ZIUA, NICI
CEASUL” CONTINUAU SĂ FIE REPETATE DE BATJOCORITORII
ÎNDRĂZNEȚI ȘI CHIAR DE CĂTRE ACEIA CARE MĂRTURISEAU A FI
SLUJITORII LUI HRISTOS. Când oamenii au fost treziți și au început să
caute calea mântuirii, învățătorii religiei s-au interpus între ei și adevăr,
căutând să le liniștească temerile prin interpretarea eronată a Cuvântului
lui Dumnezeu. VEGHETORII NECREDINCIOȘI S-AU UNIT ÎN
LUCRAREA MARELUI AMĂGITOR, STRIGÂND PACE, PACE, CÂND
DUMNEZEU NU A VORBIT DE PACE. Asemenea fariseilor de pe
vremea lui Hristos, mulți refuzau să intre în Împărăția cerurilor și îi
împiedicau și pe aceia care voiau să intre. Sângele acelor suflete va fi
cerut din mâna lor. {TV 371.1}
Cei mai umili și cei mai devotați din biserici erau de obicei cei dintâi care
primeau solia. Aceia care studiau Biblia nu puteau să nu vadă caracterul
nescripturistic al concepțiilor populare privitoare la profeție și oriunde
oamenii nu erau stăpâniți de influența clerului, oriunde cercetau Cuvântul
lui Dumnezeu pentru ei, doctrina adventă trebuia doar să fie comparată
cu Scripturile pentru a stabili autoritatea lor divină. {TV 372.1}
Mulți erau persecutați de frații lor necredincioși. Alții, pentru a-și păstra
poziția în biserică, au trecut sub tăcere nădejdea lor, în timp ce foarte
mulți au socotit că nu le era îngăduit, datorită credincioșiei față de
Dumnezeu, să țină ascunse adevărurile pe care El li le încredințase. Nu
puțini au fost aceia care au fost excluși din biserică pentru simplul motiv
că și-au exprimat credința în revenirea lui Hristos. Pentru aceia care au
suferit această încercare a credinței lor, le erau deosebit de prețioase
cuvintele profetului: „Iată ce zic frații voștri, care vă urăsc și vă izgonesc
din pricina Numelui Meu: «Să-Și arate Domnul slava, ca să vă vedem
bucuria!» Dar ei vor rămâne de rușine!” (Isaia 66, 5) {TV 372.2}



"Marturii pentru comunitate vol 2" pagina 194
Dumnezeu intenţionează ca poporul Său să-şi îndrepte privirea spre cer,
aşteptând arătarea în slavă a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos. În timp ce atenţia celor lumeşti este îndreptată spre diferite
întreprinderi, a noastră trebuie să fie îndreptată spre ceruri. Credinţa
noastră trebuie să fie departe şi tot mai departe, în măreţele taine ale
comorii cereşti, atrăgând preţioasele raze de lumină divină din
Sanctuarul ceresc să lumineze în inimile noastre, aşa cum strălucesc pe
faţa lui Isus. BATJOCORITORII RÂD DE CEI CARE AŞTEAPTĂ,
VEGHEAZĂ ŞI ÎNTREABĂ: „UNDE ESTE FĂGĂDUINŢA VENIRII LUI?
VOI AŢI FOST DEZAMĂGIŢI. ANGAJAŢI-VĂ ACUM CU NOI ŞI VEŢI
PROSPERA ÎN LUCRURILE LUMEŞTI. VEŢI AVEA CÂŞTIG, VEŢI
OBŢINE BANI ŞI VEŢI FI ONORAŢI DE LUME.” AŞTEPTĂTORII
PRIVESC ÎN SUS ŞI RĂSPUND: „NOI VEGHEM.” ŞI ÎNTORCÂNDU-SE
DE LA PLĂCERILE PĂMÂNTEŞTI ŞI FAIMĂ LUMEASCĂ, ŞI DE LA
ÎNŞELĂCIUNEA BOGĂŢIILOR, EI SE ARATĂ A FI ÎN ACEA POZIŢIE.
PRIN VEGHERE, EI AJUNG PUTERNICI; BIRUIESC NEPĂSAREA,
EGOISMUL ŞI IUBIREA DE COMODITATE. ASUPRA LOR SE
APRINDE FOCUL SUFERINŢEI ŞI TIMPUL DE AŞTEPTARE PARE
LUNG. UNEORI, SE ÎNTRISTEAZĂ ŞI CREDINŢA LE ŞOVĂIE, DAR SE
REÎNSUFLEŢESC DIN NOU, BIRUIESC TEMERILE ŞI ÎNDOIELILE
LOR: „EU VEGHEZ, EU AŞTEPT REVENIREA DOMNULUI MEU. MĂ
VOI BUCURA ÎN NECAZ, SUFERINŢĂ ŞI ÎN NEVOI.” {2M 194.2}
Dorinţa Domnului nostru este ca noi să veghem astfel ca atunci când El
va veni şi va bate, să-I putem deschide imediat. Asupra celor pe care El
îi găseşte veghind, este pronunţată o binecuvântare: „El se va încinge, îi
va pune să şadă la masă, şi se va apropia să le slujească.” (Luca 12,
37.) În aceste zile de pe urmă, cine dintre noi va fi onorat atât de
deosebit de către Stăpânul celor adunaţi? Suntem pregătiţi ca, fără
întârziere, să-I deschidem imediat şi să-L invităm să intre? Vegheaţi,
vegheaţi, vegheaţi. Aproape toţi au încetat vegherea şi aşteptarea lor.
Noi nu suntem gata să-I deschidem de îndată. Iubirea de lume ne-a
ocupat într-atât cugetele, încât privirea noastră nu este îndreptată în sus,
ci în jos, către pământ. Noi ne grăbim şi ne angajăm cu zel şi seriozitate
în diferite întreprinderi, dar Dumnezeu este uitat şi comoara cerească nu
este preţuită. Nu suntem într-o poziţie de aşteptare şi veghere. Iubirea
de lume şi înşelăciunea bogăţiilor ne-au întunecat credinţa şi nu dorim cu
înfocare, şi nici nu iubim arătarea Mântuitorului nostru. Noi încercăm
prea tare să îngrijim de eul nostru. Suntem neliniştiţi şi, în mare măsură,
ne lipseşte o încredere fermă în Dumnezeu. Mulţi se îngrijorează şi
lucrează, născocesc şi plănuiesc, temându-se că s-ar putea să sufere
lipsuri materiale. Ei nu-şi pot permite să-şi ia timp pentru rugăciune sau
să ia parte la adunări religioase şi, în purtarea lor de grijă pentru ei înşişi,
nu-i lasă lui Dumnezeu nici o şansă să le poarte de grijă. şi Domnul nu



face mult pentru ei, pentru că ei nu-I dau nici o ocazie. Ei fac prea mult
pentru ei înşişi şi cred şi se încred în Dumnezeu prea puţin. {2M 195.1}

++++++++++++++

ACEASTA SAPTAMANA MILENARA SI FAPTUL CA DOMNUL
DORESTE A INCHEIA ACEASTA PARTE A ISTORIEI PAMANTULUI IN
MAXIM 6000 DE ANI ESTE ILUSTRATA IN MULTE LOCURI IN BIBLIE

UN TIP PENTRU ACEASTA ESTE IN CAZUL TRANSFIGURARII LA
FATA

Matei 16
28. Adevărat vă spun: Sunt unii, care stau aici în picioare, care nu vor
gusta nicidecum din moarte până nu vor vedea pe Fiul omului venind în
împărăţia sa.
Matei 17
Şi după ŞASE ZILE, Isus ia pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui;
şi îi conduce sus într-un munte înalt, la o parte.
2. Şi a fost transfigurat înaintea lor; şi faţa lui a strălucit ca soarele şi
hainele lui erau albe ca lumina.
3. Şi iată, li s-au arătat Moise şi Ilie, vorbind cu el.
4. Atunci Petru a răspuns şi i-a zis lui Isus: Doamne, este bine pentru noi
să fim aici; dacă voieşti, să facem aici trei corturi: unul pentru tine şi unul
pentru Moise şi unul pentru Ilie.
5. Pe când el încă vorbea, iată, un nor strălucitor i-a umbrit; şi iată, o
voce din nor care spunea: Acesta este Fiul meu preaiubit, în care îmi
găsesc
toată plăcerea; ascultaţi-l!
6. Şi când au auzit discipolii, au căzut cu feţele lor la pământ şi s-au
temut foarte mult.
7. Şi Isus a venit şi i-a atins şi a spus: Ridicaţi-vă şi nu vă temeţi.
8. Şi când şi-au ridicat ochii, nu au văzut pe nimeni decât numai
pe Isus.
9. Şi pe când coborau de pe munte, Isus le-a poruncit, spunând: Nu
spuneţi nimănui viziunea, până ce Fiul omului este înviat dintre morţi.

Luca 9
27. Dar vă spun cu adevărat, sunt unii care stau aici în picioare, care nu
vor
gusta nicidecum din moarte, până nu vor vedea împărăţia lui Dumnezeu.
28. ¶ Şi s-a întâmplat, CAM LA OPT ZILE după aceste cuvinte, că a luat
pe Petru
şi pe Ioan şi pe Iacov şi s-a urcat pe un munte să se roage.



29. Şi pe când se ruga el, înfăţişarea feţei lui s-a schimbat, şi
îmbrăcămintea
lui, albă, strălucitoare.
30. Şi iată, stăteau de vorbă cu el doi bărbaţi, care erau Moise şi Ilie,
31. Care s-au arătat în glorie şi vorbeau despre moartea lui, pe care
avea
să o împlinească la Ierusalim.
32. Dar Petru şi cei împreună cu el erau îngreunaţi de somn; şi când s-
au
trezit, au văzut gloria lui şi pe cei doi bărbaţi care stăteau cu el.
33. Şi s-a întâmplat că, pe când se îndepărtau ei de el, Petru i-a spus lui
Isus:
Stăpâne, este bine pentru noi să fim aici; şi să facem trei tabernacole:
unul
pentru tine şi unul pentru Moise şi unul pentru Ilie; neştiind ce spunea.
34. Pe când spunea el acestea, a venit un nor şi i-a umbrit; şi s-au temut
pe când intrau ei în nor.
35. Şi din nor a venit o voce, spunând: Acesta este Fiul meu preaiubit;
ascultaţi-l.
36. Şi după ce vocea a încetat, Isus s-a aflat singur. Şi ei au ținut ascuns
şi
nu au spus nimănui în zilele acelea nimic din cele ce văzuseră.

Marcu 9
1. Şi le-a spus: Adevărat vă spun că: Sunt unii dintre cei ce stau în
picioare aici, care nicidecum nu vor gusta din moartea, până ce nu
vor fi văzut împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere.
2. Şi după ŞASE ZILE, Isus ia pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi îi
conduce
sus pe un munte înalt, singuri, la o parte; şi a fost transfigurat înaintea
lor.
3. Şi hainele sale au devenit strălucitoare, peste măsură de albe, ca
zăpada;
aşa cum niciun înălbitor de pe pământ nu le poate înălbi.
4. Şi li s-au arătat Ilie cu Moise; şi vorbeau cu Isus.
5. Şi Petru a răspuns şi i-a zis lui Isus: Învăţătorule, este bine pentru noi
să fim aici; şi să facem trei tabernacole: unul pentru tine şi unul pentru
Moise şi unul pentru Ilie.
6. Fiindcă nu ştia ce să spună; fiindcă erau foarte înspăimântaţi.
7. Şi s-a făcut un nor care i-a umbrit; şi o voce a venit din nor, spunând:
Acesta este Fiul meu preaiubit: Ascultaţi-l!
8. Şi dintr-o dată, când s-au uitat de jur împrejur, nu au mai văzut pe
nimeni, decât numai pe Isus cu ei.



9. Şi pe când coborau ei de pe munte, le-a poruncit să nu spună nimănui
ce lucruri au văzut, până ce Fiul omului va fi înviat dintre morţi.

In Bible scrie ca orice adevar se stabileste cu 2 sau 3 martori. In acest
caz avem pe Marcu si pe Matei care sustin ca DUPA 6 ZILE au plecat pe
munte, si pe Luca care nu da un numar fix de zile, ci o aproximatie, CAM
LA OPT ZILE. Conform acestui principiu biblic, dupa 6 zile au urcat pe
munte.

Ce este reprezentat prin faptul ca Moise si Ilie i s-au infatisat lui Isus?
Ultima profetie din Vechiul Testament este in Maleahi 4 :
4. Amintiţi-vă legea lui Moise, servitorul meu, pe care i-am poruncit-o
în Horeb pentru tot Israelul, cu statutele şi judecăţile.
5. Iată, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua DOMNULUI
cea mare şi înspăimântătoare;

Transfigurarea lui Isus a avut loc in realitate, nu a fost in vis... caci toti cei
3 apostoli au vazut-o si acesta este si motivul pentru care Isus a luat 3
apostoli, pentru ca biblia spune ca in gura a 2-3 martori fiecare adevar va
fi stabilit.

Prezenta lui Ilie si a lui Moise reprezinta cea mai puternica
aprobare/marturie care atesta la veridicitatea faptului ca Isus era Mesia.
Multi insi aparusera pana atunci care spusesera ca ei erau Mesia. Isus
urma a fi crucificat si stia ca apostolii urmau sa se indoiasca ca el este
Mesia si s-a rugat Tatalui pentru o dovada pentru apostoli, ca sa
inteleaga si sa treaca prin incercare. Cine puteau oare sa fie martori mai
buni ai faptului ca Isus era Mesia decat Moise si Ilie? Pentru evrei Moise
era marele datator de lege, nu numai prin faptul ca prin el se dadusera
cele 10 porunci, cat si pentru statute, legi ceremoniale etc. iar Ilie era
considerat cel mai mare dintre profeti. Legea si profetii reprezinta
Cuvantul Domnului.Cand Isus a inviat din morti, i-a invatat pe discipoli
din lege si profeti cu toate lucrurile privind despre El. Cum este
identificata ultima biserica a lui Cristos in Revelatia 12:17?
17. Şi dragonul a fost furios pe femeie şi a mers să facă război cu
rămăşiţa
seminţei ei, cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui
Isus Cristos.
Poruncile lui Dumnezeu sunt cele 10 porunci, iar marturia lui Isus Cristos
este duhul profetiei, conform Revelatia 19:10
10. Şi am căzut la picioarele lui pentru a mă închina lui. Iar el mi-a spus:
Vezi, nu face aceasta; eu sunt împreună-rob cu tine şi cu fraţii tăi care au



mărturia lui Isus; închină-te lui Dumnezeu; fiindcă mărturia lui Isus este
duhul profeţiei.

In Isaia 8 avem evidentiate iarasi legea si marturia:
16. ¶ Leagă mărturia, sigilează legea printre discipolii mei.
20. La lege şi la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform acestui cuvânt,
este pentru că nu au lumină în ei.

In Ioan 1 Filip specifica faptul ca Moise a scris in lege si profeti.
45. Filip l-a găsit pe Natanael şi i-a spus: Noi am găsit pe acela despre
care
a scris Moise în lege şi profeţi, pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.

Pe vremea evreilor Scripturile nu se numeau Biblie, ei se refereau la
scripturi ca fiind "legea si profetii".

Revenind la transfigurare, Moise era un simbol pentru lege si Ilie era un
simbol pentru profeti, fiind considerat cel mai mare dintre profeti de catre
evrei.
Moise si cu Ilie au aparut pe munte langa Isus si au inceput sa
vorbeasca cu Isus despre moartea sa pe care avea sa o implineasca la
Ierusalim, conform Luca 9 :
30. Şi iată, stăteau de vorbă cu el doi bărbaţi, care erau Moise şi Ilie,
31. Care s-au arătat în glorie şi vorbeau despre moartea lui, pe care
avea
să o împlinească la Ierusalim.

Acest lucru era foarte interesant pentru ca atat Moise si cu Ilie
ajunsesera in ceruri. Moise fusese inviat iar Ilie fusese translatat fara a
vedea moartea.Cum poate orice om ajunge in cer, poate ajunge prin
propriile fapte? In nici un caz, singurul mod prin care un om poate ajunge
in cer este prin sacrificiul Domnului Isus Cristos. Deci ce drept aveau
Moise si Ilie sa fie in cer inaintea sacrificiului Domnului Isus Cristos?
Singurul raspuns este ca au ajuns in cer in avans. Ca si atunci cand se
face o plata in avans, inainte de a primi obiectul, asa si cu Moise si cu
Ilie, primisera translatarea inainte de sacrificiul propriu-zis.Deci Moise si
cu Ilie erau de sute de ani in cer si Isus inca nu murise pe cruce. Deci ce
urma a se intampla cu ei daca Isus nu ar fi continuat cu sacrificiul pe
cruce? Nu ne putem imagina, dar ne putem da seama ca nu existau doi
indivizi mai motivati in a-l incuraja pe Isus Cristos a merge pana la capat
cu sacrificiul sau pe cruce.In acelasi timp Moise si Ilie puteau relationa
cu lucrurile prin care trecea Isus Cristos. Ilie fusese amenintat cu
moartea de propriul sau popor, Moise la fel suferise din pricina propriului



popor care vrusese inclusiv sa il omoare cu pietre....deci ei intelegeau
intr-o masura prin ce trecea Isus, intelegeau rebeliunea propriei familii si
puteau sa il incurajeze pe Isus Cristos.
Cati oameni din Biblie au tinut post 40 zile si 40 de nopti? Doar 3, si toti
erau pe acel munte: Moise, Ilie si Isus Cristos.
Cate faze ale salvarii sunt? Justificare, sanctificare si glorificare.
Curtea din sanctuar reprezentand justificare, Sfanta din sanctuar
reprezentand sanctificare si sfanta sfintelor reprezentand glorificare.
Evreii fusesera justificati atunci cand au sacrificat mielul in Egipt, sfintiti
cand au invatat sfintirea in desert si glorificati cand au intrat in tara
fagaduita.
Deci privind cele 3 persoane de pe munte, Moise reprezenta justificare,
Ilie ( care reinstaurase credinta in Dumnezeu ) reprezenta sanctificare iar
Isus (Dumnezeu devenit om) reprezinta glorificare. Intregul plan al
salvarii este comprimat in aceasta experienta de pe muntele
transfigurarii.
In aceasta experienta Isus era pe munte impreuna cu Moise si Ilie
transfigurat, fata lui stralucind ca soarele, hainele albe ca lumina iar
Dumnezeu Tatal l-a declarat ca fiind Fiul Sau. Peste scurt timp Isus avea
sa fie in alta parte ( in locul crucificarii ) si daca pe muntele transfigurarii
avea hainele albe ca lumina, de data aceasta hainele aveau sa ii fie
luate; pe muntele transfigurarii ii avea in stanga si in dreapta pe Moise si
Ilie doi oameni glorificati, dar de data aceasta avea sa aiba in stanga si
in dreapta doi hoti. Experienta de pe muntele transfigurarii este total
opusa experientei crucificarii.
De ce s-a dus Isus pe muntele transfigurarii? Ellen White ne da
raspunsul in "Hristos Lumina Lumii" capitolul 46 la pagina 419. Hristos s-
a urcat pe munte pentru a se ruga pentru el, pentru incercarea care urma
(crucificarea) cat si pentru apostoli pentru a nu se indoi, pentru o dovada
prin care apostolii sa fie martori la dumnezeirea lui Isus dinainte de a
veni prima oara pe pamant:

La un moment dat, Hristos le-a spus că nu vor merge mai departe.
Îndepărtându-Se puţin de ei, Omul întristării a început să-şi reverse
cererile, cu strigăte mari şi cu lacrimi. El Se ruga pentru putere, ca să
reziste încercării, pentru binele omenirii. El Însuşi avea nevoie de o nouă
legătură cu Cel Atotputernic, deoarece numai în felul acesta putea privi
viitorul. El Îşi revărsa dorinţele inimii pentru ucenicii Săi, pentru ca, în
ceasul puterii întunericului, credinţa lor să nu scadă. Roua se aşternea
cu îmbelşugare peste fiinţa Lui plecată, dar El nu lua seama. Umbrele
nopţii se adunau tot mai dese în jurul Lui, dar El nu privea la tristeţea lor.
În felul acesta, orele treceau încetul cu încetul. La început, ucenicii şi-au
unit rugăciunile cu ale Lui în sinceră consacrare; dar, după un timp, au
fost doborâţi de oboseală şi, încercând încă să mai aibă interes pentru



cele din jurul lor, au adormit. Isus le vorbise despre suferinţele Lui; El îi
luase cu Sine ca să se poată uni cu El în rugăciune; chiar acum Se ruga
pentru ei. Mântuitorul a văzut întristarea ucenicilor şi a dorit să le
uşureze durerea prin asigurarea că n-a fost în zadar credinţa lor. Nu toţi,
chiar şi dintre cei doisprezece, puteau să primească descoperirea pe
care El dorea să le-o facă. Numai cei trei, care aveau să fie martori la
chinurile din Ghetsemani, au fost aleşi să fie cu El pe munte. Povara
rugăciunii Sale era să li se dea o descoperire a slavei pe care o avusese
la Tatăl înainte de a fi lumea, ca Împărăţia Sa să se descopere ochilor
omeneşti şi ucenicii să fie întăriţi pentru a putea să o privească. El Se
ruga ca ei să poată fi martorii unei manifestări a dumnezeirii Sale, care
să-i mângâie în timpul supremei Sale agonii prin cunoaşterea faptului
sigur că El este Fiul lui Dumnezeu şi că moartea Lui ruşinoasă este o
parte a Planului de Mântuire. {HLL 419.4}
Rugăciunea Lui a fost ascultată. În timp ce El era plecat în umilinţă în
locul acela stâncos, cerurile s-au deschis deodată, porţile de aur ale
Cetăţii lui Dumnezeu s-au deschis larg şi o strălucire sfântă a coborât pe
munte, îmbrăcându-L pe Mântuitorul. Natura divină a Domnului Hristos a
strălucit prin corpul omenesc şi a întâlnit slava venită de sus. Ridicându-
Se din prosternare, Hristos stătea în slavă asemenea lui Dumnezeu.
Lupta sufletească trecuse. Faţa Lui strălucea „ca soarele” şi
îmbrăcămintea Lui era „albă ca lumina”. {HLL 421.1}
Ucenicii, trezindu-se, au văzut revărsarea de slavă care lumina muntele.
Cu teamă şi uimire, ei priveau chipul strălucitor al Domnului lor. Când au
ajuns în stare să suporte lumina aceea minunată, au văzut că Isus nu
este singur. Lângă El erau două fiinţe cereşti, într-o convorbire apropiată
cu El. Erau Moise, care pe Sinai vorbise cu Dumnezeu, şi Ilie, căruia i se
dăduse înaltul privilegiu oferit doar unui alt fiu al lui Adam — acela de a
nu ajunge niciodată sub puterea morţii. {HLL 421.2}

Ce au facut ucenicii cand Isus le-a cerut sa se roage cu El pe munte?
Dupa scurt timp de rugaciune au adormit. Ce au facut ucenicii cand Isus
le-a cerut sa se roage cu El in gradina Ghetsimani? Dupa scurt timp au
adormit.In momentele critice din viata lui Isus Cristos , discipolii sai au
adormit. Ce spune Isus despre conditia bisericii dinainte de a doua
venire? Raspunsul este in parabola celor 10 fecioare. Jumatate erau
intelepte, jumatate erau fara minte, dar cate erau adormite? Toate.
Diavolul a anesteziat biserica.

Aceasta experienta de pe muntele transfigurarii este o prefigurare in
miniatura a celei de a doua veniri. Pe muntele transfigurarii fata lui Isus
stralucea, hainele Ii erau albe ca lumina, erau umbriti de un nor
stralucitor.La a doua venire Isus va veni in toata gloria Sa, si va straluci



ca soarele si va veni pe nori de glorie.Pe muntele transfigurarii era
prezent Moise care ii reprezinta pe oamenii care vor invia in Cristos iar
Ilie care nu murise ii reprezinta pe oamenii care nu vor muri si vor vedea
a doua venire a lui Cristos.
La a doua venire Isus va veni in gloria Tatalui iar pe muntele
transfigurarii s-a auzit vocea Tatalui.Deci transfigurarea de pe munte
este reprezentarea in miniatura a celei de a doua veniri a lui Cristos.
In Marcu 9:1 este scris :
"Şi le-a spus: Adevărat vă spun că: Sunt unii dintre cei ce stau în
picioare aici, care nicidecum nu vor gusta moartea, până ce nu
vor fi văzut împărăţia lui Dumnezeu venind cu putere."
Acest lucru le-a spus Isus apostolilor inainte de a-i lua pe cei 3 pe
muntele transfigurarii. Dar toti apostolii sunt morti in ziua de astazi, deci
ce poate insemna acest lucru, la ce se refera aici Isus? Caci acest lucru
este precizat si in Matei si in Luca si in Marcu. Atat in Matei in Luca si in
Marcu, imediat dupa aceasta afirmatie urmeaza experienta de pe
muntele transfigurarii. Experienta de pe muntele transfigurarii reprezinta
implinirea acestei promisiuni a lui Isus Cristos, ca unii dintre apostoli nu
vor muri pana nu vor vedea imparatia lui Dumnezeu venind cu putere.
Cuvantul in greaca tradus aici ca "a vedea" este "eido", codul g1492
conform concordantei Strong si are urmatoarele traduceri:
- a vedea
- a dobandi cunoastere despre un fapt sau despre ceva care are un
inteles exact
- a percepe cu simturile
- a observa
- a inspecta, a examina
- a experimenta
- a avea un interviu cu/ a vizita
- a sti despre
- a acorda atentie

Deci prin toate acestea intelegem ca Isus nu a comunicat faptul ca o
parte dintre apostoli vor fi in viata la a doua venire, ca vor vedea
Imparatia lui Dumnezeu venind cu putere.... ci ca vor dobandi
cunoastere despre aceasta, o vor experimenta, vor sti despre ea.Deci
experienta de pe muntele transfigurarii este o reprezentatie a celei de a
doua veniri a lui Isus Cristos.
Ce este curios aici este ca dupa ce Isus afirma ca o parte dintre apostoli
vor experimenta imparatia lui Dumnezeu, dupa 6 zile ii ia sus pe munte.
La a doua venire in ce directie vor fi dusi cei ce dobandesc viata
vesnica? In sus.



++++++++++++++++++++++
Exod 23
10. ¶ Şi şase ani să îţi semeni pământul şi să îi aduni roadele;
11. Dar al şaptelea an lasă-l să se odihnească şi să stea nelucrat; ca
săracii
poporului tău să mănânce; şi ce lasă ei, animalele câmpului să
mănânce.
În acelaşi fel să faci cu via ta şi cu livada ta de măslini.

Nu este a doua venire asemanata unui seceris a unui pamant?

Revelatia 14
15. Şi un alt înger a ieşit din templu, strigând cu voce tare celui aşezat
pe
nor: Trimite secera ta şi seceră; fiindcă ţi-a venit timpul să seceri, pentru
că secerişul pământului este copt.
16. Şi cel ce şedea pe nor şi-a aruncat secera pe pământ; şi pământul a
fost secerat.
17. Şi un alt înger a ieşit din templul care este în cer, având şi el o
seceră ascuţită.
18. Şi un alt înger a ieşit din altar, având putere peste foc; şi a strigat
cu strigăt mare celui ce avea secera ascuţită, spunând: Trimite secera ta
ascuţită şi adună ciorchinii viei pământului, pentru că strugurii ei sunt
copţi pe deplin.
1597Revelația 14:19
19. Şi îngerul şi-a aruncat secera pe pământ şi a adunat via pământului
şi
a aruncat-o în teascul cel mare al furiei lui Dumnezeu.
20. Şi teascul a fost călcat în picioare în afara cetăţii şi din teasc a ieşit
sânge
până la frâiele cailor, pe o întindere de o mie şase sute de stadii.

Matei 13
24. ¶ Le-a pus înainte altă parabolă, spunând: Împărăţia cerului se
aseamănă cu un om care a semănat sămânţă bună în câmpul lui.
25. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit duşmanul lui şi a semănat
neghine în grâu şi a plecat.
26. Iar când au răsărit firele de grâu şi au făcut rod, atunci au apărut şi
neghinele.
27. Aşa că robii stăpânului au venit şi i-au spus: Domnule, nu ai semănat
sămânţă bună în câmpul tău? De unde are aşadar neghine?
28. El le-a spus: Un duşman a făcut aceasta. Iar robii i-au spus: Voieşti
dar



să mergem să le strângem?
29. Dar el a spus: Nu; ca nu cumva, strângând neghinele să
dezrădăcinaţi
şi grâul împreună cu ele.
30. Lăsaţi-le să crească împreună amândouă până la seceriş; şi la timpul
secerişului, voi spune secerătorilor: Strângeţi întâi neghinele şi legaţi-le
în
snopi să le ardeţi; dar grâul adunaţi-l în grânarul meu.

Matei 13
38. Câmpul este lumea; sămânţa bună sunt copiii împărăţiei; dar
neghinele
sunt copiii celui rău.
39. Iar duşmanul care i-a semănat este diavolul; secerişul este sfârşitul
lumii; şi secerătorii sunt îngerii.
40. Aşadar după cum neghinele sunt strânse şi arse în foc, aşa va fi la
sfârşitul acestei lumi.
41. Fiul omului va trimite înainte pe îngerii săi şi vor strânge din
împărăţia
lui toate cele ce poticnesc şi pe cei ce fac nelegiuire;
42. Şi îi vor arunca în cuptorul de foc; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor.

Luca 10
2. De aceea le-a spus: Secerişul, într-adevăr, este mare, dar lucrătorii
puţini;
imploraţi, de aceea pe Domnul secerişului să trimită lucrători la secerişul
lui.
3. Mergeţi; iată, eu vă trimit ca miei în mijlocul lupilor.
4. Nu purtaţi nici pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi nu salutaţi pe
nimeni pe drum.

Matei 3
12. Acela a cărui furcă este în mâna lui şi îşi va curăţa în întregime aria
şi
îşi va aduna grâul în grânar; dar pleava o va arde cu foc de nestins.

Lumea este asemananta unui pamant care este insamantat atat de
Dumnezeu cat si de diavol si la sfarsit va avea loc strangerea recoltei.
In acea porunca de a munci pamantul 6 ani si al 7-lea an sa il lase sa se
odihneasca avem un tip iar antitipul este lumea.
Lumea de pacat are in jur de 6000 de ani iar dupa a doua venire vor



urma 1000 de ani de odihna.

+++++++++++++++++++

Cronici II 23
Şi în al şaptelea an, Iehoiada s-a întărit şi a luat pe căpeteniile
peste sute, pe Azaria, fiul lui Ieroham, şi pe Ismael, fiul lui
Iohanan, şi pe Azaria, fiul lui Obed, şi pe Maaseia, fiul lui Adaia, şi pe
Elişafat, fiul lui Zicri, în legământ cu el.
2. Şi au străbătut Iuda şi au adunat pe leviţii din toate cetăţile lui Iuda şi
pe mai marii părinţilor lui Israel şi au venit la Ierusalim.
3. Şi toată adunarea a făcut un legământ cu împăratul în casa lui
Dumnezeu.
Şi le-a spus: Iată, fiul împăratului va domni, precum DOMNUL a spus
despre fiii lui David.

Tot la fel, tip si antitip. In al saptelea an levitii au fost adunati la Ierusalim
au facut un legamant cu imparatul si s-a proclamat ca fiul imparatului va
domni.
Tot la fel, in cel de-al 7-lea mileniu poporul lui Dumnezeu va fi adunat (
levitii reprezinta poporul lui Dumnezeu caci Dumnezeu mereu a vrut un
popor preotesc, un popor de preoti ) in Ierusalimul ceresc dupa care se
va proclama domnia Fiului Imparatului.

+++++++++++++

Exod 21
2. Dacă tu cumperi un servitor evreu, el va servi şase ani, şi în anul
al şaptelea va ieşi liber pe gratis.

Acesta este un tip iar antitipul : la a doua venire Isus va elibera sclavii
(servitorii), ii va elibera pe cei care au fost sclavi ai pacatului, ai mortii.
Evreul este un tip pentru crestin iar cei 6 ani de robie sunt un tip pentru
cei 6000 de ani ai pamantului. Faptul ca anul al saptelea va iesi liber pe
gratis este un tip pentru mantuire, caci suntem salvati prin harul lui
Dumnezeu... harul prin definitie reprezinta un dar, este gratis.

Studiu realizat cu ajutorul Celui Preaînalt, pentru turma cea mica a
Domnului nostru Isus Cristos...
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