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Subiectul sanctuarului a fost cheia care a descuiat taina 
înțelegerii dezamăgirii din anul 1844. El a deschis 

vederii un sistem complet al adevărului, legat și 
armonios, arătând că mâna lui Dumnezeu dirijase 
marea mișcare adventă, și a descoperit totodată și 

datoria prezentă, poziția și lucrarea poporului Său. 
După cum ucenicii lui Isus, după noaptea teribilă de 

groază și dezamăgire, au fost “bucuroși când au văzut pe 
Domnul”, tot așa s-au bucurat și aceia care așteptaseră 

cu credință a doua Lui venire.



Atât profeția din Daniel 8:14: “Până vor trece 2300 de seri 
și dimineți și sfântul Locaș va fi curățit”, cât și prima solie 
îngerească: “Temeți-vă de Dumnezeu și dați-I slavă: căci a 

venit ceasul judecății Lui” arătau către lucrarea lui 
Hristos din Locul Preasfânt, către judecata de 
cercetare, și nu către venirea lui Hristos pentru 

răscumpărarea poporului Său și pentru distrugerea 
celor nelegiuiți. Greșeala nu era în calculul perioadelor 

profetice, ci în evenimentul ce trebuia să aibă loc la 
încheierea celor 2300 de zile.



Daniel 7:13

M-am uitat în timpul vedeniilor mele de 
noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit 
unul ca un Fiu al omului; a înaintat spre 

Cel îmbătrînit de zile și a fost adus înaintea 
Lui.



Dar oamenii nu erau gata încă să-L întâlnească pe 
Domnul lor. Mai era de adus la îndeplinire încă 
o lucrare de pregătire în favoarea lor. Urma să 
fie dată lumină care să le îndrepte mințile către 
Templul lui Dumnezeu din ceruri și, în timp ce 
ei Îl urmau prin credință pe Marele lor Preot, în 

slujirea Sa de acolo, aveau să le fie descoperite 
noi îndatoriri. O altă solie de avertizare și de 

îndrumare urma să fie dată bisericii.



Maleahi 3:1-3
Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea 
înaintea Mea. Și deodată va intra în Templul Său 

Domnul pe care-l căutați: Solul legământului, pe care-l 
doriți; iată că vine, - zice Domnul oștirilor. Cine va 

putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămânea 
în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul 

topitorului, și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi 
și va curăți argintul; va curăți pe fiii lui Levi, îi va 

lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și vor aduce 
Domnului daruri neprihănite.



Maleahi 3:1-3
Iată, voi trimete pe solul Meu; el va pregăti calea 
înaintea Mea. Și deodată va intra în Templul Său 

Domnul pe care-l căutați: Solul legământului, pe care-l 
doriți; iată că vine, - zice Domnul oștirilor. Cine va 

putea să sufere însă ziua venirii Lui? Cine va rămânea 
în picioare când Se va arăta El? Căci El va fi ca focul 

topitorului, și ca leșia nălbitorului. El va ședea, va topi 
și va curăți argintul; va curăți pe fiii lui Levi, îi va 

lămuri cum se lămurește aurul și argintul, și vor aduce 
Domnului daruri neprihănite.

A Lui, care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele 
noastre cu sângele Său, și a făcut din noi o 

împărăție și preoți pentru Dumnezeu, Tatăl Său: a 
Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor! Amin. — 

Apocalipsa 1:5-6



Aceia care vor trăi pe pământ atunci când Domnul 
Hristos va mijloci în Sanctuarul de sus va trebui să stea 
în fața unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor 

trebuie să fie fără pată, caracterele lor trebuie să fie 
curățite de păcat prin sângele stropirii. Prin harul lui 
Dumnezeu și prin eforturile lor stăruitoare, trebuie să 
fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce judecata de 

cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele 
credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în 

mijlocul poporului lui Dumnezeu trebuie să se 
producă o lucrare deosebită de curățire, de îndepărtare 

a păcatelor.



Maleahi 3:5

Mă voi apropia de voi pentru judecată, și Mă voi 
grăbi să mărturisesc împotriva descântătorilor și 

preacurvarilor, împotriva celor ce jură strâmb, 
împotriva celor ce opresc plata simbriașului, care 
asupresc pe văduvă și pe orfan, nedreptățesc pe 

străin, și nu se tem de Mine, zice Domnul 
oștirilor.



Iuda 1:14-15

Și pentru ei a proorocit Enoh, al șaptelea patriarh 
de la Adam, când a zis: „Iată că a venit Domnul 

cu zecile de mii de sfinți ai Săi, ca să facă o 
judecată împotriva tuturor, și să încredințeze pe 
toți cei nelegiuiți, de toate faptele nelegiuite, pe 

care le-au făcut în chip nelegiuit, și de toate 
cuvintele de ocară, pe care le-au rostit împotriva 

Lui acești păcătoși nelegiuiți.”



Această venire și venirea Domnului în Templul Său 
sunt evenimente separate și distincte.

Intrarea lui Hristos ca Mare Preot în Locul Preasfânt 
pentru curățirea Sanctuarului, așa cum a fost scoasă în 
evidență în Daniel 8:14; venirea Fiului omului înaintea 

Celui Îmbătrânit de zile, așa cum ni se prezintă în 
Daniel 7:13; și venirea Domnului în Templul Său, 
profetizată de Maleahi, sunt descrieri ale aceluiași 

eveniment; și lucrul acesta mai este reprezentat și prin 
venirea mirelui la ospățul de nuntă descris de Hristos 
în parabola celor zece fecioare, din Matei capitolul 25.
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Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



Matei 23:37-39

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și 
ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine! De câte ori am 

vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina 
puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se lasă casa 

pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veți 
mai vedea până când veți zice: „Binecuvântat este 

Cel ce vine în Numele Domnului!”



Matei 23:37-39

Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci și 
ucizi cu pietre pe cei trimeși la tine! De câte ori am 

vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina 
puii sub aripi, și n-ați vrut! Iată că vi se lasă casa 

pustie; căci vă spun că de acum încolo nu Mă veți 
mai vedea până când veți zice: „Binecuvântat este 

Cel ce vine în Numele Domnului!”

31 d.Hr.



Matei 24:1-3

La ieșirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui 
s-au apropiat de El ca să-i arate clădirile Templului. Dar 
Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat 
vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să 
nu fie dărâmată.” El a șezut jos pe muntele Măslinilor. 
Și ucenicii Lui au venit la El la o parte, și I-au zis: 

„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care 
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului 

acestuia?”



Matei 24:1-3

La ieșirea din Templu, pe cînd mergea Isus, ucenicii Lui 
s-au apropiat de El ca să-i arate clădirile Templului. Dar 
Isus le-a zis: „Vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat 
vă spun că nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să 
nu fie dărâmată.” El a șezut jos pe muntele Măslinilor. 
Și ucenicii Lui au venit la El la o parte, și I-au zis: 

„Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Și care 
va fi semnul venirii Tale și al sfârșitului veacului 

acestuia?”

70 d.Hr.



Matei 24:4,5,9,10

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă 
înșele cineva.

Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: „Eu 
sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți. ...

Atunci vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți 
fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu.

Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se 
vor urî unii pe alții.



Matei 24:4,5,9,10

Drept răspuns, Isus le-a zis: „Băgați de seamă să nu vă 
înșele cineva.

Fiindcă vor veni mulți în Numele Meu, și vor zice: „Eu 
sunt Hristosul!” Și vor înșela pe mulți. ...

Atunci vă vor da să fiți chinuiți, și vă vor omorî; și veți 
fi urâți de toate neamurile pentru Numele Meu.

Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții, și se 
vor urî unii pe alții.

313 d.Hr.



Matei 24:15,21-22

De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii”, despre care 
a vorbit proorocul Daniel, „așezată în locul sfânt” -cine 

citește să înțeleagă!...

Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost 
niciodată de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai 

fi.
Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; 

dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.



Matei 24:15,21-22

De aceea, când veți vedea „urâciunea pustiirii”, despre care 
a vorbit proorocul Daniel, „așezată în locul sfânt” -cine 

citește să înțeleagă!...

Pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost 
niciodată de la începutul lumii până acum, și nici nu va mai 

fi.
Și dacă zilele acelea n-ar fi fost scurtate, nimeni n-ar scăpa; 

dar, din pricina celor aleși, zilele acelea vor fi scurtate.

538 - 1798



Matei 24:29, 36, 44

Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, 
luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din 

cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.”… 

Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: 
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl…. 

De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în 
ceasul în care nu vă gândiți.



Matei 24:29, 36, 44

Îndată după acele zile de necaz, „soarele se va întuneca, 
luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din 

cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.”… 

Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni: 
nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl…. 

De aceea, și voi fiți gata; căci Fiul omului va veni în 
ceasul în care nu vă gândiți.

1780, 1833



Matei 24:45-51

Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus 
stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la 

vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la 
venirea lui, îl va găsi făcând așa! Adevărat vă spun că îl va pune 

peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în 
inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină!” Dacă va începe să 

bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănânce și să bea cu 
bețivii,  stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se 

așteaptă, și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două, și 
soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plânsul și 

scrâșnirea dinților.



Matei 24:45-51

Care este deci robul credincios și înțelept, pe care l-a pus 
stăpânul său peste ceata slugilor sale, ca să le dea hrana la 

vremea hotărâtă? Ferice de robul acela, pe care stăpânul său, la 
venirea lui, îl va găsi făcând așa! Adevărat vă spun că îl va pune 

peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în 
inima lui: „Stăpânul meu zăbovește să vină!” Dacă va începe să 

bată pe tovarășii lui de slujbă, și să mănânce și să bea cu 
bețivii,  stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu se 

așteaptă, și în ceasul pe care nu-l știe, îl va tăia în două, și 
soarta lui va fi soarta fățarnicilor; acolo va fi plânsul și 

scrâșnirea dinților.

1833-1843



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



Împărăția Cerurilor nu este viitoarea 
împărăție a gloriei. Pilda nu poate în nici un 

caz să ilustreze acea împărăție. Termenul aici, 
ca în multe alte locuri din Noul Testament, se 
aplică lucrării harului; sau, mai clar exprimat, 
se referă la marea mișcare adventă, cauzată 

de puterea Cuvântului și a Duhului lui 
Dumnezeu asupra minților și inimilor 

oamenilor. — James White (A doua venire a lui 
Hristos, p.69)



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



În vara și în toamna anului 1844, a fost proclamată 
solia: “Iată Mirele vine”. Cele două categorii, 

reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele 
neînțelepte, se găseau atunci în biserică

Cele zece fecioare ilustrează pe cei care au 
mărturisit credința în dovezile venirii curânde a 

lui Hristos, bazate pe profeții împlinite și 
împlinindu-se acum, și semnele timpului. — 

James White (A doua venire a lui Hristos, p.69)



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



În vara și în toamna anului 1844, a fost proclamată 
solia: “Iată Mirele vine”. Cele două categorii, 
reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele 

neînțelepte, se găseau atunci în biserică — o 
grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului 
și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu 

El; o altă grupă care, influențată de teamă și 
acționând din impuls, se mulțumise cu teoria 

adevărului, dar căreia îi lipsea harul lui 
Dumnezeu.



În vara și în toamna anului 1844, a fost proclamată 
solia: “Iată Mirele vine”. Cele două categorii, 
reprezentate prin fecioarele înțelepte și cele 

neînțelepte, se găseau atunci în biserică — o 
grupă care aștepta cu bucurie venirea Domnului 
și care se pregătea cu grijă pentru a se întâlni cu 

El; o altă grupă care, influențată de teamă și 
acționând din impuls, se mulțumise cu teoria 

adevărului, dar căreia îi lipsea harul lui 
Dumnezeu.

Harul lui Dumnezeu 

puterea Cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu 
asupra minților și inimilor oamenilor



Matei 25:6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



Matei 25:6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”

Deci dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune 
copiilor voștri cu cât mai mult Tatăl vostru v-a da 

Duhul Sfânt celor ce i-L cer — Luca 11:13



Lămpile lor reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Psalmul 119: 
105; 2 Petru 1:19. ULEIUL POATE ILUSTRA CREDINȚA 

STATORNICĂ, produsă de o lucrare temeinică a cuvântului și 
a Duhului lui Dumnezeu asupra inimilor și vieții oamenilor. 

Prin urmare, diferența dintre cele ilustrate de fecioarele 
neînțelepte și cele înțelepte este că o clasă se bazează pe acea 

CREDINȚĂ care este doar rezultatul teoriei, în timp ce 
cealaltă clasă are acea CREDINȚĂ STATORNICĂ care rezultă 

nu numai din teorie, ci și din lucrarea harului lucrată de 
Cuvântul și Duhul lui Dumnezeu. Și în marea mișcare 

adventă, aceste două clase s-au manifestat clar. — James White 
(A doua venire a lui Hristos, p.69)



Cei reprezentați de fecioarele înțelepte, credeau 
pe deplin că Hristos va veni, ele își doreau 

venirea Lui. Clasa reprezentată de cele 
neînțelepte care n-au luat ulei cu ele, doar s-au 

gândit că El va veni, iar unele din ele s-au 
temut că ar putea fi așa, dar totuși iubeau 

această lumea prea mult pentru a renunța la 
ea, pentru a obține credința adevărată. — James 

White (Parabola, p.5)



Dar, în timp ce cele neînțelepte „n-au luat cu ele untdelemn”, „dar 
cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și untdelemn în 

vase”. Aceștia din urmă studiase Scripturile pentru a afla 
adevărul și aveau o experiență personală, O CREDINȚĂ în 

Dumnezeu care nu putea fi răsturnată de dezamăgire și 
întârziere. Alții au fost mișcați din impuls, temerile lor au fost 

excitate de mesaj. Dar ei depindeau de CREDINȚA 
FRAȚILOR, mulțumiți de lumina pâlpâitoare a emoțiilor, fără o 

înțelegere temeinică a adevărului sau o lucrare autentică a 
harului în inimă. Aceștia ieșiseră „în întâmpinarea” Domnului 

în perspectiva unei răsplătiri imediate, dar nu erau pregătiți 
pentru întârziere și dezamăgire. CREDINȚA lor a eșuat. —  

Ellen G. White, From Here to Forever, p. 243



Ezeciel 33:30-31

Fiul omului! Copiii poporului tău vorbesc de tine pe 
lângă ziduri și pe la ușile caselor, și zic unul altuia, 

fiecare fratelui său: „Veniți dar, și ascultați care este 
cuvântul ieșit de la Domnul!” Și vin cu grămada la 

tine, stau înaintea ta ca popor al meu, ascultă 
cuvintele tale, dar nu le împlinesc, căci cu gura 

vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblă tot după 
poftele lor.



2 Timotei 3:1-5

Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Căci 
oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, 

lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, 
nemulțămitori, fără evlavie,  fără dragoste firească, 

neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, 
neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmfați; 

iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de 
Dumnezeu; având doar o formă de evlavie dar 

tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia.



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



Mirele din această pildă îl reprezintă pe Iisus Hristos, 
iar întârzierea mirelui arată clar la o dezamăgire din 

partea celor care așteptau a doua Sa venire și o 
întârziere în consecință. Primul punct de așteptare, așa 

cum a fost exprimat în pagina de titlu a celor 
nouăsprezece conferințe ale lui William Miller, a fost „în 

jurul anului 1843”. Timpul acesta a trecut, iar 
credincioșii, pentru un timp, s-au scufundat într-o stare 

bine reprezentată de cuvintele „au ațipit toate, și au 
adormit”. — James White (A doua venire a lui Hristos, 

p.70)



Ceea ce era adevărat și recunoscut de mișcarea adventă în 
1844, nu a devenit neadevărat prin trecerea anilor. - Ne 

dorim să stăm pe temelia adevărului. În timp ce mirele din 
pildă întârzia, fecioarele au ațipit și au adormit. Aceasta 

reprezintă în mod izbitor starea mișcării Advente după ce 
a trecut primul timp publicat 1844. S-a văzut în mod clar că 
ne aflăm în perioada de întârziere, dar cât timp va dura, 

n-a știut nimeni. În această stare de incertitudine, fără timp 
determinat, oamenii mișcării Advente ca un corp s-au 

scufundat într-o stare latentă, reprezentată în mod potrivit 
prin ațipire și adormire. — James White (Parabola, p.6)



Matei 25:1-6

1) Atunci Împărăția cerurilor se va asemăna cu zece 
fecioare, care și-au luat candelele, și au ieșit în 

întâmpinarea mirelui. 2) Cinci din ele erau nechibzuite, 
și cinci înțelepte. 3) Cele nechibzuite, când și-au luat 

candelele, n-au luat cu ele untdelemn; 4) dar cele 
înțelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele și 

untdelemn în vase. 5) Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit 
toate, și au adormit. 6) La miezul nopții, s-a auzit o 

strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!”



1) Ce simbolizează această nuntă, în 
care Hristos este Mirele ei?

4) Când are loc această nuntă?

2) Cine este mireasa?

3) Cine sunt oaspeții acestei nunți?



Daniel 7:9-10

Mă uitam la aceste lucruri, până când s-au așezat 
niște scaune de domnie. Și un Îmbătrânit de zile a 
șezut jos. Haina Lui era albă ca zăpada, și părul 

capului Lui era ca niște lână curată; scaunul Lui de 
domnie era ca niște flăcări de foc, și roatele Lui ca un 

foc aprins. Un râu de foc curgea și ieșea dinaintea 
Lui. Mii de mii de slujitori Îi slujeau, și de zece mii 

de ori zece mii stăteau înaintea Lui. S-a ținut 
judecata și s-au deschis cărțile.



Daniel 7:13-14

M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, și 
iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al 

omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile și a 
fost adus înaintea Lui. I S-a dat stăpânire, slavă și 
putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate 
popoarele, neamurile, și oamenii de toate limbile. 
Stăpânirea Lui este o stăpânire vecinică, și nu va 

trece nicidecum, și împărăția Lui nu va fi nimicită 
niciodată.



Căsătoria Mielului este primirea de către Hristos a 
tronului lui David sau propriul Său tron, care este 
Noul Ierusalim de sus. Orașul respectiv va veni în 

sfârșit pe noul pământ, pentru a fi capitala împărăției 
veșnice. Evenimentul ilustrat de venirea mirelui în 

pildă este astfel descris de profet: (…Daniel 7:13-14…)
Acest limbaj descrie o mare tranzacție care are loc în 
Cer între Tatăl și Fiul… Înainte de a doua venire a 

Fiului în această lume, El primește de la Tatăl „stăpânire 
și slavă și o împărăție”. — James White (A doua venire a lui 

Hristos, p.70)



1) Ce simbolizează această nuntă, în 
care Hristos este Mirele ei?

4) Când are loc această nuntă?

2) Cine este mireasa?

3) Cine sunt oaspeții acestei nunți?



Venirea mirelui, arătată aici, are loc înainte de nuntă. 
Nunta reprezintă primirea de către Hristos a Împărăției 
Sale. Sfânta cetate, Noul Ierusalim, care este capitala și 
reprezentanta Împărăției, este numită “mireasa, soția 
Mielului”. Îngerul i-a spus lui Ioan: “Vino aici, și-ți voi 
arăta mireasa, soția Mielului”. “El m-a dus în Duhul, zice 
profetul, și mi-a arătat cetatea cea mare, Ierusalimul cel 
sfânt, coborând din cer de la Dumnezeu” (Apocalipsa 21, 

9.10). Atunci este clar că mireasa reprezintă Cetatea cea 
sfântă, iar fecioarele care merg în întâmpinarea Mirelui 

sunt simbolul bisericii.



În Apocalipsa, se spune despre poporul lui Dumnezeu că este 
oaspete la masa de nuntă (Apocalipsa 19, 9). Dacă sunt 

oaspeți, nu pot fi reprezentați și prin mireasă. Hristos, așa 
cum declarase profetul Daniel, va primi de la Cel Îmbătrânit 

de zile în ceruri “stăpânirea, slava și împărăția”; El va primi 
Noul Ierusalim, capitala Împărăției Sale, “pregătită ca o 

mireasă împodobită pentru bărbatul ei” (Daniel 7, 14; Apocalipsa 
21, 2). După ce a primit Împărăția, va veni în slava Sa, ca 

Împărat al împăraților și Domn al domnilor, pentru mântuirea 
poporului Său, care trebuie să “stea cu Avraam, Isaac și Iacov”, 

la masă în Împărăția Sa (Matei 8, 11; Luca 22, 30), pentru a 
participa la masa nunții Mielului.



În Apocalipsa, se spune despre poporul lui Dumnezeu că este 
oaspete la masa de nuntă (Apocalipsa 19, 9). Dacă sunt 

oaspeți, nu pot fi reprezentați și prin mireasă. Hristos, așa 
cum declarase profetul Daniel, va primi de la Cel Îmbătrânit 

de zile în ceruri “stăpânirea, slava și împărăția”; El va primi 
Noul Ierusalim, capitala Împărăției Sale, “pregătită ca o 

mireasă împodobită pentru bărbatul ei” (Daniel 7, 14; Apocalipsa 
21, 2). După ce a primit Împărăția, va veni în slava Sa, ca 

Împărat al împăraților și Domn al domnilor, pentru mântuirea 
poporului Său, care trebuie să “stea cu Avraam, Isaac și Iacov”, 

la masă în Împărăția Sa (Matei 8, 11; Luca 22, 30), pentru a 
participa la masa nunții Mielului.

Apoi mi-a zis: „Scrie: Ferice de cei chemați la 
ospățul nunții Mielului!” Apoi mi-a zis: „Acestea 

sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu!” — 
Apocalipsa 19:9



Venirea Mirelui la nuntă este reprezentată în Daniel 7:13, 
14, unde Hristos vine la Tatăl pentru a-Și primi împărăția. 

În cele mai vechi timpuri, venirea unui împărat în 
capitala sa pentru a-și primi tronul și împărăția era 

numită - nuntă. Acest eveniment - primirea capitalei ca 
mireasă - se sărbătorea cu pompa și spectacolul unei 

nunți reale. Așadar, când Hristos primește de la Tatăl din 
cer împărăția Sa, se spune că este căsătorit cu mireasa Sa - 
Noul Ierusalim (Apocalipsa 21: 9); iar aceasta este numit 

în parabolă „o nunta”. — (John N. Loughborough, Marea 
mișcare adventă, p. 214) 



Cei care se țin de vechea părere că biserica este mireasa și că 
căsătoria va avea loc după venirea lui Hristos, iar sfinții vor 

fi răpiți la cer, să răspundă la următoarele întrebări: 
1. Cine este ilustrat de omul găsit la nunta din Matei 22, care 

nu avea haina de nuntă? Va fi cineva prins din greșeală în 
ceruri, să fie legat de mâini și de picioare și aruncat din nou pe 

pământ?
2. Dacă biserica este mireasa, cine sunt aceia care sunt 

chemați la căsătorie ca oaspeți?
3. Ierusalimul de sus este mama copiilor făgăduinței; dar dacă 
biserica este soția Mielului, cine sunt copiii? — James White (A 

doua venire a lui Hristos, p.76)



Cei care se țin de vechea părere că biserica este mireasa și că 
căsătoria va avea loc după venirea lui Hristos, iar sfinții vor 

fi răpiți la cer, să răspundă la următoarele întrebări: 
1. Cine este ilustrat de omul găsit la nunta din Matei 22, care 

nu avea haina de nuntă? Va fi cineva prins din greșeală în 
ceruri, să fie legat de mâini și de picioare și aruncat din nou pe 

pământ?
2. Dacă biserica este mireasa, cine sunt aceia care sunt 

chemați la căsătorie ca oaspeți?
3. Ierusalimul de sus este mama copiilor făgăduinței; dar dacă 
biserica este soția Mielului, cine sunt copiii? — James White (A 

doua venire a lui Hristos, p.76)

Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții; și a zărit acolo 
pe un om, care nu era îmbrăcat în haina de 

nuntă. ,Prietene,” i-a zis el, „cum ai intrat aici fără 
să ai haină de nuntă?” Omul acela a amuțit. Atunci 
împăratul a zis slujitorilor săi: „Legați-i mânile și 

picioarele, și luați-l și aruncați-l în întunerecul de 
afară; acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. 
Căci mulți sînt chemați, dar puțini sînt aleși.” — 

Matei 22:11-14



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



„Credem că parabola celor zece fecioare spune clar unde ne aflăm. 
Proclamarea zilei a zecea a lunii a șaptea, credem că a fost strigătul 

de la miezul nopții, când toate, nu o parte, din fecioare s-au ridicat și și-au 
pregătit candelele. Această lucrare a continuat până a trecut ziua a 

zecea.”
Mărturii de acest fel pot fi date pe larg din scrierile lui Miller, Marsh, 
Cook, Brown, Mansfield, Fassett, Needham, Porter, Shipman și alții; 

dar ceea ce am dat arată credința mișcării Advente cu privire la 
strigătul lunii a șaptea, la scurt timp după trecerea timpului. În 

niciun caz nu ne bazăm credința pe mărturia lor; o oferim doar pentru 
a arăta că poziția noastră actuală în raport cu strigătul din pildă, este 

același cu cea pe care o ținea întreaga mișcare Adventă când 
Dumnezeu era cu ei, când erau uniți și manifestau spiritul 

Evangheliei. — James White (Parabola, p.11)



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



Cele neînțelepte cerând ulei, când strigătul de la miezul nopții 
a fost dat în parabolă, credem că reprezintă cererile de lumină 

făcute de cei care erau cu inima împărțită și au fost mișcați 
doar de frică la proclamarea mesajului lunii a șaptea. Dar 

cele cinci fecioare înțelepte, din parabola nunții, nu au avut de 
cruțat. I-au îndreptat pe cele neînțelepte să plece

și să-și cumpere. Acest lucru ilustrează izbitor poziția noastră 
și natura mesajului nostru în strigătul de la miezul nopții. 
Venise atunci momentul în care unul nu putea depinde de 

altul. Fiecare dintre cei care au auzit strigătul trebuia să aibă 
o experiență personală. „Caută la Dumnezeu lumină pentru 
tine” în general a fost un răspuns celor de la care au cerut-o. 

— James White (Parabola, p.11)



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



În pildă, când mirele a intrat la nuntă, ușa a fost 
închisă. Hristos și-a schimbat slujirea din Sfânta în 

Sfânta Sfintelor, care arăta la intrarea Lui la nuntă, la 
sfârșitul celor 2300 de zile, în toamna anului 1844. În ce 

privință a răspuns acest lucru la închiderea ușii din 
parabolă? În lucrarea tipică a sanctuarului din fosta 

dispensație, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor 
în ziua ispășirii, ușa locașului din Sfânta sau a primei 

încăperi era închisă; și ușa spre Sfânta Sfintelor, desigur, 
se deschidea. — Uriah Smith (Viziunile lui Ellen White, 

p.21)



Închiderea ușii, în această parabolă, nu reprezintă 
închiderea perioadei de probare pentru umanitate, 

numită uneori închiderea ușii harului… Ușa închisă a 
parabolei ilustrează încheierea lucrării lui Hristos în 

locul Sfânt al sanctuarului ceresc, la sfârșitul celor 
2300 de zile profetice din Daniel 8:14, când Mirele 

ceresc a intrat în ultima Sa lucrare de ispășire care se 
va încheia cu unirea Sa cu tronul împărăției 

nemuritoare ”. — James White (A doua venire a lui 
Hristos, p.79)



Apocalipsa 3:7-8

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: „Iată ce zice 
Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, 

Cel ce deschide, și nimeni nu va închide, Cel ce 
închide, și nimeni nu va deschide: „Știu faptele tale: 
iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni 

n-o poate închide, căci ai puțină putere, și ai păzit 
Cuvântul Meu, și n-ai tăgăduit Numele Meu.



Acest limbaj se adresează unei singure biserici din cele șapte. 
Adventiștii au fost de acord în aplicarea lor la șapte perioade 

sau stări ale bisericii. Acest limbaj nu se aplică la Sardes, 
[bisericii nominale], nici bisericii Laodiceea; ci bisericii 

Philadelphia, biserica Iubirii Frățești, care a ieșit din diferitele 
corpuri sectare și a fost unită în credința Adventă în 1844. 

Toate principiile confesionale au fost puse deoparte și, deși 
frații adventiști au ieșit din diferitele secte, totuși toți erau 

perfect uniți cu privire la marele subiect al venirii lui Hristos. 
Pentru această biserică, o ușă este deschisă, în timp ce alta 

este închisă. „ți-am pus înainte o ușă deschisă”. Această ușă este 
deschisă de Hristos, în timp ce o închide pe alta. — James 

White (Parabola, p.18)



Așa cum biserica din Philadelphia nu se aplică altei perioade 
decât momentul încetării celor 2300 de zile, când Hristos și-a 
închis lucrarea pentru lume în Sfânta și a deschis ușa „Sfintei 

Sfintelor”, concluzia pare irezistibilă că ușa deschisă și închisă 
a Apocalipsa 3:7,8, se referă la schimbarea poziției și lucrării 

Marelui nostru Preot în Sanctuarul ceresc. Apoi a închis 
lucrarea sau „ușa” slujbei zilnice în Sfânta și a deschis ușa 
Sfintei Sfintelor. „Cortul mărturiei” a fost apoi deschis; dar 
înainte ca acest lucru să poată fi făcut, „ușa” sau lucrarea 
mijlocirii continue a lui Hristos în Sfânta a trebuit să fie 

închisă. Acest lucru poate fi „asemănat” cu ușa închisă din 
parabolă. — James White (Parabola, p.18)



L-am văzut pe Tatăl ridicându-Se de pe scaunul de domnie, 
mergând cu un car de foc în Sfânta Sfintelor, dincolo de cea 
de-a doua despărțitură și așezându-Se. Apoi, Isus S-a ridicat 
de pe tron și cei mai mulți dintre cei care erau aplecați s-au 

ridicat împreună cu El. … Apoi, și-a ridicat brațul drept și L-
am auzit spunând cu glasul Său încântător: “Așteptați aici; 

Mă duc la Tatăl Meu să primesc Împărăția; păstrați-vă 
veșmintele nepătate, iar Eu mă voi întoarce după puțină 
vreme de la nuntă și vă voi primi”. Apoi un car de foc, cu 
roțile ca văpăile de foc, înconjurat de îngeri, a venit acolo 
unde Se afla Isus. A pășit în car și a fost purtat în Sfânta 

Sfintelor, unde ședea Tatăl. — Scrieri Timpurii, p. 55



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



Matei 25:7-12
7) Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit 

candelele. 8) Cele nechibzuite au zis celor înțelepte: „Dați-ne 
din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.” 9) Cele 

înțelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici 
nouă nici vouă; ci mai bine duceți-vă la cei ce vând untdelemn și 

cumpărați-vă.” 10) Pe când se duceau ele să cumpere 
untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntă, și s-a încuiat ușa. 11) Mai pe urmă, au venit și 
celelalte fecioare, și au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” 
12) Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă 

cunosc!”



În parabolă, au intrat la nuntă aceia care aveau ulei în candele. 
Aceia care, o dată ce au cunoscut adevărul din Scripturi, au 

avut și Duhul, și harul lui Dumnezeu și care, în noaptea celei 
mai amare încercări, au așteptat cu răbdare, cercetând Biblia 

după o lumină mai clară, au înțeles atât adevărul cu privire la 
Sanctuarul din ceruri, cât și noua slujire a Mântuitorului, iar 

prin credință L-au urmat în lucrarea Sa din Sanctuarul de sus. 
Toți aceia care, prin mărturia Scipturilor, primesc aceleași 
adevăruri Îl urmează pe Hristos prin credință când intră 

înaintea lui Dumnezeu, pentru a aduce la îndeplinire ultima 
lucrare de mijlocire, la a cărei încheiere să-Și primească 

Împărăția — toți aceștia sunt reprezentați ca unii care intră la 
nuntă.



În parabola din Matei capitolul 22, este prezentat același 
tablou al nunții, iar judecata de cercetare este reprezentată clar 
ca având loc înainte de nuntă. Înainte de nuntă, Împăratul intră 
să-și vadă oaspeții, să vadă dacă toți sunt îmbrăcați în haine de 

nuntă, haina fără pată a caracterului, spălată și albită în 
sângele Mielului (Matei 22, 11; Apocalipsa 7, 14). Acela care este 
găsit fără haină de nuntă este aruncat afară, dar toți aceia care 

la cercetare sunt găsiți având haină de nuntă sunt primiți de 
Dumnezeu și socotiți vrednici să moștenească Împărăția și să 

stea pe tronul Său. Această lucrare de examinare a caracterului, 
de a hotărî cine sunt aceia care sunt pregătiți pentru Împărăția 
lui Dumnezeu, este judecata de cercetare, care încheie lucrarea 

din Sanctuarul de sus. 



Luca 13:24-28
„Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă. Căci vă spun, că mulți 
vor căuta să intre, și nu vor putea. Odată ce Stăpânul casei Se 

va scula și va încuia ușa, și voi veți fi afară, și veți începe să 
bateți la ușă, și să ziceți: „Doamne, Doamne, deschide-ne!” drept 

răspuns, El vă va zice: „Nu știu de unde sunteți.” Atunci veți 
începe să ziceți: „Noi am mâncat și am băut în fața Ta, și în 

ulițele noastre ai învățat pe norod.” Și El va răspunde: „Vă spun 
că nu știu de unde sunteți; depărtați-vă dela Mine, voi toți 

lucrătorii fărădelegii.” Va fi plînsul și scrâșnirea dinților, când 
veți vedea pe Avraam, pe Isaac și pe Iacov, și pe toți proorocii 

în Împărăția lui Dumnezeu, iar pe voi scoși afară.



Luca 12:35-37

Mijlocul să vă fie încins, și făcliile aprinse. Și să 
fiți ca niște oameni, care așteaptă pe stăpânul lor 
să se întoarcă dela nuntă, ca să-i deschidă îndată, 

când va veni și va bate la ușă. Ferice de robii 
aceia, pe care stăpânul îi va găsi veghind la 

venirea lui! Adevărat vă spun, că el se va încinge, 
îi va pune să șadă la masă, și se va apropia să le 

slujească.



Când lucrarea de cercetare se va încheia, când 
cazurile acelora care în toate veacurile au mărturisit 

că sunt urmașii lui Hristos au fost examinate și 
hotărâte, atunci, și nu mai înainte, se va încheia 
harul, iar ușa milei se va închide. Astfel, printr-o 

singură declarație scurtă: “Cele care erau gata au intrat 
cu El la nuntă; și s-a încuiat ușa”, suntem aduși la 

slujirea finală a Mântuitorului, la data când lucrarea 
cea mare pentru mântuirea omului va fi terminată.



Aceia care prin credință Îl urmează pe Isus în marea 
lucrare de ispășire sunt cei care primesc binefacerile 
mijlocirii Sale în favoarea lor, în timp ce aceia care 

leapădă lumina ce scoate în evidență această lucrare de 
slujire nu sunt ajutați prin ea. Iudeii care au lepădat 

lumina dată la prima venire a lui Hristos și au refuzat să 
creadă în El ca Mântuitor al lumii n-au putut primi 
iertarea prin El. Când Isus, la înălțarea Sa, a intrat cu 
propriul sânge în Sanctuarul ceresc, pentru a revărsa 

asupra ucenicilor Săi binecuvântările mijlocirii Sale, iudeii 
au fost lăsați în întuneric total, pentru a continua jertfele și 

darurile lor inutile.



Iudeii refuzaseră să-L caute pe singura cale prin care 
putea fi găsit după aceea, prin slujba Sanctuarului din 

ceruri. De aceea, ei nu mai aveau nici o legătură cu 
Dumnezeu. Pentru ei, ușa era închisă. Nu aveau nici o 
cunoștință despre Hristos, ca fiind jertfa adevărată și 

unicul Mijlocitor înaintea lui Dumnezeu; de aceea ei n-au 
putut primi binefacerile mijlocirii Sale.



SFÂNTA SFÂNTA
SFINTELOR

CURTEA (pământul)

31 d.Hr.

31 d.Hr.

1 2 3

1844 d.Hr.

Dispensațiunea iudaică Dispensațiunea creștină Rămășița

Harul închis pentru iudei

Harul închis 
pentru protestanți

Harul închis pentru toți



strigătul de la  
miezul nopții 

”Iată vine 
Mirele”

22 octombrie 1844 
venirea Mirelui 
ușa s-a încuiat

primămara 
1844 

Mirele 
zăbovea, 10 
fecioare au 

adormit

A doua venire a 
lui Hristos

1843 
10 fecioare 
au ieșit în 

întâmpinarea 
Mirelui

Nunta Mirelui 
primirea de 

către Hristos a 
împărăției Sale 

Noul Ierusalim 
pregătit ca o 

mireasă 

Noi toți suntem 
prin credință 

prezenți la 
această nuntă

Închiderea 
Harului

Nimicirea 
lui satan și 

a celor 
nelegiuiți

Biserica este 
oaspete la 

ospățul nunții 

Mântuiții la 
masă cu 

Avraam, Isaac 
și Iacov 

1000 de ani

Chemarea la nuntă

prima mare 
dezamăgire 

mijlocul lui 
aprilie 1844

începutul 
strigătului 

de la miezul 
nopții 

mijlocul lui 
iulie 1844

Hristos intră 
în Sfânta 
Sfintelor 

Ușa închisă 
în Sfânta

pe pământ 
10 plăgi

Nunta Masa nunții

Judecata 
celor morți 
și judecata 

de cercetare 
a celor vii

2300 de seri și 
dimineți

Noi



Dacă noi suntem fixați cu tărie în adevărul prezent și avem 
speranța noastră ca o ancoră a sufletului aruncată dincolo de 

a doua perdea a Sanctuarului, diferitele curente ale 
doctrinelor false și rătăcirii nu ne pot clinti. Tulburările și 

falsele reformațiuni ale acestor zile nu ne vor clinti pentru că 
noi știm că Stăpânul casei s-a ridicat în 1844 și a închis ușa 
primei încăperi a Sanctuarului ceresc; și acum ne așteptăm 
ca ei să ‘iasă cu turmele lor’ ‘să caute pe Domnul’. Dar nu-L 
vor găsi: El s-a retras (în cea de a doua încăpere). Domnul 
mi-a arătat că puterea care este cu ei este doar o influență 
omenească și nu puterea lui Dumnezeu.” — (The Present 

Truth, august 1850);



Puterea care i-a mobilizat pe oameni cu atâta forță, în 
mișcarea de la 1844, se va dezvălui din nou. Solia 

îngerului al treilea nu va fi vestită în șoaptă, ci cu glas tare. 
— Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p.252

Am văzut că această solie se va încheia cu o putere care va 
depăși cu mult strigătul de la miezul nopții. — Scrieri 

Timpurii, p. 278.


