
Ultima Generație
de credincioși

Va fi aceasta diferită?



Principii importante:

• 1. Principiul așteptării : Dumnezeu nu 
forțează voința omului și nu predestinează 
destinul acestuia. Liberul arbitru stă la 
baza guvernământului Său și este 
modalitatea prin care conduce Universul. 
Pentru ca acest principiu să fie înfăptuit de 
credincios este nevoie de TIMP!



2. Principiul creșterii în cunoștință: Dumnezeu 
oferă adevarul treptat, în funcție de:

a. Evenimentele prin care a trecut poporul 
Său începând cu Biserica primară și până 
la cea de-a doua venire. Biserica a fost 
nevoită să treacă prin negura Evului 
Mediu, prin persecuție, sau a fost lipsită 
de Cuvântul Scripturii în formă scrisă. 
Dumnezeu nu poate cere cunoaștință 
deplină a adevărului în astfel de 
circumstanțe!



...în funcție de:

• b. Dorința individuală de a accepta
adevărul scripturii. Acest adevăr este 
complex, dar intenționat de Dumnezeu să 
fie așa, tocmai pentru a-l studia cu 
seriozitate atunci când comparăm verset 
cu verset, aici mai puțin, acolo mai mult 
(Isaia 28:13)



...și:
• c. Această creștere poate fi întreruptă datorită 

ideilor preconcepute cu privire la felul în care 
Dumnezeu vorbește poporului Său. Există 
pericolul să fim doritori în a accepta adevărurile 
Bibliei doar în funcție de pregătirea scolastică a 
cuiva sau a popularității. Isus a fost confruntat 
de fariseii care nu voiau să asculte de El, 
deorece nu era educat în marile școli teologice 
ale vremii. Au crezut oare mai marii noștrii în El 
ca să credem și noi? Datorită acestei  întreruperi 
voite a cunoașterii, urmarea logică  este 
distorsionarea adevărului Scripurii, prin 
învățăturile false.



1. Așteptarea / Timpul și creșterea   
în cunoștință

• 3. Ținta celor două principii de mai 
sus este desăvârșirea caracterului 
prin puterea Duhului Sfânt,  Hristos 
în voi, nădejdea slavei!



Ce spune BIBLIA?



Romani 8:19

• De asemenea, şi firea aşteaptă cu o dorinţă 
înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu.
(versiunea Dumitru Cornilescu)

• Literal: „Pentru că dorinţa stăruitoare a creaţiei 
aşteaptă“ descoperirea fiilor lui Dumnezeu. 
(versiunea 2001)

• King James Version – ”Manifestation” = 
”manifestarea fiilor”



Proverbe 4:18
• Dar cărarea celor neprihăniţi este ca 

lumina strălucitoare, a cărei strălucire 
merge mereu crescând pînă la miezul zilei. 
(DC)

• Dar cărarea celor drepţi este ca lumina 
strălucitoare, care luminează tot mai mult, 
până când ziua e deplină. (2001)

• But the path of the just is as the shining 
light, that shineth more and more unto 
the perfect day. (HJV)

http://www.kingjamesbibleonline.org/Proverbs-4-18/


Galateni 5:5

• Pentru că noi, prin Duh, din credinţă, 
aşteptăm speranţa dreptăţii.

• For we through the Spirit wait for the 
hope of righteousness by faith. (KJV)

http://www.kingjamesbibleonline.org/Galatians-5-5/


Filipeni 1:5,6

• 5. pentru partea, pe care o luaţi la 
Evanghelie, din cea dintîi zi pînă acum.

• 6. Sînt încredinţat că Acela care a început 
în voi această bună lucrare, o va isprăvi 
pînă în ziua lui Isus Hristos.



1 Petru 1:10, 12

• 10. Proorocii, care au proorocit despre harul care 
vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea 
aceasta ţinta (scopul) cercetărilor şi căutării lor 
stăruitoare.

• 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei 
înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe 
cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit 
Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimis din cer şi în 
care chiar îngerii doresc să privească.



Daniel 12:4

• ”Tu, însă, Daniele, ţine ascunse aceste 
cuvinte, şi pecetluieşte cartea, până la 
vremea sfârşitului. Atunci mulţi o vor citi, 
şi cunoştinţa va creşte.“ (DC)

• Şi tu, Daniele, ascunde cuvintele acestea 
şi pecetluieşte cartea până la timpul 
sfârşitului. Mulţi vor alerga încoace şi 
încolo şi cunoştinţa va creşte (2001)



1 Tesaloniceni 5:23

• Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe 
deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul 
vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la 
venirea Domnului nostru Isus Hristos 

• And the very God of peace sanctify you wholly; 
and I pray God your whole spirit and soul and 
body be preserved blameless unto the coming of 
our Lord Jesus Christ. (KJV)

http://www.kingjamesbibleonline.org/1-Thessalonians-5-23/


Fapte 17:30

• Dumnezeu nu ţine seama de vremurile 
de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor 
oamenilor de pretutindeni să se pocăiască



Apocalips 10:7

• ... în zilele în cari îngerul al şaptelea va 
suna din trâmbiţa lui, se va sfîrşi taina 
lui Dumnezeu, după vestea bună vestită 
de El robilor Săi proorocilor. 



Coloseni 1:26-28

• 26. ...taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate 
veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,

• 27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut 
care este bogăţia slavei tainei acesteia între 
Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea 
slavei. 

• 28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice 
om, şi învăţăm pe orice om în toată 
înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, 
desăvîrşit în Hristos Isus



Apocalips 14:3-5
• 3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de 

domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi 
înaintea bătrînilor. Şi nimeni nu putea să înveţe 
cîntarea, afară de cei o sută patruzeci şi patru 
de mii, cari fuseseră răscumpăraţi de pe pămînt.

• 4. Ei nu s-au întinat cu femei, căci sînt verguri şi 
urmează pe Miel oriunde merge El. 

• 5. şi în gura lor nu s-a găsit minciună, 
pentru că sunt fără vină

• And in their mouth was found no guile: for 
they are without fault before the throne of 
God. (KJV)

http://www.kingjamesbibleonline.org/Revelation-14-5/


Ce spune SPIRITUL PROFETIC?



Principii inspirate ajutătoare:

• 1. Principiul studierii prin comparație:

• Biblia se explică singură. Fiecare verset trebuie 
raportat la alt verset. Studentul ar trebui să 
înveţe să privească Cuvântul ca un întreg şi 
să vadă legătura dintre părţile lui. Ar trebui să 
dobândească o cunoaştere privind marea lui 
temă centrală, a scopului originar al lui 
Dumnezeu pentru lume, a naşterii marii lupte 
şi a lucrării de răscumpărare.

Educație, p.190



• Din această tematică a marii lupte 
dintre bine și rău; luptă între 
caracterul drept al lui Dumnezeu și 
acuzațiile mincinoase ale Satanei, 
izvorăște dorința divină de a forma și 
pregăti un popor cu totul special, 
care indiferent de circumstanțele 
unei persecuții nemaiîntâlnite, va 
demonstra loialitate deplină :



Citate inspirate unde găsim expresia 
”generație finală” sau alte sinonime:

• Și în această generaţie de pe urmă, parabola 
seminţei de muştar trebuie să ajungă la o 
împlinire deosebită şi triumfală. Sămânţa cea 
mică va deveni un copac. Ultima solie de 
avertizare şi har trebuie să ajungă la orice neam, 
seminţie, limbă şi norod. Apoc. 14, 6.14. „Ca să 
aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte 
Numele.” Faptele Apostolilor 15, 14; „Și 
pământul va fi luminat de slava Sa”. Apocalipsa 
18, 1. {Parabolele Domnului Hristos 79.3}



Marea Luptă, p.648-649 ed. engleză

• ...se aude ca sunetul multor ape şi ca sunetul 
unui tunet puternic «glasul cântăreţilor care 
cântau din harpele lor. Ei cântau o cântare 
nouă», înaintea tronului, o cântare pe care nici 
un om nu o poate cânta afară de cei 144.000. 
Este cântarea lui Moise şi a Mielului — cântarea 
eliberării.— Nimeni în afară de cei 144.000 nu 
poate învăţa cântarea aceasta; căci este 
cântarea experienţei lor — o experienţă pe 
care nici o altă generaţie nu a avut-o până 
atunci. «Aceştia urmează pe Miel oriunde 
merge El».



• Fiind înălţaţi de pe pământ, dintre cei vii, sunt 
socotiţi ca «primele roade pentru Dumnezeu şi 
pentru Miel». (Apocalipsa 15, 2.3; 14, 1-5). 
«Aceştia sunt cei care vin din necazul cel mare»; 
au trecut printr-un timp de strâmtorare cum nu 
a mai fost niciodată de când sunt popoare pe 
pământ; ei au rezistat groazei din timpul 
strâmtorării lui Iacov; ei au stat fără Mijlocitor în 
timpul ultimei revărsări a judecăţilor lui 
Dumnezeu. Dar au fost eliberaţi căci «şi-au 
spălat hainele şi le-au albit în sângele Mielului». 
În gura lor nu s-a găsit minciună, căci sunt 
fără pată înaintea lui Dumnezeu, de aceea stau 
ei înaintea Tronului lui Dumnezeu şi-i slujesc Lui 
zi şi noapte; şi Cel care şade pe Tron va locui în 
mijlocul lor. (Idem)



Este Universul interesat de situația 
păcatului de pe pământ?

• „Universul ceresc urmărește cu cel mai adânc 
interes conflictul dintre Hristos, în persoana

sfinților Săi, și marele înșelător.” – Manuscript 
Releases, vol. 2, 343.



Review and Herald, 16 Aprilie 1901

• Tot cerul AȘTEAPTĂ ca noi să îndreptățim 
Legea lui Dumnezeu, declaând că este 
sfântă, dreaptă și bună. Unde sunt aceia 
care vor face această lucrare?



2. Principiul luminii care vine 
treptat de-a lungul secolelor:

• După manifestarea minunată a Duhului Sfânt, în 
Ziua Cincizecimii, Petru i-a îndemnat pe oameni 
la pocăinţă şi la botez în numele lui Hristos, 
pentru iertarea păcatelor; şi el a spus: „Veţi primi 
darul Sfântului Duh. Căci făgăduinţa aceasta 
este pentru voi, pentru copiii voştri, şi 
pentru toţi cei ce sunt departe acum, în 
oricât de mare număr îi va chema Domnul, 
Dumnezeul nostru.”



Lumina treptată

• În legătură imediată cu scenele marii zile a 
lui Dumnezeu, Domnul, prin proorocul 
Ioel, a făgăduit o manifestare deosebită a 
Duhului Său (Ioel 2, 28). Această profeţie 
s-a împlinit parţial în revărsarea Duhului 
Sfânt în Ziua Cincizecimii; dar va ajunge la 
o împlinire deplină în manifestarea harului 
divin care va însoţi încheierea lucrării 
Evangheliei. {Marea Luptă p.9} 



Planul de Mântuire și îndreptățirea 
caracterului lui Dumnezeu

• Planul Mântuirii are un mai larg şi mai 
profund scop decât mântuirea omului, nu 
numai pentru acest lucru a venit Hristos pe 
pământ; El n-a venit numai ca locuitorii acestei 
mici lumi să poată considera Legea lui 
Dumnezeu aşa cum ar trebui privită, ci lucrul 
acesta a fost făcut pentru apărarea 
caracterului lui Dumnezeu înaintea 
întregului Univers. 



Patriarhi și Profeți, p 68.3

• La acest rezultat al marelui său sacrificiu 
— influenţa sa asupra inteligenţelor altor 
lumi, ca şi asupra omului — Mântuitorul a 
privit chiar înaintea crucificării Sale, când a 
spus: „Acum are loc judecata lumii 
acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia 
va fi aruncat afară. Şi după ce voi fi înălţat 
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toţi 
oamenii” (Ioan 12, 31-32).



Patriarhi și Profeți, p 68.3

• Jertfa lui Hristos pentru salvarea omului 
nu numai că va face cerul accesibil 
pentru oameni, dar, înaintea întregului 
Univers, va fi justificată atitudinea lui 
Dumnezeu şi a Fiului faţă de 
răzvrătirea lui Satana. Ea va stabili 
perpetuitatea Legii lui Dumnezeu şi va 
descoperi natura şi rezultatele păcatului.


