Paralela istoriei Millerite
„Dumnezeu le-a dat soliilor din Apocalipsa 14 locul lor în linia profeþiei, iar lucrarea lor nu trebuie sã înceteze
pânã la încheierea istoriei acestui pãmânt. Soliile primului ºi celui de-al doilea înger constituie încã adevãrul
pentru timpul acesta ºi trebuie sã continue în paralel cu aceasta care urmeazã. Îngerul al treilea îºi vesteºte
avertizarea cu glas tare. “Dupã aceea”, a zis Ioan, “am vãzut pogorându-se din cer un alt înger, care avea o
mare putere, ºi pãmântul s-a luminat de slava lui”. În iluminarea aceasta, lumina tuturor celor trei solii este
combinatã”. The 1888 Materials, p.804
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“... În timp ce priveam clãdirile mari care se ridicau acolo, etaj peste etaj, eu am spus: „Ce evenimente
îngrozitoare vor avea loc când Domnul Se va scula sã îngrozeascã pãmântul! Atunci se vor împlini cuvintele
din Apocalipsa 18:1-3”. Întregul capitol al optsprezecelea din Apocalipsa este o avertizare cu privire la ce va veni
pe pãmânt. Totuºi, eu nu am nicio lumina specialã cu privire la ce va veni peste New York, doar cã ºtiu cã într-o zi
clãdirile mari vor fi dãrâmate prin rãsucirile ºi rãsturnãrile produse de puterea lui Dumnezeu ... “
Review and Herald, 5 iulie, 1906 ºi Schițe din viața mea, p.411, par.5
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Notã explicativã:
- înt. cu cort. = întâlnirea cu corturile,
- S.I. = solie ingereascã,
- BC = The SDA Bible Commentary,
- TV = Tragedia Veacurilor, E. G. White, - 1T = Mãrturii pentru comunitate.
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