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1. Descrierea lui Isus Hristos 

Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie-i: 
‘Iată ce zice Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ţine cheia 
lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel 

ce închide și nimeni nu va deschide: 

(Apocalipsa 3:7)



2. Laudă 

Știu faptele tale: iată ţi-am pus înainte o ușă deschisă pe care 
nimeni n-o poate închide, căci ai puţină putere și ai păzit 

Cuvântul Meu și n-ai tăgăduit Numele Meu. Iată că îţi dau din 
cei ce sunt în sinagoga Satanei, care zic că sunt iudei și nu 

sunt, ci mint; iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele 
tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării 
Mele, te voi păzi și Eu de ceasul încercării care are să vină 
peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. 

(Apocalipsa 3:8-10)



Am văzut că Isus închisese uşa Primei Încăperi şi că 
nici un om nu o poate deschide; şi că El deschisese uşa 
care ducea în Sfânta Sfintelor şi că nici un om nu o 
poate închide (Apocalipsa 3:7, 8); am mai văzut că, de 
când Isus a deschis uşa către Sfânta Sfintelor, unde 

se află chivotul, poruncile au strălucit înaintea poporului 
lui Dumnezeu şi că aceştia sunt puşi la probă în ce 

priveşte Sabatul. 
(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.42)



Am văzut că testul de acum legat de Sabat nu putea veni până când nu 
se isprăvea mijlocirea lui Isus din Sfânta şi până nu trecea dincolo 

de cea de-a doua perdea; de aceea, creştinii care au adormit înainte 
ca uşa să fie deschisă către Sfânta Sfintelor, când a luat sfârşit 

strigătul de la miezul nopţii, în cea de-a şaptea lună din 1844, şi care 
nu au ţinut adevăratul Sabat, acum se odihnesc în nădejde; căci ei nu 
au avut lumina şi testul legat de Sabat, pe care le avem noi acum, de 
când a fost deschisă acea uşă. Am văzut că Satana îi ispitea în acest 
punct pe unii din poporul lui Dumnezeu. Întrucât atât de mulţi creştini 
veritabili au adormit în triumful credinţei şi nu au păzit adevăratul 

Sabat, ei se îndoiau că acesta ar fi un test pentru noi acum. 
(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.42)



Vrăjmaşii adevărului prezent au încercat să deschidă 
uşa primei încăperi, pe care Isus a închis-o, şi să 

închidă uşa care duce în Sfânta Sfintelor, pe care El 
a deschis-o în 1844, dincolo de care se află chivotul, 
care conţine cele două table de piatră, pe care sunt 

scrise cu degetul lui Iehova Cele Zece Porunci. 

(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.42)



În acest timp al sigilării, Satana foloseşte orice mijloc 
pentru a îndepărta mintea celor din poporul lui 

Dumnezeu de la adevărul prezent şi a-i face să şovăie. 
Am văzut o apărătoare pe care o trăgea Dumnezeu 
asupra poporului Său pentru a-i proteja în timpul 

strâmtorării; şi fiecare suflet care era hotărât pentru 
adevăr şi care era curat la inimă avea să fie acoperit 

cu apărătoarea Celui Atotputernic. 

(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.43)



3. Mustrare 

NU ARE



4. Îndemn 

Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia 
cununa. 

(Apocalipsa 3:11)



5. Promisiune 

Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul 
Dumnezeului Meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el 
Numele Dumnezeului Meu și numele cetăţii Dumnezeului 
Meu, Noul Ierusalim, care are să se coboare din cer, de 

la Dumnezeul Meu, și Numele Meu cel nou. 

(Apocalipsa 3:5)



Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul 
soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El 

a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le 
fusese dat să vatăme pământul și marea, zicând: 

„Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii până nu 
vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului 

nostru!” Și am auzit numărul celor ce fuseseră 
pecetluiţi: o sută patruzeci și patru de mii din toate 

seminţiile fiilor lui Israel. 
(Apocalipsa 7:2-4)



Apoi m-am uitat și iată că Mielul stătea pe muntele 
Sionului și împreună cu El stăteau o sută patruzeci și 
patru de mii, care aveau scris pe frunte Numele Său și 

Numele Tatălui Său. 

(Apocalipsa 14:1)



22 Octombrie 1844



Isus nu a venit pe pământ, aşa cum credea grupul 
bucuros de aşteptători, pentru a curăţa sanctuarul, 
purificând pământul prin foc. Am văzut că ei au fost 
corecţi în calcularea perioadelor profetice. Timpul 
profetic s-a terminat în 1844 şi Isus a intrat în 
Sfânta Sfintelor pentru a curăţa Sanctuarul, la 

sfârşitul zilelor. Greşeala lor consta în neînţelegerea a 
ceea ce era Sanctuarul şi natura curăţirii sale. 

(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.243)



Fiindcă ai păzit 
cuvântul răbdării 

Mele, te voi păzi și 
Eu de ceasul 

încercării care are 
să vină peste lumea 

întreagă, ca să 
încerce pe locuitorii 

pământului. 
(Apocalipsa 3:10)





Decembrie 1844 
Prima Viziune 

Călătoria Poporului Advent 
către Noul Ierusalim



Hiram Edson Owen Russell Loomis 
Crosier



Owen Russell Loomis 
Crosier

Domnul mi-a arătat în viziune, mai bine 
de un an în urmă, că fratele Crozier a 

avut adevărata lumină privind 
curăţirea Sanctuarului şi că era voia Sa 

ca fratele Crozier să scrie despre 
această abordare pe care el ne-a 

oferit-o în ediţia specială a lui Day-Star 
din 7 februarie 1846. Mă simt pe deplin 

autorizată de Domnul să recomand 
această ediţie specială fiecărui sfânt. 

(Scrieri Timpurii p.19)



3 Solii Îngerești



Începutul păzirii Sabatului



Rachel Oakes 
Preston

William Farnsworth Frederick Wheeler



Thomas M. Preble Joseph Bates



Joseph Bates 1846

În toamna lui 1846, am 
început să păzim 

Sabatul biblic, să-l 
propovăduim şi să-l 

apărăm. 
(Mărturii vol. 1 p.75)



Am crezut adevărul 
despre subiectul 

Sabatului înainte să fi 
văzut ceva în viziune 
legat de Sabat. Au 

trecut luni de zile de 
când începusem să 

păzesc Sabatul înainte 
ca să mi se arate 

importanţa şi locul său 
în solia celui de-al 

treilea înger. 
(Scrisoarea 2, 1874)



Hiram Edson 
Sanctuar

Joseph Bates 
Sabatul

James White 
Ultimele Evenimente

Conferințele legate de Sabat



Mulţi membri ai poporului nostru nu îşi dau seama ce temelie solidă a fost pusă la baza 
credinţei noastre. Soţul meu, Joseph Bates, părintele Pierce, Hiram Edson şi alţii care au 
fost entuziaşti, nobili şi credincioşi, se numărau printre cei care, după ce a trecut timpul 

stabilit în 1844, au cercetat adevărul aşa cum cauţi o comoară ascunsă. M-am întâlnit cu ei, 
am studiat şi ne-am rugat cu seriozitate. Adesea, am rămas împreună până noaptea târziu, 
alteori chiar toată noaptea, rugându-ne pentru a primi lumină şi studiind Cuvântul. Iarăşi 
şi iarăşi, aceşti fraţi s-au reunit pentru a studia Biblia, pentru a-i putea cunoaşte înţelesul 
şi a fi pregătiţi să o propovăduiască cu putere. Când, în studiul lor, au ajuns la punctul în 
care au spus «nu mai putem face nimic», Duhul Domnului venea asupra mea, eram luată în 
viziune şi mi se dădea o explicaţie clară a pasajelor pe care le studiaserăm, cu învăţături 

legate de modul în care urma să lucrăm şi să propovăduim cu eficienţă. În felul acesta, ne-
a fost oferită lumină care ne-a ajutat să înţelegem Scripturile în privinţa lui Hristos, a 

misiunii şi preoţiei Sale. Mi-au fost clarificate numeroase adevăruri care se întindeau din 
acel moment până la vremea la care vom intra în cetatea lui Dumnezeu, iar eu le-am dat şi 

altora instrucţiunile pe care mi le dăduse Domnul. 
(Scrieri Timpurii p.22)



În tot acest timp, nu am putut să înţeleg raţionamentul 
fraţilor. Se părea că mintea mea era blocată şi nu am putut 
pricepe înţelesul textelor din Scriptură, pe care le studiam. 

Aceasta a fost una dintre cele mai mari tristeţi ale vieţii 
mele. Am avut această stare a minţii până când toate punctele 
principale ale credinţei noastre au fost clarificate pentru 
mintea noastră, în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fraţii 
ştiau că, atunci când nu eram în viziune, nu puteam înţelege 

aceste chestiuni, şi au acceptat descoperirile oferite, ca fiind 
o lumină venită direct din cer. 

(Scrieri Timpurii p.22)



Ellen G. White (1827-1915)
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Ellen WhiteElizabeth Harmon

26 noiembrie 1827



Această nenorocire, care pentru un 
timp părea atât de amară și atât de 
greu de suportat, sa dovedit a fi o 
binecuvântare deghizată. Lovitura 

crudă care a stârnit bucuriile 
pământului a fost mijlocul de a-mi 
întoarce ochii spre ceruri. N-aș fi 
putut cunoaște niciodată pe Isus 

Hristos, dacă nu am avut întristarea, 
care mi-a îngrozit primii ani, să mă 

ducă să-l caut pe El. 
Review & Herald 25 noiembrie 1844



1840 - se alătură de mișcarea 
milerită

26 iunie 1842 - a fost botezată 
în biserica metodistă

Ellen G. White (1827-1915)



Ne-am căsătorit la 30 august 1846 și de 
la acea oră până în prezent a fost 

coroana mea de bucurie ... A fost în 
bună providența lui Dumnezeu că 

amândoi ne-am bucurat de o experiență 
profundă în mișcarea Adventă… Această 

experiență a fost acum necesară 
deoarece ar trebui să ne alăturăm 

forțelor noastre și, uniți, să muncim 
extensiv de la Oceanul Atlantic până în 

Pacific …. 
Life sketches, p.128



Henry Nichols

James Edson
William Clarence

John Herbert



Viziunile lui  
Ellen G. White



1844-1863 - 100/200 viziuni

martie 1858 - viziune despre 
marea luptă dintre Hristos și  
satan

1844-1915 - 2000 viziuni

Viziunea dura între 
1 minut - aproape 4 ore



Intrând în viziune, ea dă 
trei strigăte înflăcărate de 
"Glorie!", Care suna ca un 

ecou, al doilea și mai ales al 
treilea, mai slab, dar mai 
pătrunzător decât primul, 
cu o voce asemănătoare cu 
cea a unei distanțe destul 

de mari față de tine. 
White, p.122,123



Pentru cîteva secunde, ea se lăsa leșinată, 
fără puteri. Apoi, ea va fi umplută 

instantaneu de o forță supraumană, uneori 
ridicându-se în picioare și umblând în jurul 
camerei. Adesea mișca mâinile, brațele și 
capul în gesturi libere și grațioase. Dar, 

indiferent de poziția în care mișca o mână 
sau un braț, nu putea fi împiedicată și nici 
controlată de nici măcar cea mai puternică 

persoană. În 1845, ea a ținut biblia de 
familie de 8,5 kg a părinților în mâna 
stângă, pentru o jumătate de oră. Ea 

cântărea 36 de kilograme în acel moment. 
White, p.92



Nu respira în toată 
perioada unei viziuni care 

variază de la cincisprezece 
minute la trei ore. Cu 

toate acestea, pulsul ei a 
bătut în mod regulat, iar 

aspectul ei a rămas plăcut 
ca în starea naturală. 
White, p.122,123



Ea a fost total 
inconștientă de tot ce 
se întâmpla în jurul ei 
și sa privit ca fiind 

îndepărtat din această 
lume și în prezența 
ființelor cerești. 

White, p.122,123



Când a ieșit din viziune, 
totul părea întuneric total 
în timpul zilei sau într-o 

cameră bine luminată 
noaptea. Ea exclama cu un 
oftat lung, atâta timp cât 
își dădea prima respirație 
naturală, "Întuneric". Era 
apoi slabă și neputincioasă. 

White, p.122,123



Eu, Daniel, am stat leșinat și bolnav mai multe zile; apoi 
m-am sculat și mi-am văzut de treburile împăratului. 

Eram uimit de vedenia aceasta, și nimeni nu știa. 

(Daniel 8:27)



Nu a existat niciodată 
un entuziasm printre 
cei prezenți în timpul 
unei viziuni; nimic nu a 

cauzat frica. Era o 
scenă solemnă și 

liniștită. 
White, p.122,123Martha Amadon



Din acel moment, până în decembrie 
1844, bucuriile mele, încercările şi 

dezamăgirile mele au fost aceleaşi cu 
ale dragilor mei prieteni adventişti 

din jurul meu. În acel timp, i-am 
făcut o vizită uneia dintre surorile 

noastre adventiste, iar dimineaţa ne-
am plecat în jurul altarului familial. 

Nu era o ocazie de un entuziasm 
deosebit şi nu erau decât cinci dintre 

noi de faţă, toate femei. În timp ce mă rugam, puterea lui Dumnezeu a venit asupra 
mea aşa cum nu mai simţisem vreodată. Am fost luată într-o viziune a slavei lui 

Dumnezeu şi părea că mă înalţ mai sus şi tot mai sus de la pământ şi îmi era înfăţişat 
ceva care semăna cu călătoriile poporului advent către cetatea sfântă, după cum voi 

povesti în rândurile de mai jos.   (Scrieri Timpurii, p.13)



În timp mă rugam, întunericul 
gros care mă înconjurase era 

împrăștiat, o lumină 
strălucitoare, ca o minge de foc, 
venea spre mine și, pe măsură ce 
cădea peste mine, puterea mea 

era îndepărtată. Păreau să fiu în 
prezența lui Isus și a îngerilor. 
Din nou sa repetat: "Spune-i 

celorlalți ce ți-am descoperit”. 
Daruri spirituale, vol.2 p.27



Am aranjat întâlniri cu prietenii mei tineri, 
dintre care unii erau cu mult mai mari decât 

mine, iar câţiva erau căsătoriţi. Unii erau 
încrezuţi şi nepăsători; experienţa mea li se 
părea un basm prostesc şi nu dădeau atenţie 
stăruinţelor mele. Dar eu m-am hotărât ca 
eforturile mele să nu înceteze deloc până 
când aceste suflete scumpe, faţă de care 
eram atât de interesată, nu aveau să se 

supună lui Dumnezeu. Câteva nopţi întregi le-
am petrecut în rugăciune serioasă pentru cei 

pe care îi căutasem şi îi adusesem laolaltă 
pentru a lucra şi a mă ruga împreună cu ei. 

Mărturii, vol.1 p.33



Enoch Jacobs 

Day Star 
24 ianuarie 1846 

Scrisoarea de la 
sora Harmon


