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William Ellis Foy (1818–1893)

1842 - două viziuni



Registrul de adrese 
Boston 1841



Experiența Creștină a lui 
William Foy 

1845





Experiența Creștină a lui 
William Foy 

Cele două viziuni din 
Ianuarie și Februarie 1842



Hazen Foss (1819–1893)

Ai îndepărtat de la tine  
Duhul Domnului.



Hazen Foss

Domnul mi-a dat o solie să o duc poporului Său, 
iar eu am refuzat să fac aceasta. Eram mândru 
şi nemulţumit cu privire la dezamăgire. Apoi un 
simţământ straniu a venit asupra mea şi o voce 

mi-a spus: «Ai îndepărtat de la tine Duhul 
Domnului.» Ellen, te-am auzit vorbind ieri seară. 
Cred că viziunile au fost luate de la mine şi ţi s-
au dat ţie. Nu refuza să asculţi de Dumnezeu, 
pentru că vei face aceasta riscând pierderea 

propriului suflet... Tu ai fost aleasă de 
Dumnezeu; fii credincioasă în lucrarea ta şi vei 
primi coroana pe care aş fi putut să o am eu.



Hazen Foss (1819–1893)



Pionerii încep să publice

Otis Nichols



După ce am ieşit din viziune, i-am spus 
soţului meu: «Am o solie pentru tine. 
Trebuie să începi să tipăreşti o 
mică publicaţie şi să o trimiţi 

poporului. La început să fie mică; dar, 
pe măsură ce poporul o va citi, îţi vor 
trimite mijloace materiale cu care să 
poţi tipări, şi ea va avea succes de la 
început. De la acest mic început, mi-a 

fost arătat că au pornit un fel de 
râuri de lumină care au înconjurat cu 

putere întreaga lume».  
Schițe din viața mea, p.125



Adevărul Prezent 
Iulie 1849



Adevărul Prezent 
Iulie 1849



Adevărul Prezent 
Iulie 1849 

Nr. 1

Adevărul Prezent 
Noiembrie 1850 

Nr. 11





O schiţă a experienţei creştine şi viziunile lui Ellen G. White



Instructorul Tineretului - 1852



Battle Creek devine centrul de publicare



Marea Luptă - 1858Mărturii volumul 1 - 1855



Chemarea pentru organizarea a Bisericii
Am văzut cât de mare şi sfânt este 

Dumnezeu. Îngerul a spus: «Mergi cu 
băgare de seamă înaintea Lui, căci El este 
nespus de înălţat şi poalele mantiei Sale 

umplu templul». Am văzut că totul în ceruri 
era în perfectă ordine. Îngerul a spus: 

«Priveşte, Hristos este Capul, acţionaţi în 
ordine. Tot ce faceţi să aibă un sens.» 
Îngerul a spus: «Priveşte şi vezi cât de 

desăvârşită, cât de frumoasă este ordinea 
din ceruri. Urmeaz-o»  
Manuscrisul 11, 1850



Adventiști de Ziua a Șaptea

1. Advent = A doua venirea a lui Hristos
2. Ziua a Șaptea = Sabatul



21 mai 1863 
Conferința Generală a  

Adventiștilor de Ziua a Șaptea

3500 Membri 
30 Pastori



John Byington (1798-1887)

1863 - Primul președinte al  
Conferinței Generale a bisericii 
Adventiste de Ziua a Șaptea



6 iunie 1863 Reforma Sănătății
Domnul a ştiut, de asemenea, cum să pună înaintea poporului Său aşteptător 
marele subiect al reformei sănătăţii, pas cu pas, aşa cum erau ei în stare să-l 

suporte şi să-l folosească bine, fără să irite mintea ascultătorilor. Se 
împlinesc chiar în toamna aceasta [1870] douăzeci şi doi de ani de când am 

fost îndreptaţi să privim asupra efectelor vătămătoare ale tutunului, ceaiului 
şi cafelei, prin mărturia Ellenei White. Dumnezeu a binecuvântat în mod 
minunat efortul de a îndepărta de la noi aceste lucruri, astfel încât, ca 

denominaţiune, să ne putem bucura — cu foarte puţine excepţii — de biruinţa 
asupra acestor îngăduinţe dăunătoare ale apetitului.... Când câştigase o 

biruinţă mare asupra acestor lucruri şi când Domnul a văzut că eram în stare 
să purtăm ceva nou, ne-a fost dată lumina despre mâncare şi îmbrăcăminte. 

(Dietă și Hrană, p. 495, 496)



5 septembrie 1866

Western Health Reform Institute

Sanatoriul de la  
Battle Creek

Sistemul Adventist 
de Sănătate



1872 
Formarea celor 25 de puncte ale 

credinței adventiste



1872 
25 principii fundamentale



Ellen White despre Principiile Fundamentale
În ultimii cincizeci de ani nu am diminuat nici un jot 
sau un principiu al credinței noastre, deoarece am 
primit mărturiile minunate care ne-au fost făcute 

sigure după trecerea timpului în 1844. Sufletele care 
vor suferi vor fi confirmate și înviate în 

conformitate cu Cuvântul Său. . . . Nici un cuvânt nu 
este schimbat sau respins. Ceea ce a mărturisit 
Duhul Sfânt ca adevăr după trecerea timpului, în 
marele nostru dezamăgire, este temelia solidă a 

adevărului. Stâlpii adevărului au fost revelați și am 
acceptat principiile fundamentale care ne-au făcut 
ceea ce suntem - adventiștii de ziua a șaptea, păzind 

poruncile lui Dumnezeu și având credința lui Isus. 
Upward Look, p. 352.4



Ellen White despre Conferința Generală 1875
“Mi-a fost arătat că judecata nici 
unui om nu ar trebui subordonată 

judecăţii vreunui alt om. Când este 
însă exercitată judecata Conferinţei 
Generale, care este cea mai înaltă 
autoritate pe care o are Dumnezeu 
pe pământ, independenţa individuală 
şi judecata personală nu trebuie 

menţinute, ci predate.”  
(Mărturii vol. 3, pag. 492)



Moartea lui James White
Cu câteva săptămâni înainte de moartea soţului meu, 
i-am vorbit mereu de nevoia de a căuta un câmp de 
lucru unde am putea fi eliberaţi de sarcinile care 

veneau necontenit asupra noastră la Battle Creek. Ca 
răspuns, el mi-a vorbit de o mulţime de probleme pe 

care trebuia să le rezolvăm înainte de plecare — 
lucruri pe care cineva trebuia să le facă. Apoi, 

profund mişcat, a întrebat: „Unde sunt oamenii care 
să facă această lucrare? Unde sunt aceia care să nu 
aibă interese egoiste în instituţiile noastre, care să 
stea de partea dreptăţii, neafectaţi de nici un fel de 

influenţă cu care ar veni în contact?” 
(Mărturii vol. 1, pag. 106)



Moartea lui James White
Cu lacrimi în ochi, şi-a exprimat îngrijorarea pentru instituţiile 
noastre din Battle Creek şi a spus: „Mi-am dat viaţa ca să fie 

întemeiate aceste instituţii. A le părăsi ar însemna moarte. Ele sunt 
ca şi copiii mei, nu mă pot despărţi de ele. Aceste instituţii sunt 
uneltele prin care Dumnezeu doreşte să facă o anumită lucrare. 

Satana caută să pună piedici şi să distrugă orice mijloace prin care 
Domnul lucrează pentru mântuirea oamenilor. Dacă marele vrăjmaş 
ar putea modela aceste instituţii după standardul lumii, atunci el 
şi-a atins scopul. Cea mai mare preocupare a mea este de a găsi 

oamenii potriviţi la locul potrivit. Dacă aceia care sunt în poziţii de 
răspundere sunt slabi în ce priveşte puterea morală şi şovăielnici în 

privinţa principiilor, vor fi mulţi pe care-i vor influenţa în rău. 
Influenţele rele nu trebuie să predomine. Aş prefera să mor decât 
să trăiesc şi să văd că aceste instituţii sunt administrate greşit 

sau abătute de la scopul pentru care au fost aduse la existenţă. 
(Mărturii vol. 1, pag. 106)



Moartea lui James White
Cu lacrimi în ochi, şi-a exprimat îngrijorarea pentru instituţiile 
noastre din Battle Creek şi a spus: „Mi-am dat viaţa ca să fie 

întemeiate aceste instituţii. A le părăsi ar însemna moarte. Ele sunt 
ca şi copiii mei, nu mă pot despărţi de ele. Aceste instituţii sunt 
uneltele prin care Dumnezeu doreşte să facă o anumită lucrare. 

Satana caută să pună piedici şi să distrugă orice mijloace prin care 
Domnul lucrează pentru mântuirea oamenilor. Dacă marele vrăjmaş 
ar putea modela aceste instituţii după standardul lumii, atunci el 
şi-a atins scopul. Cea mai mare preocupare a mea este de a găsi 

oamenii potriviţi la locul potrivit. Dacă aceia care sunt în poziţii de 
răspundere sunt slabi în ce priveşte puterea morală şi şovăielnici în 

privinţa principiilor, vor fi mulţi pe care-i vor influenţa în rău. 
Influenţele rele nu trebuie să predomine. Aş prefera să mor decât 
să trăiesc şi să văd că aceste instituţii sunt administrate greşit 

sau abătute de la scopul pentru care au fost aduse la existenţă. 
(Mărturii vol. 1, pag. 106)



Moartea lui James White
În Sabat dimineaţa, ca de obicei, ne-am dus în crâng 

împreună şi soţul meu s-a rugat cât se poate de arzător 
de trei ori. Părea că nu vrea să înceteze deloc să pledeze 

înaintea lui Dumnezeu pentru călăuzire specială şi 
binecuvântare. Rugăciunile lui au fost ascultate, iar 

inimile noastre au fost cuprinse de pace şi lumină. El L-a 
lăudat pe Domnul şi a spus: „Acum las totul pe seama lui 

Isus. Simt o pace dulce, cerească, şi asigurarea că 
Domnul ne va arăta care ne este datoria; pentru că noi 
dorim să facem voia Lui.” M-a însoţit la tabernacol şi a 

deschis serviciile divine cu cântare şi rugăciune. Aceasta 
era ultima dată când avea să stea alături de mine la 

amvon. 
(Mărturii vol. 1, pag. 109)



Moartea lui James White
Lunea următoare a fost foarte răcit, iar marţi am fost şi 

eu lovită de boală. Amândoi am fost duşi la sanatoriu 
pentru tratament. Vineri eu eram mai bine. Atunci doctorul 
m-a informat că soţul meu este somnolent şi că pericolul se 
prefigura. Am fost dusă imediat în camera lui şi, de îndată 

ce am văzut cum arată, mi-am dat seama că este pe moarte. 
Am încercat să-l trezesc. El înţelegea tot ce i se spunea şi 
răspundea la toate întrebările la care se putea răspunde 
prin da sau nu, însă se părea că nu poate spune mai mult 

decât atât. Când i-am spus că se pare că e pe moarte, nu s-
a arătat surprins. L-am întrebat dacă Domnul Isus îi este 

preţios. El a spus: „Da, oh, da.” „Nu ai dorinţa să mai 
trăieşti?” l-am întrebat eu. El a răspuns: „Nu.” 

(Mărturii vol. 1, pag. 109)



Moartea lui James White
Apoi, noi am îngenuncheat lângă patul lui şi ne-am rugat 
pentru el. Pe faţa lui se vedea pace. I-am spus: „Domnul 

Isus te iubeşte. Eşti în braţele Lui.” El a răspuns: „Da, da.” 
Fratele Smith şi alţi fraţi s-au rugat şi ei, iar apoi s-au 

retras pentru a petrece mult timp din noapte în rugăciune. 
Soţul meu spunea că nu simte durere, însă era evident că 
se duce repede. Dr. Kellog şi ajutoarele lui au făcut tot ce 

le-a stat în putere pentru a-l scăpa de la moarte. Şi-a 
revenit încet, însă era foarte slăbit. În dimineaţa 

următoare părea că-şi va reveni şi mai mult, însă pe la 
prânz a avut un frison, în urma căruia a rămas aproape 

inconştient. La ora 5 după-amiază, în Sabatul din 6 august 
1881, viaţa lui s-a stins încet, fără luptă sau geamăt. 

(Mărturii vol. 1, pag. 109, 110)



James White (1821-1881)
1849 - Present Thruth 
(Adevărul Prezent)

1850 - Review & Herald

1852 - The Youth’s Instructor 
(Instructorul Tinerilor)

1874 - Signs of the Times 
(Semnele Timpului)



James White (1821-1881)
1865-1867 - Președinte al 
Conferinței Generale

1869-1871 - Președinte al 
Conferinței Generale

1874-1880 - Președinte al 
Conferinței Generale



Ellen White: 1882-1885



Ellen White: 1882-1885



1882



1883



Spiritul Profetic vol.1: 1870 
     Căderea lui lucifer - Solomon, 414 pagini (Patriarhi și Profeți)

Spiritul Profetic vol.2: 1877 
     Nașterea lui Isus - Ultima săptămână, 396 pagini (Hristos Lumina Lumii)

Spiritul Profetic vol.3: 1878 
     Ultima săptămână - Înălțare, 442 pagini (Hristos Lumina Lumii) 
     Faptele apostolilor cap. 1-17 (Faptele Apostolilor)

Spiritul Profetic vol.4: 1884 
     Marea luptă între Hristos și satan, 506 pagini (Marea Luptă)

1884



Mărturii vol.1: 1855-1868 
     Mărturiile 1-14, 100 pagini de biografie, 758 de pagini

Mărturii vol.2: 1868-1871 
     Mărturiile 15-20, 764 de pagini

Mărturii vol.3: 1872-1875 
     Mărturiile 21-25, 627 de pagini

Mărturii vol.4: 1876-1881 
     Mărturiile 26-30, 731 de pagini

1885



Ellen White în Europa: 1885-1887

Ne exprimăm dorința sinceră ca sora White să viziteze 
Europa, ca să ne împărtășim de beneficiile muncii ei și de 

lumina prețioasă și de instrucțiunile pe care Domnul le 
acordă atât de grațios prin serva Sa. 

(Ellen White în Europa, p.23)



Ellen White despre călătoria în Europa
Deși m-am rugat timp de luni ca Domnul să-mi facă 

calea atât de clară încât să știu că nu fac nici o 
greșeală, totuși am fost obligată să spun că 

Dumnezeu punea o ceață înaintea ochilor mei…
Curajul meu a dispărut și am dorit ajutorul uman, cel 

care ar avea o atitudine fermă de sus și a cărui 
credință mi-ar stimula credința mea. Rugăciunile 

mele de zi și de noaptea, s-au înălțat la cer pentru a 
cunoaște voia lui Dumnezeu și pentru a avea o 

supunere perfectă față de ea. Totuși drumul meu nu 
a fost clarificat; Nu aveam nici o dovadă specială că 

eram pe calea datoriei sau că rugăciunile mele 
fuseseră auzite. 

(Ellen White în Europa, pag. 25)



Conferința Generală de la  
Minneapolis 1888



Alonzo Jones Ellet Waggoner

1888



Uriah Smith George Butler

1888



Uriah Smith George Butler Alonzo Jones Ellet Waggoner

Ellen White



Uriah Smith Alonzo Jones

Cornul 10 = Hunii Cornul 10 = Alemanni

Henry W. Blair



Uriah Smith Alonzo Jones

Legea 
Ceremonială

Legea Morală 
10 porunci

Atunci pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din 
pricina călcărilor de lege, până când avea să vină 

„Sămânţa”, căreia Îi fusese făcută făgăduinţa; și a 
fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor. Dar 

mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe 
când Dumnezeu este unul singur. Atunci oare Legea 

este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? 
Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da 
viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege. 
Dar Scriptura a închis totul sub păcat, pentru ca 

făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în 
Isus Hristos. Înainte de venirea credinţei, noi eram 

sub paza Legii, închiși pentru credinţa care trebuia să 
fie descoperită. Astfel, Legea ne-a fost un 
îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiţi 

neprihăniţi prin credinţă. După ce a venit credinţa, 
nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. 

(Gatateni 3:19-25)



Conferința Generală din Minneapolis 
10-16 Octombrie 1888

Ellet Waggoner J.H. Morrison



În timpul întâlnirii, sarcina mea era să 
prezint pe Isus și dragostea Lui 

înaintea fraților mei, pentru că am 
văzut mărturii marcate că mulți nu 

aveau spiritul lui Hristos. Am văzut că 
sufletele prețioase care ar fi 

îmbrățișat adevărul s-au îndepărtat de 
el din cauza modului în care a fost 

tratat adevărul, pentru că Isus nu era 
în el. Și aceasta este ceea ce am 

doream de-a lungul timpului - îl vrem pe 
Isus.



”E.J. Waggoner poate explica 
neprihănirea prin credință mai clar 
decât pot eu", a spus sora White." 
De ce, sora White, vrei să spui că E.J. 

Waggoner o poate explica mai bine 
decât poți tu, cu toată experiența ta? 
Sora White a răspuns: "Da, Domnul ia 
dat lumină specială asupra acestei 

întrebări. Vroiam să-l aduc mai clar, 
dar nu puteam să-l redau la fel de 
clar ca și el. Dar când a expus-o la 

Minneapolis, am recunoscut-o.”



În marea Sa milă, Domnul Hristos a 
trimis solia cea mai preţioasă prin fraţii 
Waggoner şi Jones. Această solie a avut 
scopul de a-L aduce în atenţia oamenilor 
pe Mântuitorul înălţat ca jertfă pentru 
păcatele întregii lumi. Ea a prezentat 

îndreptăţirea prin credinţa în 
Garantul divin, a invitat oamenii să 
primească neprihănirea lui Hristos, 

care se manifestă prin ascultarea de 
toate poruncile lui Dumnezeu. 

(Mărturii pentru pastori, pag. 91)



Mulţi L-au pierdut din vedere pe Domnul Isus. 
Ei aveau nevoie să li se îndrepte privirile spre 
Persoana Sa divină, spre meritele Sale şi spre 

iubirea Sa neschimbătoare faţă de familia 
omenească. Toată puterea este dată în 

mâinile Sale, ca să le poată împărţi oamenilor 
daruri bogate, împărtăşindu-i omului 

neajutorat darul nepreţuit al neprihănirii 
Sale. Aceasta este solia pe care Dumnezeu 
ne-a poruncit s-o vestim lumii. Este solia 

îngerului al treilea, care trebuie să fie 
proclamată cu glas tare şi să fie însoţită de 
revărsarea Duhului Său într-o mare măsură. 

(Mărturii pentru pastori, pag. 91)



Rezumat: Legea din Galateni ESTE 
Legea morală.

Ellet Waggoner

J.H. Morrison

Rezumat: Legea din Galateni este Legea 
ceremonială.



Alonzo Jones Ellet Waggoner

1888


