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1798-1844 d.Hr.



1. Descrierea lui Isus Hristos 

Îngerului Bisericii din Sardes scrie-i: ‘Iată ce zice Cel 
ce are cele șapte Duhuri ale lui Dumnezeu și cele 

șapte stele: 

(Apocalipsa 3:1)



2. Laudă 

NU ARE



3. Mustrare 

«Știu faptele tale: că îţi merge numele că trăiești, dar 
ești mort. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe 

moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea 
Dumnezeului Meu. Adu-ţi aminte dar cum ai primit și 

auzit! Ţine și pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca 
un hoţ și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. 

(Apocalipsa 3:2-3)



4. Îndemn 

Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit 
hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcaţi în 

alb, fiindcă sunt vrednici. 

(Apocalipsa 3:4)



Iar Îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea 
Lui: „Dezbrăcaţi-l de hainele murdare de pe el!” 

(Zaharia 3:4)



Domnul nu trece cu vederea poporul Său în 
niciun loc, oricât de redus ar fi numărul lor. 
Creștin singuratic, fără niciunul de aceeași 

credință cu care să comunici, simți tu vreodată 
ca și când oastea necredincioșilor ar vrea să te 

înghită? Nu ești neobservat sau uitat de 
Domnul tău. Mulțimea celor răi din jurul tău nu 

poate fi atât de mare încât să te ascundă 
privirii Sale; și dacă te menții nepătat de răul 

care e împrejur, promisiunea este sigură 
pentru tine. Vei fi îmbrăcat în alb, - haina albă 
a biruitorului, - și vei umbla cu Domnul tău în 

slavă. 
Explicații ale căriții Apocalipsa p.43



5. Promisiune 

Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i 
voi șterge nicidecum numele din cartea vieţii și 

voi mărturisi numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea 
îngerilor Lui.»’ 

(Apocalipsa 3:5)



Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. 
Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în 
vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în 

stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, 
eu însumi să fiu lepădat. 

(1 Corinteni 9:27)
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Și el mi-a zis: „Până vor 
trece două mii trei 

sute de seri și 
dimineţi; apoi Sfântul 
Locaș va fi curăţit!” 

(Daniel 8:14)
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Și el mi-a zis: „Până vor 
trece două mii trei 

sute de seri și 
dimineţi; apoi Sfântul 
Locaș va fi curăţit!” 

(Daniel 8:14



Templul din 
Ierusalim

Cerul
Isus Hristos

Regatul  
lui Iuda Sfânta Sfintelor

Pământul
Biserica



Cred că a doua venire a lui Iisus 
Hristos este aproape, „chiar la uși”, 
și anume peste 21 de ani, în anul 1843 

sau posibil mai înainte.





Dovezi din Scriptură și 
Istorie cu privire la a doua 
venire a lui Iisus Hristos în 

jurul anului 1843
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profețiilor din 

Daniel



Charles Fitch



James White - 1841

1842



Ellen White - 1842



Ellen White - 1843



între 21 martie 1843  
si  

21 martie 1844







Samuel Snow

22 
Octombrie 

1844



22 Octombrie 1844



Speranțele și așteptările 
noastre au fost spulberate și 

am plâns cum nu mai 
plânsesem niciodată. Am 
plâns și am plâns până ce 

ziua a trecut.
Hiram Edson



Pentru a apela la ordine, am 
cântat "Vei vedea pe Domnul tău 
venind”. Mulți au plâns, iar starea 

de sentiment a fost cea mai 
favorabilă introducerii subiectului. 

O impresie profundă a fost 
făcută asupra întregii comunități. 
Sentimentele mele erau aproape 

incontrolabile. 
Am plâns ca un copil.James White



Willaim Miller 
20 Decembrie 

1849





Atenţia mi-a fost atunci îndreptată către William Miller. Arăta încurcat 
peste măsură şi era plecat sub povara grijii şi neliniştii pentru poporul 

său. Cei din grupul care fusese unit şi iubitor în 1844 îşi pierdeau iubirea, 
împotrivindu-se unul celuilalt şi căzând într-o stare rece de apostazie… 
În cele din urmă, William Miller şi-a ridicat glasul împotriva luminii din 

cer. N-a primit solia care i-ar fi explicat pe deplin dezamăgirea şi ar fi 
aruncat asupra trecutului o lumină şi slavă care i-ar fi refăcut forţele 
epuizate, i-ar fi reînviat speranţa şi l-ar fi călăuzit să-I dea slavă lui 
Dumnezeu. El s-a plecat către înţelepciunea omenească în locul celei 

divine, dar, fiind frânt de atâta muncă pentru cauza Stăpânului său şi 
datorită vârstei, el nu a fost tot atât de răspunzător ca aceia care l-au 
ţinut departe de adevăr. Ei sunt răspunzători; păcatul stă asupra lor. 

(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.258)



Dumnezeu a îngăduit ca el să cadă sub puterea lui Satana, 
sub stăpânirea morţii, şi l-a ascuns în mormânt de cei care 
îl îndepărtau neîncetat de adevăr. Moise a greşit tocmai 
când era gata să intre în ţara Făgăduită. În acelaşi fel, am 
văzut că William Miller, tocmai când mai avea puţin până să 
intre în Canaanul ceresc, a greşit lăsând ca influenţa lui să 

acţioneze împotriva adevărului. Alţii l-au împins la aceasta; 
alţii trebuie să plătească pentru aceasta. Dar îngerii 

veghează praful preţios al acestui slujitor al lui Dumnezeu, şi 
el va ieşi afară la sunetul ultimei trâmbiţe. 

(Ellen White, Scrieri Timpurii, p.258)



Și am văzut un alt înger, care 
zbura prin mijlocul cerului cu 

o Evanghelie veșnică, pentru ca s-o 
vestească locuitorilor pământului, 
oricărui neam, oricărei seminţii, 

oricărei limbi și oricărui norod. El 
zicea cu glas tare: „Temeţi-vă de 
Dumnezeu și daţi-I slavă, căci a 
venit ceasul judecăţii Lui, și 

închinaţi-vă Celui ce a făcut cerul și 
pământul, marea și izvoarele apelor!” 

(Apocalipsa 14:6-8
Primul Înger



Prima solie îngerească din Apocalipsa capitolul 14, care 
anunța ceasul judecății lui Dumnezeu chemându-i pe 

oameni să se teamă și să se închine Lui, a avut scopul de 
a-i despărți pe aceia care purtau numele de popor al 

lui Dumnezeu, de influențele dăunătoare ale lumii și a-
i trezi spre a vedea adevărata lor stare de decădere 

și iubire pentru lume. În această solie Dumnezeu a 
trimis bisericii o avertizare care, dacă ar fi fost 

primită, ar fi îndreptat relele care-i îndepărtau de El. 
(Ellen White, Mareal luptă, p.379)



Dar bisericile, în general, n-au primit avertizarea. 
Slujitorii lor, care erau străjeri „asupra casei lui Israel” 
ar fi trebuit să fie primii în cunoașterea semnelor venirii 
lui Isus, n-au învățat adevărul nici din mărturia profeților 

și nici din semnele timpurilor. Pentru că nădejdile și 
ambițiile pământești le umpluseră inimile, iubirea față de 

Dumnezeu și credința în Cuvântul Său s-au răcit. Iar 
când a fost prezentată doctrina adventă, ea n-a făcut 

decât să trezească prejudecățile și necredința lor. 
(Ellen White, Mareal luptă, p.380)



Refuzând să ia seama la avertizarea primului înger, ei 
au respins mijloacele pe care Cerul le prevăzuse spre 
îndreptarea lor. Ei au disprețuit solul harului care le-

ar fi corectat greșelile care-i despărțeau de Dumnezeu 
și, cu o înverșunare mai mare, s-au întors să caute 

prietenia lumii. Aceasta era cauza acelei stări 
îngrozitoare de iubire pentru lume, apostazie și moarte 

spirituală care exista în bisericile anului 1844. 
(Ellen White, Mareal luptă, p.380)
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Ceresc



Hiram Edson



Hiram Edson Owen Russell Loomis 
Crosier



Hiram Edson

”Domnul ne-a răspuns la 
rugăciunea de astăzi 

dimineața, dându-ne lumina 
cu privire la dezamăgirea 

noastră”





James White Joseph Bates

Și Templul lui 
Dumnezeu care este 
în cer a fost deschis 
și s-a văzut chivotul 
legământului Său în 

Templul Său. 

(Apocalipsa 11:19)



John A. Begg Baptiști de ziua a Șaptea
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Asociația Milenială  
Americană

Adventiști  
Evangheliști



Life and Advent Union



Charles Taze Russel





Charles Taze Russel



Zorii  
Adventismului


