
Paralela istoriei Millerite

Milleritã
13.11.1833
(ML 333)

mai 1842 (Hab. 2:1-4, Ezec. 12:21-28)

„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 . 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,

”.

trebuie sã continue în paralel cu aceasta care urmeazã

lumina tuturor celor trei solii este
combinatã The 1888 Materials, p.804

“... În timp ce priveam , eu am spus: „Ce evenimente
îngrozitoare vor avea loc când Domnul Se va scula sã îngrozeascã pãmântul!

. 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

prin rãsucirile ºi rãsturnãrile produse de puterea lui Dumnezeu ... “

clãdirile mari care se ridicau acolo, etaj peste etaj
Atunci se vor împlini cuvintele

din Apocalipsa 18:1-3”
într-o zi

clãdirile mari vor fi dãrâmate
Review and Herald, 5 iulie, 1906 ºi Evenimentele ultimelor zile, p.411, par.5

Începe istoria
/ Azª“Israelului modern”

creºterea cunoºtinþei

HRISTOS
Dan. 7:13

1850 (Hab 2:1-4)

Sabatul trebuia sã fie
înþeles

7

HRISTOS
Fapt. Ap. 1:11

3 S.I.

22 oct. 1844

Dan. 8:14
începe judecata

Strigãtul de la miezul nopþiiîncepe 2 S.I.

se închide uºa de har
pentru Milleriþi (fecioarele

înþelepte stau în sfânta sfintelor)

“Strigãtul de la Miezul nopþii”
înt. cu cort. din Exeter

1844
12-17 aug.

2 S.I.

iunie 1842
Protestanþii închid uºa

în faþa 1 S.I.

Apoc. 14; 1T vol.1, p.21

naþional
justificarea

Apoc. 10:1

peste tot în lume
pãcat

1 S.I. este împuternicitã

supãrarea naþiunilor Luca 21

începe 1 S.I.

Dan. 11:40a
Vremea Sfârºitului

ungerea

1 S.I.
1840

11 aug.

W. Miller
acreditarea

1833

cei 4 ingeri din Apoc. 9:14-15
sunt reþinute

Îngerul Apoc. 10:1-2

CÃRTICICA
deschisã
(Dan. 8:14)1798

Apoc7 tunete (sigilate) “O manifestare glorioasã a puterii Lui Dumnezeu” . 10:4; TV p.611; RH, Aug. 19, 1890; BC vol.7 p.971; IV Spirit of Prophecy, 429-430

Notã explicativã: - înt. cu cort. = întâlnirea cu corturile,
- BC = The SDA Bible Commentary,- S.I. = solie ingereascã,

- TV = Tragedia Veacurilor, E. G. White, - 1T = Mãrturii pentru comunitate.

2 S.I. este împut. începe 3 S.I.

(Isa. 58:12; Ier. 6:16)

Astãzi

Marea strigare Michail
se ridicã

Legea duminicalã

ungerea

“

1996

ziarul

Timpul Sfârºitului”

este publicat1989
creºterea cunoºtinþei

Istoria
se sfârºeºte / Azª

“Israelului modern”

Uºa de har se închide
pentru toþi

ultimele 7 plãgi (Apoc. 16:1-21)

7

Marea strâmtorare (Apoc. 22:11)Timpul de strâmtorare mic
(Apoc. 17:12)

Dan. 12:1; Apoc. 22:11

(investigaþie) se închide judecata
Apoc. 18:4; Dan. 11:41

naþional
justificarea

144.000
Timpul de test progresiv (EW 259)

Restul lumii

Dan. 11:40b

Timpul Sfârºitului
Apoc. 18:1-3; Dan. 11:40

pãcatul
din toatã lumea

4 vânturi reþinute Apoc. 7:1

4-lea Inger se uneºte cu 3-lea
începe al 3-lea VAI

11 sept. 2001

începe sã picure Ploaia Târzie PloaiaTãrzie fãrãmãsurã

Harul se închide la Azª (1 Pt. 4:17)
Protestanþii închid uºile

3 S.I. este împuternicitã

CÃRTICICA
deschisã
(Dan. 11:40-45)

4-lea Înger Apoc. 18:1-3

Milleriþi
Timpul de test progresiv (EW 259)

Protestanþi

mânierea naþiunilor Apoc. 11:18

Apoc7 tunete (desigilate) “O manifestare glorioasã a puterii Lui Dumnezeu” . 10:4; TV p.611; RH, Aug. 19, 1890; BC vol.7 p.971; IV Spirit of Prophecy, 429-430
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