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James White
Prezentând publicului acest rezumat al credinței noastre, dorim să
precizăm foarte clar că nu avem niciun articol de credință, crez sau
disciplină în afara Bibliei. Noi nu prezentăm acest document ca având
autoritate asupra poporului nostru și nici nu este menit să asigure o
uniformitate între ei, ca sistem de credință, ci este o scurtă declarație a
ceea ce ei susțin și au susținut cu mare unanimitate. Deseori considerăm
că este necesar să răspundem la întrebări pe această temă și, uneori, să
corectăm afirmațiile false care circulă împotriva noastră și să înlăturăm
impresiile eronate ale celor care nu au avut ocazia de a se familiariza cu
credința și practica noastră. Singurul nostru scop este de a răspunde
acestei nevoi. Cu aceste remarci, solicităm atenția cititorului asupra
următoarelor propuneri, care se doresc a fi o declarație concisă a celor
mai proeminente caracteristici ale credinței noastre. (James White,
Editorial, Signs of the Times, 4 iunie 1874, vol. 1, nr. 1; The Living
Witness, "Significant Articles From the Signs of the Times", Pacific Press
Publishing Association, 1959, pp. 1, 2.

Că există un singur Dumnezeu, o ființă personală, spirituală, Creatorul
tuturor lucrurilor, omnipotent, omniscient și veșnic; infinit în înțelepciune,
sfințenie, dreptate, bunătate, adevăr și milă; imuabil și prezent
pretutindeni prin reprezentantul său, Duhul Sfânt. Ps. 139:7.
Că există un singur Domn Iisus Hristos, Fiul Tatălui veșnic, prin care
toate lucrurile au fost create și prin care toate subzistă, care a luat în
Sine firea seminței lui Avraam pentru răscumpărarea neamului nostru
căzut; El a trăit printre oameni, plin de har și de adevăr, a trăit exemplul
nostru, a murit ca jertfă, a fost înviat pentru justificarea noastră, s-a
înălțat la ceruri pentru a fi singurul nostru mijlocitor în sanctuarul ceresc,
unde, prin meritele sângelui Său vărsat, asigură iertarea păcatelor
tuturor celor care vin continuu la El; și ca parte finală a lucrării Sale de
preot, înainte de a-și lua tronul de rege, El va încheia marea ispășire
pentru păcatele tuturor, iar păcatele lor vor fi atunci șterse (Fapte 3: 19)
și luate din sanctuar, așa cum s-a arătat în slujba preoției levitice, care
anticipează și prefigurează slujba Domnului nostru în ceruri. Vezi Lev.
16; Evrei 8:4, 5; 9:6, 7.
Că Sfintele Scripturi ale Vechiului și Noului Testament au fost date prin
inspirație de Dumnezeu, conțin o revelație completă a voinței Sale față
de om și sunt singura regulă infailibilă de credință și practică.



Că botezul este o rânduială a bisericii creștine, după credință și pocăință,
- o rânduială prin care comemorăm învierea lui Hristos, deoarece prin
acest act ne arătăm credința noastră în moartea și învierea Lui și, prin
aceasta, în învierea tuturor sfinților în ziua de apoi; și că nicio altă formă
nu reprezintă mai bine aceste fapte decât cea pe care o prescriu
Scripturile, și anume, prin scufundare. Rom. 6:3-5; Col. 2:12.
Că nașterea din nou cuprinde toate schimbările necesare pentru a ne
pregăti pentru Împărăția lui Dumnezeu și constă din două părți: în primul
rând, o schimbare morală, realizată prin convertire și o viață creștină
(Ioan 5:3); în al doilea rând, o schimbare fizică la a doua venire a lui
Hristos, unde, dacă suntem morți, vom fi înviați incoruptibili, iar dacă
suntem vii, vom fi schimbați în nemurire într-o clipă, într-o clipită. Luca
20:36; 1 Cor. 15:51, 52.
Că profeția este o parte a revelației lui Dumnezeu către om; că este
inclusă în Scriptura care este folositoare pentru instruire (2 Tim. 3:16); că
este destinată nouă și copiilor noștri (Deut. 29:29); că, departe de a fi
învăluită într-un mister impenetrabil, este ceea ce constituie în mod
special cuvântul lui Dumnezeu, o lampă pentru picioarele noastre și o
lumină pe calea noastră (Ps. 119:105; 2 Petru 1:19); că o binecuvântare
a fost pronunțată pentru cei care o studiază (Apoc. 1:1-3); și că, în
consecință, ar trebui să fie înțeleasă de poporul lui Dumnezeu suficient
de bine pentru a le arăta poziția lor în istoria lumii și îndatoririle speciale
care le sunt cerute.
Că istoria lumii de la anumite date din trecut, ridicarea și căderea
imperiilor și succesiunea cronologică a evenimentelor până la stabilirea
împărăției veșnice a lui Dumnezeu sunt descrise în numeroase și mari
lanțuri profetice; și că aceste profeții sunt acum toate împlinite, cu
excepția scenelor finale.

Doctrina convertirii lumii și a unui mileniu temporal este o fabulație a
acestor zile din urmă, calculată pentru a-i ademeni pe oameni într-o
stare de siguranță carnală și pentru a-i face să fie surprinși de ziua cea
mare a Domnului ca un hoț în noapte (1 Tes. 5:3); că a doua venire a lui
Hristos trebuie să preceadă, nu să urmeze mileniul; pentru că până la
apariția Domnului, puterea papală, cu toate urâciunile ei, va continua (2
Tesaloniceni 2:8), grâul și neghina vor crește împreună (Matei 13:29, 30,
39), iar cei răi și seducătorii vor merge din rău în mai rău, după cum
declară cuvântul lui Dumnezeu.2 Tim. 3:1, 13.
Că eroarea adventiștilor din 1844 a fost în ceea ce privește natura
evenimentului care ar fi trebuit să aibă loc, nu timpul; că nu este dată
nicio perioadă profetică care să ajungă la a doua venire, ci că cea mai
lungă, cele două mii trei sute de zile din Dan. 8:14, s-a încheiat în 1844
și a dus la un eveniment numit curățirea sanctuarului.
Că sanctuarul noului legământ este cortul lui Dumnezeu din ceruri,



despre care vorbește Pavel în Evrei 8 și mai departe și al cărui slujitor
este Domnul nostru, ca mare mare preot; că acest sanctuar este antitipul
cortului mozaic și că lucrarea preoțească a Domnului nostru, cu care
este legat, este antitipul lucrării preoților evrei din dispensația anterioară
(Evrei 8:1-5 etc.). ); că acesta, și nu pământul, este sanctuarul care va fi
curățat la sfârșitul celor două mii trei sute de zile, ceea ce se numește
curățirea lui este în acest caz, ca și în tip, pur și simplu intrarea marelui
preot în Locul Preasfânt, pentru a încheia runda de slujire cu care este
legat, făcând ispășire și îndepărtând din sanctuar păcatele care au fost
transferate în el prin slujirea în primul apartament (Lev. 16; Evrei 9:22,
23); și că această lucrare în antitip, care a început în 1844, constă în
mod eficient în ștergerea păcatelor credincioșilor (Fapte 3:19) și ocupă
un spațiu de timp scurt, dar nedefinit, la încheierea căruia lucrarea de
îndurare pentru lume va fi terminată.
Că cerințele morale ale lui Dumnezeu sunt aceleași pentru toți oamenii
sub toate dispensațiile; că acestea sunt cuprinse în mod sumar în
poruncile rostite de Iehova la Sinai, gravate pe table de piatră și depuse
în chivot, care a fost numit "chivotul legământului" sau testamentul (Num.
10:33; Evrei 9:4 etc.). ): că această lege imuabilă și perpetuă, fiind o
transcriere a tablelor depuse în chivotul din adevăratul sanctuar de sus,
care este, de asemenea, din același motiv, numit chivotul testamentului
lui Dumnezeu: pentru că la sunetul celei de-a șaptea trâmbițe ni se
spune că "templul lui Dumnezeu s-a deschis în ceruri și chivotul
testamentului Său a fost văzut în templul Său". Apoc. 11:19.
Că porunca a patra a acestei legi ne cere să dedicăm ziua a șaptea a
fiecărei săptămâni, numită în mod obișnuit Sabat, pentru a ne abține de
la munca proprie și pentru îndeplinirea îndatoririlor sacre și religioase; că
acesta este singurul Sabat cunoscut în Biblie, fiind ziua care a fost pusă
deoparte înainte ca Paradisul să fie pierdut (Gen. 2:2, 3), și ziua care a
fost pusă deoparte înainte ca Paradisul să fie pierdut (Gen. 2:2, 3). :2, 3),
și care va fi respectat în Paradisul restaurat (Isaia 66:22, 23); că faptele
pe care se bazează instituția Sabatului îl limitează la ziua a șaptea și nu
sunt adevărate pentru nici o altă zi, și că termenii de Sabat evreiesc,
aplicat la ziua a șaptea, și Sabat creștin, aplicat la prima zi a săptămânii,
sunt nume inventate de oameni, nescripturale în fapt și false în
semnificație.
Că, așa cum omul păcatului, papalitatea, a plănuit să schimbe vremurile
și legea (legea lui Dumnezeu, Dan. 7:25) și a înșelat aproape toată
creștinătatea în ceea ce privește porunca a patra, găsim o profeție de
reformă în această privință care va fi realizată printre credincioși chiar
înainte de venirea lui Hristos. Isa. 56:1, 2; 1 Petru 1:5; Apoc. 14:12 etc.
Deoarece inima naturală sau carnală este în dușmănie cu Dumnezeu și
cu legea Sa, această dușmănie poate fi înlăturată doar printr-o
transformare radicală a afecțiunilor, prin schimbarea principiilor profane



cu cele sfinte; această transformare urmează pocăinței și credinței, este
lucrarea specială a Duhului Sfânt și constituie regenerarea sau
convertirea.
Deoarece toți am încălcat legea lui Dumnezeu și nu putem de unii singuri
să ne supunem cerințelor sale drepte, depindem de Hristos, mai întâi
pentru justificarea ofenselor noastre din trecut și, în al doilea rând, pentru
harul prin care putem să ne supunem în viitor legii Sale sfinte.

Că Duhul lui Dumnezeu a fost promis să se manifeste în biserică prin
anumite daruri, enumerate în special în 1 Cor. 12 și Efes. 4, că aceste
daruri nu sunt menite să înlocuiască sau să ia locul Bibliei, care este
suficientă pentru a ne face înțelepți pentru mântuire, nimic altceva decât
Biblia nu poate lua locul Duhului Sfânt; Că, prin specificarea diferitelor
canale ale operațiunilor sale, că Duhul a prevăzut pur și simplu existența
și prezența sa alături de poporul lui Dumnezeu până la sfârșitul timpului
pentru a conduce la înțelegerea acelui cuvânt pe care l-a inspirat, pentru
a convinge de păcat și pentru a lucra o transformare în inimă și în viață,
și că cei care îi neagă Duhului locul și operațiunea sa, neagă în mod clar
acea parte a Bibliei care îi atribuie această lucrare și poziție.
Că Dumnezeu, în conformitate cu relațiile Sale uniforme cu rasa,
pronunță o proclamare a apropierii celei de-a doua veniri a lui Hristos și
că această lucrare este simbolizată de cele trei mesaje din Apocalipsa
14, acesta din urmă subliniind lucrarea de reformare în ceea ce privește
legea lui Dumnezeu, pentru ca poporul Său să dobândească o pregătire
temeinică pentru acest eveniment.
Că timpul curățării sanctuarului (vezi Propoziția 10), sincronizat cu timpul
proclamării celui de-al treilea mesaj (Apocalipsa 14:9, 10), este un timp
pentru judecata de cercetare, mai întâi cu referire la cei morți, iar în al
doilea rând, la sfârșitul timpului de probă, cu referire la cei vii, pentru a
determina cine dintre miile de oameni care dorm acum în țărâna
pământului sunt vrednici de o parte din prima înviere și cine dintre
mulțimile lor vii sunt vrednici de a fi translatați - aspecte care trebuie
stabilite înainte de apariția Domnului.
Că mormântul, spre care tindem cu toții, exprimat prin cuvântul ebraic
"sheol" și cuvântul grecesc "hades", este un loc sau o condiție în care nu
există nici muncă, nici industrie, nici știință, nici înțelepciune,Eccl. 9:10.
Că starea la care suntem reduși la moarte este una de tăcere,
inactivitate și inconștiență totală. Ps.146:4; Eccl.9:5, 6; Dan. 12:2.
Că din această închisoare a mormântului, omenirea va fi înviată prin
înviere trupească, cei drepți având parte de prima înviere, care are loc la
a doua venire a lui Hristos; cei răi, de a doua înviere, care are loc la o
mie de ani după.
Că la trâmbița finală, cei neprihăniți care trăiesc vor fi schimbați într-o
clipă, într-o clipită, iar cei neprihăniți înviați vor fi răpiți pentru a-L întâlni



pe Domnul în aer, pentru a fi cu Domnul pentru totdeauna. 1 Tes. 4:16,
17;1 Cor. 15:51, 52.
Că acești nemuritori sunt apoi duși în cer, în Noul Ierusalim, în casa
Tatălui, în care sunt multe locașuri (Ioan 14:1-3), unde domnesc cu
Hristos o mie de ani, judecând lumea și îngerii căzuți, adică stabilind
pedeapsa care va fi executată asupra lor la sfârșitul celor o mie de ani
(Apoc. 20:4; 1 Cor. 6:1-3). 4; 1 Cor. 6:2, 3); că în acest timp pământul se
află într-o stare pustie, haotică (Ier. 4:23-27), ca la început, prin termenul
grecesc "abussos" (groapa fără fund, Gen. 1:2 din Septuaginta); și că
acolo este închis Satana în timpul celor o mie de ani (Apoc. 20:1, 2), și
că acolo este închis Satana în timpul celor o mie de ani (Apoc. 20:1, 2),
și că acolo este închis Satana în timpul celor o mie de ani (Apoc. 20:1,
2). :1, 2), iar acolo este distrus în cele din urmă (Apoc. 20:10; Mal. 4:1);
teatrul ruinei pe care el a provocat-o în univers, a devenit pentru o vreme
închisoarea sa întunecată, iar apoi locul execuției sale finale.
Că la sfârșitul celor o mie de ani, Domnul se coboară cu poporul Său și
cu Noul Ierusalim (Apoc. 21, 2), morții cei răi înviază și vin la suprafața
pământului încă neînnoit, se adună în jurul cetății, tabăra sfinților (Apoc.
20, 9), iar focul se coboară din cer de la Dumnezeu și îi mistuie. Atunci
sunt mistuiți, rădăcină și ramură (Mal. 4:1), devenind ca și cum nu ar fi
fost niciodată (Obadia 15:16). În această pierzare veșnică din fața
Domnului (2 Tesaloniceni 1:9), cei răi sunt amenințați cu "chinul veșnic"
(Matei 25:46), care este moartea veșnică. Rom. 6:23; Apoc. 20:14, 15.
Aceasta este osânda oamenilor răi, focul care îi mistuie este focul pentru
care "cerurile care sunt acum și pământul sunt ... ... păzite", care va pârli
chiar și elementele cu intensitatea sa și va curăța pământul de cele mai
adânci pete ale blestemului păcatului. 2 Petru 3:7-12.
Că ceruri noi și un pământ nou se vor ridica prin puterea lui Dumnezeu
din cenușa celor dintâi, iar acest pământ reînnoit, cu Noul Ierusalim ca
metropolă și capitală, va fi moștenirea veșnică a sfinților, locul în care cei
drepți vor locui pentru totdeauna. 2 Petru 3:13; Ps. 37, 11, 29; Mat. 5:5.
*(Traduceri posibile ale acestei secțiuni, amintiți-vă că subiectul discutat
este darurile spirituale, de asemenea, rețineți folosirea articolului "el"
atunci când vă referiți la Duhul Sfânt).

*NOTA: Credințele fundamentale 14, 15 și 16 nu au apărut în acest
articol Signs of the Times de James White. În acest articol sunt 25 de
principii. Cele trei omisiuni, care ar face un total de 28, au fost publicate
de Uriah Smith în 1872, iar cele 28 de principii au fost, de asemenea,
publicate în fiecare an în Anuarul Adventist de Ziua a Șaptea din 1889-
1914. Deoarece James White și Uriah Smith au fost coeditori ai revistei
Advent Review și Sabbath Herald, a existat o mare unitate între acești
doi pionieri adventiști. Amândoi au fost alături de acești oameni de la



început și amândoi au suferit Marea Dezamăgire din 1844. Această
publicație a 25 de principii fundamentale de James White a fost primul
număr din prima ediție a revistei Signs of the Times. Nu se știe de ce
James White a ales să omită aceste trei principii. Publicarea Principiilor
fundamentale de către Uriah Smith a fost în format de broșură. Anuarele
SDA au fost publicate în format carte. Poate că James White a redus
principiile la 25 din motive de spațiu într-o revistă lunară. Putem fi siguri
că toți pionierii adventiști de ziua a șaptea au fost în deplină armonie cu
conținutul acestor trei principii. (A se vedea prefața lui James White de
mai sus.) Principiile 14, 15 și 16 omise sunt incluse mai jos.

Urmașii lui Hristos trebuie să fie un popor deosebit, care nu urmează
dictatele și nu se conformează căilor lumii; nu-i iubesc plăcerile și nu-i
încurajează extravaganțele, căci, după cum spune apostolul, "oricine
vrea să fie" în acest sens, "prieten al lumii, devine dușmanul lui
Dumnezeu" (Iacov 4:4); iar Hristos spune că nu putem avea doi stăpâni,
sau să slujim în același timp lui Dumnezeu și lui Mamona. Mat. 6:24.
Faptul că Scripturile insistă asupra simplității și modestiei vestimentației
ca semn distinctiv al uceniciei la cei care pretind a fi urmași ai Celui care
a fost "smerit și cu inima smerită", că purtarea de aur, perle și haine
scumpe sau orice altceva menit doar să împodobească persoana și să
încurajeze mândria inimii naturale, trebuie să fie respinsă, conform unor
versete precum 1 Tim. 2:9, 10; 1 Petru 3:3, 4.
Că mijloacele de susținere a lucrării evanghelice printre oameni ar trebui
să fie asigurate de dragostea față de Dumnezeu și de dragostea față de
suflete, nu generate de loteriile bisericii sau de ocazii menite să
contribuie la înclinațiile festive și indulgențe ale apetitului păcătosului,
cum ar fi târguri, festivaluri, jocuri sau adunări sociale nepotrivite, etc.,
care sunt o rușine pentru biserică, care sunt o rușine pentru pretinsa
biserică a lui Hristos; că proporția din încasările noastre cerută în
dispensațiile anterioare nu poate fi mai mică sub Evanghelie; care este
aceeași cu cea a lui Avraam (ai cărui copii suntem, dacă suntem ai lui
Hristos. Gal. 3:29) când a dat o zecime din tot (Evrei 7:1-4); zeciuiala
este a Domnului (Lev. 27:30); și această zecime din încasările noastre
este, de asemenea, suplimentată de jertfele celor care sunt capabili,
pentru susținerea Evangheliei.2 Cor. 9:6; Mal. 3:8, 10.



Spiritul Profeției Aprobare

"Ultimii cincizeci de ani [1906 > 1844] nu au micșorat cu nimic sau cu o
iotă sau un principiu al credinței noastre, așa cum am primit marile și
minunatele dovezi care ne-au fost manifestate în 1844, după ce timpul a
trecut", a scris Ellen White. "Nici un cuvânt nu a fost schimbat sau negat.
(The New York Indicator, 7 februarie 1906; de asemenea, The Upward
Look, p. 352, sublinierea noastră).

"Ceea ce Duhul Sfânt a atestat ca adevăr după ce timpul a trecut, în
marea noastră dezamăgire, este temelia solidă a adevărului", a mai
afirmat Ellen White. "Stâlpii adevărului au fost descoperiți și am acceptat
principiile fundamentale care ne-au făcut ceea ce suntem - adventiști de
ziua a șaptea, păstrând poruncile lui Dumnezeu și având credința [nu ÎN,
ci DE] Isus." (ibid., The Upward Look, p. 352, subliniere adăugată).

"Am fost instruită să îi îndemn pe medicii și pe slujitorii noștri să ia o
poziție fermă în favoarea adevărului", a sfătuit Ellen White. "Dumnezeu
ne-a condus în trecut, dându-ne adevărul, adevărul etern. Acest adevăr
ar trebui să-l înălțăm." (Selected Messages, vol. 1, p. 162, sublinierea
noastră.) "Dumnezeu nu se contrazice niciodată.

"Dumnezeu nu se contrazice niciodată..." a declarat Ellen White. ".
adevărul pe care, în ultimii cincizeci de ani, Dumnezeu l-a dat poporului
Său, susținându-l prin demonstrația Duhului Sfânt. - Scrisoarea 329,
1905 (Foiletoane de caiete din Biblioteca Elmshaven, vol. 2, pp. 157,
158, sublinierea noastră).

"Marea apostazie, care se dezvoltă și crește în număr... va continua
până când Domnul se va coborî din cer cu aclamație. Trebuie să ne
ținem tare de principiile originale ale credinței noastre confesionale și să
mergem înainte cu tot mai multă putere și credință..."

"Ultimii cincizeci de ani, nu au pătat nici măcar o iotă sau un principiu al
credinței noastre așa cum am primit-o, cu marile și minunatele dovezi
care ne-au dat asigurarea în 1844, după ce data a trecut..."

"...Sufletele care lâncezesc trebuie să fie întărite și însuflețite de



Cuvântul lui Dumnezeu... Nici un cuvânt nu a fost schimbat sau anulat.
Stâlpii au fost dezvăluiți, iar noi acceptăm Principiile fundamentale care
ne-au făcut ceea ce suntem - adventiști de ziua a șaptea, cei care
păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Isus."

(Scrisoarea 326, 4 decembrie 1905, către W. C. White; Ridică-ți ochii [14
decembrie], p. 351.)


