
DIFERENȚELE DINTRE CREDINȚELE FUNDAMENTALE DIN 2015 ȘI
CELE DIN 1889

- credințele fundamentale din 2015 care nu se regăsesc în cele din 1889

Natura umanității 7
Bărbatul și femeia au fost creați după chipul lui Dumnezeu, cu
individualitate, cu puterea și libertatea de a gândi și de a face. Deși au
fost create ființe libere, fiecare este o unitate indivizibilă de trup, minte și
spirit, dependentă de Dumnezeu pentru viață, respirație și toate celelalte.
Când primii noștri părinți nu L-au ascultat pe Dumnezeu, și-au negat
dependența de El și au căzut din poziția lor înaltă. Imaginea lui
Dumnezeu din ei a fost stricată și au devenit supuși morții. Descendenții
lor împărtășesc această natură decăzută și consecințele ei. Ei se nasc
cu slăbiciuni și tendințe spre rău. Dar Dumnezeu, în Hristos, a împăcat
lumea cu Sine și, prin Duhul Său, restabilește în muritorii penitenți
imaginea Creatorului lor. Creați pentru gloria lui Dumnezeu, ei sunt
chemați să-L iubească pe El și pe ceilalți și să aibă grijă de mediul lor.
(Gen. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Ps. 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Ier. 17:9; Faptele
Apostolilor 17:24-28; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19, 20; Ef. 2:3; 1 Tes. 5:23;
1 Ioan 3:4; 4:7, 8, 11, 20).

Marea controversă 8
Întreaga omenire este acum implicată într-o mare controversă între
Hristos și Satana cu privire la caracterul lui Dumnezeu, la legea Sa și la
suveranitatea Sa asupra universului. Acest conflict a luat naștere în
ceruri, când o ființă creată, înzestrată cu libertatea de alegere, în
exaltarea de sine a devenit Satana, adversarul lui Dumnezeu, și a
condus în rebeliune o parte dintre îngeri. El a introdus spiritul de
răzvrătire în această lume atunci când i-a condus pe Adam și Eva în
păcat. Acest păcat omenesc a dus la denaturarea imaginii lui Dumnezeu
în umanitate, la dezordinea lumii create și, în cele din urmă, la
devastarea acesteia în momentul potopului global, așa cum este
prezentat în relatarea istorică din Geneza 1-11. Observată de întreaga
creație, această lume a devenit arena conflictului universal, din care
Dumnezeul iubirii va fi în cele din urmă justificat. Pentru a asista poporul
Său în această controversă, Hristos trimite pe Duhul Sfânt și pe îngerii
loiali pentru a-i călăuzi, proteja și susține pe calea mântuirii. (Gen. 3; 6-8;
Iov 1:6-12; Isa. 14:12-14; Ezec. 28:12-18; Rom. 1:19-32; 3:4; 5:12-21;
8:19-22; 1 Cor. 4:9; Evr. 1:14; 1 Petru 5:8; 2 Petru 3:6; Apoc. 12:4-9).

Creșterea în Hristos 11
Prin moartea Sa pe cruce, Isus a triumfat asupra forțelor răului. Cel care
a subjugat duhurile demonice în timpul slujbei Sale pământești le-a frânt



puterea și a făcut sigură condamnarea lor finală. Victoria lui Isus ne dă
nouă biruința asupra forțelor răului care încă încearcă să ne controleze,
în timp ce umblăm cu El în pace, bucurie și asigurarea dragostei Sale.
Acum, Duhul Sfânt locuiește în noi și ne dă putere. Încredințați continuu
în Isus ca Mântuitor și Domn al nostru, suntem eliberați de povara
faptelor noastre din trecut. Nu mai trăim în întunericul, frica de puterile
rele, ignoranța și lipsa de sens a modului nostru de viață anterior. În
această nouă libertate în Isus, suntem chemați să creștem în
asemănarea caracterului Său, comunicând zilnic cu El în rugăciune,
hrănindu-ne cu Cuvântul Său, meditând la el și la providența Sa, cântând
laudele Sale, adunându-ne pentru închinare și participând la misiunea
Bisericii. Suntem, de asemenea, chemați să urmăm exemplul lui Hristos
prin slujirea cu compasiune a nevoilor fizice, mentale, sociale,
emoționale și spirituale ale umanității. Pe măsură ce ne dăruim în slujirea
plină de iubire a celor din jurul nostru și în mărturisirea mântuirii Sale,
prezența Sa constantă cu noi prin Duhul Sfânt transformă fiecare
moment și fiecare sarcină într-o experiență spirituală. (1 Cron. 29:11; Ps.
1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Mat. 20:25-28; 25:31-46; Luca 10:17-20; Ioan
20:21; Rom. 8:38, 39; 2 Cor. 3:17, 18; Gal. 5:22-25; Ef. 5:19, 20; 6:12-
18; Fil. 3:7-14; Col. 1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Tes. 5:16-18, 23; Evr. 10:25;
Iacov 1:27; 2 Petru 2:9; 3:18; 1 Ioan 4:4).

Biserica 12
Biserica este comunitatea de credincioși care Îl mărturisesc pe Isus
Hristos ca Domn și Mântuitor. În continuitate cu poporul lui Dumnezeu
din vremurile Vechiului Testament, noi suntem chemați din lume; și ne
unim pentru închinare, pentru părtășie, pentru instruire în Cuvânt, pentru
celebrarea Cinei Domnului, pentru slujirea umanității și pentru
proclamarea Evangheliei în întreaga lume. Biserica își trage autoritatea
de la Hristos, care este Cuvântul întrupat, revelat în Scripturi. Biserica
este familia lui Dumnezeu; adoptați de El ca niște copii, membrii ei
trăiesc pe baza noului legământ. Biserica este trupul lui Hristos, o
comunitate de credință al cărei cap este Hristos însuși. Biserica este
mireasa pentru care Hristos a murit pentru ca El să o sfințească și să o
curețe. La întoarcerea Sa în triumf, El o va prezenta Lui însuși o biserică
glorioasă, credincioasă din toate timpurile, cumpărată prin sângele Său,
fără pată sau zbârcitură, ci sfântă și fără cusur. (Gen. 12:1-3; Exod. 19:3-
7; Mat. 16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Fapte 2:38-42; 7:38; 1 Cor. 1:2; Ef.
1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Col. 1:17, 18; 1 Petru 2:9).

Unitatea în Trupul lui Hristos 14
Biserica este un singur trup cu mulți membri, chemați din toate națiunile,
neamurile, limbile și popoarele. În Hristos suntem o creație nouă;
distincțiile de rasă, cultură, învățătură și naționalitate, precum și



diferențele dintre cei de sus și cei de jos, bogați și săraci, bărbați și
femei, nu trebuie să creeze diviziuni între noi. Suntem cu toții egali în
Hristos, care, printr-un singur Duh, ne-a unit într-o singură părtășie cu El
și unii cu alții; trebuie să slujim și să fim slujiți fără părtinire sau rezerve.
Prin revelația lui Isus Hristos în Scripturi, împărtășim aceeași credință și
speranță și ne îndreptăm într-o singură mărturie către toți. Această
unitate își are sursa în unitatea Dumnezeului trinitar, care ne-a adoptat
ca și copii ai Săi. (Ps. 133:1; Mat. 28:19, 20; Ioan 17:20-23; Fapte 17:26,
27; Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; 2 Cor. 5:16, 17; Gal. 3:27-29; Ef.
2:13-16; 4:3-6, 11-16; Col. 3:10-15).

Cina Domnului 16
Cina Domnului este o participare la însemnele trupului și sângelui lui
Isus ca expresie a credinței în El, Domnul și Mântuitorul nostru. În
această experiență de comuniune, Hristos este prezent pentru a se
întâlni cu poporul Său și pentru a-l întări. În timp ce ne împărtășim,
proclamăm cu bucurie moartea Domnului până când El va veni din nou.
Pregătirea pentru Cină include autoexaminarea, pocăința și mărturisirea.
Stăpânul a rânduit slujba spălării picioarelor pentru a semnifica o curățire
reînnoită, pentru a exprima dorința de a ne sluji unii pe alții în smerenie
asemenea lui Hristos și pentru a ne uni inimile în dragoste. Slujba de
împărtășanie este deschisă tuturor creștinilor credincioși. (Mat. 26:17-30;
Ioan 6:48-63; 13:1-17; 1 Cor. 10:16, 17; 11:23-30; Apoc. 3:20.)8

Căsătoria și familia 23
Căsătoria a fost stabilită în mod divin în Eden și afirmată de Isus ca fiind
o uniune pe viață între un bărbat și o femeie într-o companie plină de
iubire. Pentru creștin, un angajament de căsătorie este față de
Dumnezeu, precum și față de soț/soție, și ar trebui să fie încheiat numai
între un bărbat și o femeie care împărtășesc o credință comună. Iubirea
reciprocă, onoarea, respectul și responsabilitatea reprezintă structura
acestei relații, care trebuie să reflecte dragostea, sfințenia, apropierea și
permanența relației dintre Hristos și Biserica Sa. În ceea ce privește
divorțul, Isus a învățat că persoana care divorțează de un soț, cu
excepția curviei, și se căsătorește cu altul, comite adulter. Deși unele
relații de familie pot fi departe de ideal, un bărbat și o femeie care se
angajează pe deplin unul față de celălalt în Hristos prin căsătorie pot
ajunge la o unitate plină de iubire prin călăuzirea Duhului și prin
susținerea bisericii. Dumnezeu binecuvântează familia și intenționează
ca membrii ei să se ajute reciproc pentru a ajunge la maturitate deplină.
Creșterea apropierii familiei este una dintre mărcile distinctive ale
mesajului final al Evangheliei. Părinții trebuie să își crească copiii în
vederea iubirii și ascultării de Domnul. Prin exemplul și cuvintele lor, ei



trebuie să-i învețe că Hristos este un ghid iubitor, tandru și grijuliu, care
dorește ca ei să devină membri ai trupului Său, familia lui Dumnezeu,
care cuprinde atât persoanele singure, cât și cele căsătorite. (Gen. 2:18-
25; Exod. 20:12; Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6; Mat. 5:31, 32; 19:3-
9, 12; Marcu 10:11, 12; Ioan 2:1-11; 1 Cor. 7:7, 10, 11; 2 Cor. 6:14; Ef.
5:21-33; 6:1-4).
----------------------------------------------------------------------------------------

- Credințele fundamentale din 1889 care nu se regăsesc în cele din 2015

V - Că nașterea din nou cuprinde întreaga schimbare necesară pentru a
ne pregăti pentru Împărăția lui Dumnezeu și constă din două părți: prima,
o schimbare morală realizată prin convertire și o viață creștină (Ioan
3:3,5); a doua, o schimbare fizică la a doua venire a lui Hristos, prin care,
dacă suntem morți, suntem înviați incoruptibili, iar dacă suntem vii,
suntem schimbați în nemurire într-o clipă, într-o clipită. Luca 20:36; 1
Corinteni 15:51,52.

VI - Că profeția este o parte a revelației lui Dumnezeu către om; că este
inclusă în acea Scriptură care este folositoare pentru instruire (2 Timotei
3:16); că este destinată nouă și copiilor noștri (Deuteronom 29:29); că,
departe de a fi învăluită într-un mister impenetrabil, ea este ceea ce
constituie în mod deosebit cuvântul lui Dumnezeu o lampă pentru
picioarele noastre și o lumină pe calea noastră (Psalmul 119: 105; 2
Petru 1:19); că o binecuvântare este pronunțată asupra celor care îl
studiază (Apocalipsa 1:1-3); și că, în consecință, el trebuie să fie înțeles
de poporul lui Dumnezeu în mod suficient pentru a le arăta poziția lor în
istoria lumii și îndatoririle speciale cerute la îndemâna lor.

VII - Că istoria lumii de la date specifice din trecut, ridicarea și căderea
imperiilor și succesiunea cronologică a evenimentelor până la
instaurarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu sunt descrise în
numeroase și mari lanțuri de profeții; și că aceste profeții sunt acum
toate împlinite, cu excepția scenelor finale.

VIII - Că doctrina convertirii lumii și a unui mileniu temporal este o
fabulație a acestor zile din urmă, calculată pentru a-i adormii 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 Tesaloniceni 5: 3); că a
doua venire a lui Hristos trebuie să preceadă, nu să urmeze mileniul;
căci până la apariția Domnului, puterea papală, cu toate urâciunile ei, va
continua (2 Tesaloniceni 2:8), grâul și neghina cresc împreună (Matei
13:29,30,39), iar oamenii răi și seducătorii se înrăutățesc din ce în ce
mai mult, după cum declară cuvântul lui Dumnezeu. 2 Timotei 3:1,13.



IX - Că greșeala adventiștilor din 1844 se referea la natura evenimentului
care urma să se petreacă atunci, nu la timp; că nu este dată nicio
perioadă profetică pentru a ajunge la a doua venire, ci că cea mai lungă,
cele două mii trei sute de zile din Daniel 8:14, s-a încheiat în 1844 și ne-
a adus la un eveniment numit curățirea

XIII - Că așa cum omul păcatului, papalitatea, s-a gândit să schimbe
vremurile și legile (legea lui Dumnezeu, Daniel 7:25) și a indus în eroare
aproape toată creștinătatea în ceea ce privește cea de-a patra poruncă,
găsim o profeție despre o reformă în această privință care va fi făcută
printre credincioși chiar înainte de venirea lui Hristos. Isaia 56:1,2; 1
Petru 1:5; Apocalipsa 14:12.

XXVII - Că, la sfârșitul celor o mie de ani, Domnul se coboară cu poporul
Său și cu Noul Ierusalim (Apocalipsa 21:2), morții cei răi sunt înviați și se
ridică la suprafața pământului încă neînnoit și se adună în jurul cetății,
tabăra sfinților (Apocalipsa 20:9), iar focul se coboară din cer de la
Dumnezeu și îi mistuie. Ele sunt atunci mistuite, rădăcină și ramură
(Maleahi 4:1), devenind ca și cum nu ar fi fost. Obadia 15,16. În această
distrugere veșnică din fața Domnului (2 Tesaloniceni 1:9), cei răi
întâlnesc "pedeapsa veșnică" amenințată împotriva lor (Matei 25:46),
care este moartea veșnică. Romani 6:23; Apocalipsa 20:14,15. Aceasta
este pieirea oamenilor nelegiuiți, focul care îi mistuie fiind focul pentru
care "cerurile și pământul, care sunt acum, . . sunt păstrate în rezervă",
care va topi chiar și elementele cu intensitatea sa și va curăța pământul
de cele mai adânci pete ale blestemului păcatului. 2 Petru 3:7-12.
----------------------------------------------------------------------------------------
- Credințele fundamentale care există în ambele versiuni, dar care sunt
diferite
Versiunea din 1889:
I - 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; neschimbător și prezent
pretutindeni prin reprezentantul său, Duhul Sfânt. VT: Exodul 20:2-3;
Deuteronomul 6:4; Deuteronomul 4:35; Psalmul 83:18; Isaia 42:8; Isaia
43:10-11; Isaia 45:5-6; Maleahi 2:10; Psalmul 139:7. NT: Ioan 17:3;
Faptele Apostolilor 3:13, 26; Ioan 4:22-23; 1 Corinteni 8:4-7; 1 Corinteni
11:3; Galateni 3:20; Efeseni 4:6; 1 Timotei 2:5; Iacov 2:19.

II - Că există un singur Domn Isus Hristos, Fiul [literal] al Tatălui Etern,



Cel prin care a creat toate lucrurile și prin care acestea se alcătuiesc; că
El a luat asupra Sa natura seminței lui Avraam pentru răscumpărarea
neamului nostru căzut; că a locuit printre oameni, plin de har și adevăr, a
trăit exemplul nostru, a murit ca jertfă, a fost înviat pentru justificarea
noastră, s-a înălțat la înălțime pentru a fi singurul nostru mediator în
sanctuarul din ceruri, unde, prin meritele sângelui său vărsat, asigură
iertarea și iertarea păcatelor tuturor celor care vin la el cu penitență; iar
ca parte finală a lucrării sale de preot, înainte de a-și lua tronul de rege,
el va face marea ispășire pentru păcatele tuturor celor care se întorc la
el, iar păcatele lor vor fi atunci șterse (Fapte 3: 19) și îndepărtate din
sanctuar, așa cum se arată în slujba preoției levitice, care a prefigurat și
prefigurează slujba Domnului nostru în ceruri. Vezi Leviticul 16; Evrei
8:4, 5; 9:6, 7; 2 Ioan 1:3.

Versiunea 2015:
Trinitatea 2
Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate de trei
Persoane coeternale. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotștiutor,
mai presus de toate și mereu prezent. El este infinit și dincolo de
înțelegerea umană, dar este cunoscut prin auto-revelația Sa. Dumnezeu,
care este iubire, este veșnic vrednic de închinare, adorare și slujire din
partea întregii creații. (Gen. 1:26; Deut. 6:4; Isa. 6:8; Mat. 28:19; Ioan
3:16 2 Cor. 1:21, 22; 13:14; Ef. 4:4-6; 1 Petru 1:2.).

Tatăl 3
Dumnezeu Tatăl etern este Creatorul, Sursa, Susținătorul și Suveranul
întregii creații. El este drept și sfânt, milostiv și plin de bunătate, încet la
mânie și abundă în dragoste și credincioșie neclintită. Calitățile și puterile
manifestate în Fiul și în Duhul Sfânt sunt, de asemenea, cele ale Tatălui.
(Gen. 1:1; Deut. 4:35; Ps. 110:1, 4; Ioan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim.
1:17; 1 Ioan 4:8; Apoc. 4:11).

Fiul 4
Dumnezeu, Fiul etern, s-a întrupat în Iisus Hristos. Prin El au fost create
toate lucrurile, caracterul lui Dumnezeu este revelat, mântuirea omenirii
este realizată și lumea este judecată. În veci cu adevărat Dumnezeu, El
a devenit și cu adevărat om, Iisus Hristos. El a fost conceput de Duhul
Sfânt și născut din fecioara Maria. A trăit și a experimentat ispita ca ființă
umană, dar a exemplificat perfect dreptatea și iubirea lui Dumnezeu. Prin
minunile Sale, El a manifestat puterea lui Dumnezeu și a fost atestat ca
fiind Mesia promis de Dumnezeu. A suferit și a murit în mod voluntar pe
cruce pentru păcatele noastre și în locul nostru, a înviat din morți și s-a
înălțat la cer pentru a sluji în sanctuarul ceresc în numele nostru. El va
veni din nou în glorie pentru eliberarea finală a poporului Său și



restaurarea tuturor lucrurilor. (Isa. 53:4-6; Dan. 9:25-27; Luca 1:35; Ioan
1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom. 6:23; 1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor.
3:18; 5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Evr. 2:9- 18; 8:1, 2).

Duhul Sfânt 5
Dumnezeu Duhul Sfânt cel veșnic a fost activ împreună cu Tatăl și cu
Fiul în creație, întrupare și răscumpărare. El este o persoană la fel de
importantă ca și Tatăl și Fiul. El i-a inspirat pe scriitorii Scripturii. El a
umplut de putere viața lui Hristos. El atrage și convinge ființele umane;
iar pe cei care răspund, El îi reînnoiește și îi transformă în chipul lui
Dumnezeu. Trimis de Tatăl și de Fiul pentru a fi mereu cu copiii Săi, El
extinde darurile spirituale către biserică, îi dă putere să dea mărturie
despre Hristos și, în armonie cu Scripturile, o conduce în tot adevărul.
(Gen. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Ps. 51:11; Isa. 61:1; Luca 1:35; 4:18; Ioan
14:16-18, 26; 15:26; 16:7-13; Faptele Apostolilor 1:8; 5:3; 10:38; Rom.
5:5; 1 Cor. 12:7-11; 2 Cor. 3:18; 2 Petru 1:21).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
III - 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.

Versiunea din 2015:
Sfintele Scripturi 1
Sfintele Scripturi, Vechiul și Noul Testament, sunt Cuvântul scris al lui
Dumnezeu, dat prin inspirație divină. Autorii inspirați au vorbit și au scris
așa cum au fost mișcați de Duhul Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu a
încredințat omenirii cunoștințele necesare pentru mântuire. Sfintele
Scripturi sunt revelația supremă, autoritară și infailibilă a voinței Sale. Ele
sunt standardul caracterului, testul experienței, revelatorul definitiv al
doctrinelor și înregistrarea demnă de încredere a faptelor lui Dumnezeu
în istorie. (Ps. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Ioan 17:17; 1 Tes. 2:13;
2 Tim. 3:16, 17; Evr. 4:12; 2 Petru 1:20, 21).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
IV - Că botezul este o rânduială a bisericii creștine, care trebuie să
urmeze credinței și pocăinței, o rânduială prin care comemorăm învierea
lui Hristos, deoarece prin acest act ne arătăm credința noastră în
înmormântarea și învierea Lui și, prin aceasta, în învierea tuturor sfinților
în ziua de apoi; și că niciun alt mod nu reprezintă mai bine aceste fapte
decât cel pe care îl prescriu Scripturile, și anume scufundarea. Romani
6:3-5; Coloseni 2:12.



Versiunea 2015:
Botezul 15
Prin botez ne mărturisim credința în moartea și învierea lui Isus Hristos și
mărturisim moartea noastră față de păcat și intenția noastră de a umbla
în noutate de viață. Astfel, Îl recunoaștem pe Hristos ca Domn și
Mântuitor, devenim poporul Său și suntem primiți ca membri de către
Biserica Sa. Botezul este un simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării
păcatelor noastre și al primirii Duhului Sfânt. Se face prin scufundare în
apă și este condiționat de afirmarea credinței în Isus și de dovada
pocăinței față de păcat. Urmează instruirea în Sfintele Scripturi și
acceptarea învățăturilor acestora. (Mat. 28:19, 20; Faptele Apostolilor
2:38; 16:30-33; 22:16; Rom. 6:1-6; Gal. 3:27; Col. 2:12, 13).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
XIX - Că Duhul lui Dumnezeu a fost făgăduit să se manifeste în biserică
prin anumite daruri, enumerate în special în 1 Corinteni 12 și Efeseni 4;
că aceste daruri nu sunt menite să înlocuiască sau să ia locul Bibliei,
care este suficientă pentru a ne face înțelepți pentru mântuire, așa cum
nici Biblia nu poate lua locul Duhului Sfânt; că, prin specificarea
diferitelor canale ale operațiunii sale, acel Duh 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.

Versiunea 2015:
Darul profeției 18
Scripturile mărturisesc că unul dintre darurile Duhului Sfânt este profeția.
Acest dar este un semn de identificare a Bisericii rămășiței și credem că
s-a manifestat în slujba lui Ellen G. White. Scrierile ei vorbesc cu
autoritate profetică și oferă mângâiere, îndrumare, instruire și corecție
bisericii. De asemenea, ele arată clar că Biblia este standardul după care
trebuie testate toate învățăturile și experiențele. (Num. 12:6; 2 Cron.
20:20; Amos 3:7; Ioel 2:28, 29; Fapte 2:14-21; 2 Tim. 3:16, 17; Evr. 1:1-
3; Apoc. 12:17; 19:10; 22:8, 9).

Daruri și slujbe spirituale 17
Dumnezeu acordă tuturor membrilor Bisericii Sale, în orice epocă, daruri
spirituale pe care fiecare membru trebuie să le folosească în slujirea
plină de dragoste pentru binele comun al bisericii și al omenirii. Acordate



prin mijlocirea Duhului Sfânt, care repartizează fiecărui membru după
cum dorește, darurile asigură toate abilitățile și slujbele de care are
nevoie biserica pentru a-și îndeplini funcțiile rânduite de Dumnezeu.
Potrivit Scripturilor, aceste daruri includ slujbe precum credința,
vindecarea, profeția, proclamarea, învățătura, administrarea, împăcarea,
compasiunea, precum și slujirea și caritatea cu sacrificiu de sine pentru
ajutorarea și încurajarea oamenilor. Unii membri sunt chemați de
Dumnezeu și înzestrați de Duhul Sfânt pentru funcții recunoscute de
biserică în cadrul slujbelor pastorale, de evanghelizare și de învățătură,
necesare în special pentru a-i echipa pe membri pentru slujire, pentru a
construi biserica până la maturitate spirituală și pentru a promova
unitatea credinței și a cunoașterii lui Dumnezeu. Atunci când membrii
folosesc aceste daruri spirituale ca administratori credincioși ai harului
variat al lui Dumnezeu, biserica este protejată de influența distructivă a
doctrinei false, crește cu o creștere care vine de la Dumnezeu și este
zidită în credință și dragoste. (Faptele Apostolilor 6:1-7; Rom. 12:4-8; 1
Cor. 12:7-11, 27, 28; Ef. 4:8, 11-16; 1 Tim. 3:1-13; 1 Petru 4:10, 11).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
X - 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, legată de
acesta, este antitipul lucrării preoților evrei din dispensația anterioară
(Evrei 8:1-5 etc. ); că acesta, și nu pământul, este sanctuarul care
urmează să fie curățat la sfârșitul celor două mii trei sute de zile, ceea ce
se numește curățirea sa fiind în acest caz, ca și în tipul, pur și simplu
intrarea marelui preot în Locul Preasfânt, pentru a termina runda de
slujire legată de acesta, făcând ispășirea și îndepărtând din sanctuar
păcatele care au fost transferate în el prin intermediul slujbei din primul
apartament (Levitic 16; Evrei 9: 22,23); și că această lucrare în antitip,
care a început în 1844, constă în ștergerea efectivă a 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 și
va avea loc a doua venire a lui Hristos.

XXI - Că timpul curățirii sanctuarului (Vezi propunerea X. ), care se
sincronizează cu timpul proclamării celui de-al treilea mesaj (Apocalipsa
14:9,10), este un timp al judecății de investigație, în primul rând, cu
referire la cei morți, iar în al doilea rând, la încheierea probațiunii, cu
referire la cei vii, pentru a determina cine dintre miriadele care dorm
acum în țărâna pământului sunt demne de o parte din prima înviere și
cine dintre mulțimile sale vii sunt demne de a fi transportate, - puncte



care trebuie să fie determinate înainte de apariția Domnului.

Versiunea 2015:
Slujirea lui Hristos în Sanctuarul ceresc 24
Există un sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol pe care l-a ridicat
Domnul și nu oamenii. În el, Hristos slujește în numele nostru, punând la
dispoziția credincioșilor beneficiile sacrificiului Său ispășitor oferit o dată
pentru totdeauna pe cruce. La înălțarea Sa, El a fost inaugurat ca marele
nostru Mare Preot și, a început slujba Sa de mijlocire, care a fost tipizată
de lucrarea marelui preot în locul sfânt al sanctuarului pământesc. În
1844, la sfârșitul perioadei profetice de 2300 de zile, El a intrat în cea de-
a doua și ultima fază a slujbei Sale de ispășire, care a fost caracterizată
de lucrarea marelui preot în locul cel mai sfânt al sanctuarului
pământesc. Este o lucrare de judecată investigativă care face parte din
dispoziția finală a tuturor păcatelor, tipizată prin curățirea sanctuarului
evreiesc antic în Ziua Ispășirii. În acea slujbă tipică, sanctuarul era
curățat cu sângele jertfelor de animale, dar lucrurile cerești sunt
purificate cu jertfa perfectă a sângelui lui Isus. Judecata de investigație
dezvăluie inteligențelor cerești cine dintre cei morți a adormit în Hristos
și, prin urmare, în El, este considerat vrednic să aibă parte de prima
înviere. De asemenea, ea arată cine dintre cei vii rămâne în Hristos,
păstrând poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus și, prin urmare, în El,
sunt pregătiți pentru a fi transferați în împărăția Sa veșnică. Această
judecată justifică dreptatea lui Dumnezeu de a-i salva pe cei care cred în
Isus. Ea declară că cei care au rămas loiali lui Dumnezeu vor primi
împărăția. Încheierea acestei slujbe a lui Hristos va marca încheierea
perioadei de probă umană înainte de a doua venire. (Lev. 16; Num.
14:34; Ezec. 4:6; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Evr. 1:3; 2:16, 17; 4:14-
16; 8:1-5; 9:11-28; 10:19- 22; Apoc. 8:3-5; 11:19; 14:6, 7; 20:12; 14:12;
22:11, 12.)11
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea din 1889:
XI - Că cerințele morale ale lui Dumnezeu sunt aceleași pentru toți
oamenii în toate dispensațiile; că acestea sunt cuprinse în mod sumar în
poruncile rostite de Iehova de pe Sinai, gravate pe table de piatră și
depuse în chivot, care a fost numit în consecință "chivotul legământului"
sau testamentul (Numeri 10:33; Evrei 9:4, etc. ); că această lege este
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; deoarece, sub sunetul celei
de-a șaptea trâmbițe, ni se spune că "templul lui Dumnezeu s-a deschis
în cer și s-a văzut în templul său chivotul testamentului său". Apocalipsa
11:19.



Versiunea din 2015:
Legea lui Dumnezeu 19
Marile principii ale legii lui Dumnezeu sunt încorporate în cele zece
porunci și exemplificate în viața lui Hristos. Ele exprimă dragostea, voința
și scopurile lui Dumnezeu în ceea ce privește comportamentul și relațiile
umane și sunt obligatorii pentru toți oamenii din toate timpurile. Aceste
precepte sunt baza legământului lui Dumnezeu cu poporul Său și
standardul în judecata lui Dumnezeu. Prin agenția Duhului Sfânt, ele
evidențiază păcatul și trezesc sentimentul nevoii de un Mântuitor.
Mântuirea este toată din har și nu din fapte, iar rodul ei este ascultarea
de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul creștin și are ca
rezultat un sentiment de bunăstare. Ea este o dovadă a iubirii noastre
pentru Domnul și a grijii noastre pentru semenii noștri. Ascultarea de
credință demonstrează puterea lui Hristos de a transforma viețile și, prin
urmare, întărește mărturia creștină. (Exod. 20:1-17; Deut. 28:1- 14; Ps.
19:7-14; 40:7, 8; Mat. 5:17-20; 22:36-40; Ioan 14:15; 15:7-10; Rom. 8:3,
4; Ef. 2:8-10; Efes. 8:8-10; Evr. 8:8-10; 1 Ioan 2:3; 5:3; Apoc. 12:17;
14:12.)9 .
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea din 1889:
XII - Că porunca a patra a acestei legi cere să dedicăm ziua a șaptea a
fiecărei săptămâni, numită în mod obișnuit sâmbătă, abstinenței de la
propria muncă și îndeplinirii îndatoririlor sacre și religioase; că acesta
este singurul Sabat săptămânal cunoscut de Biblie, fiind ziua care a fost
pusă deoparte înainte ca Paradisul să fie pierdut (Geneza 2: 2,3, și care
va fi respectată în Paradisul restaurat (Isaia 66: 22,23); că faptele pe
care se bazează instituția Sabatului o limitează la ziua a șaptea, așa
cum nu sunt adevărate pentru nicio altă zi; și că termenii de Sabat
evreiesc, aplicat la ziua a șaptea, și Sabat creștin, aplicat la prima zi a
săptămânii, sunt nume de invenție umană, nescripturale în fapt și false în
semnificație.

Versiunea din 2015:
Creația 6
Dumnezeu a dezvăluit în Scriptură relatarea autentică și istorică a
activității Sale creatoare. El a creat universul, iar într-o creație recentă de
șase zile, Domnul a făcut "cerurile și pământul, marea și tot ce este în
ele" și s-a odihnit în ziua a șaptea. Astfel, El a stabilit Sabatul ca un
memorial perpetuu al lucrării pe care a efectuat-o și a finalizat-o în timpul
a șase zile literale care, împreună cu Sabatul, au constituit aceeași
unitate de timp pe care noi o numim astăzi săptămână. Primul bărbat și



prima femeie au fost făcuți după chipul lui Dumnezeu, ca o încununare a
Creației, li s-a dat stăpânire asupra lumii și au fost însărcinați cu
responsabilitatea de a avea grijă de ea. Când lumea a fost terminată, era
"foarte bună", declarând gloria lui Dumnezeu. (Gen. 1-2; 5; 11; Exod.
20:8-11; Ps. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Fapte 17:24; Col. 1:16;
Evr. 1:2; 11:3; Apoc. 10:6; 14:7).

Sabatul 20
Creatorul plin de har, după cele șase zile ale Creației, s-a odihnit în ziua
a șaptea și a instituit Sabatul pentru toți oamenii, ca memorial al Creației.
Porunca a patra din legea neschimbătoare a lui Dumnezeu cere
respectarea acestui Sabat al șaptelea ca zi de odihnă, închinare și slujire
în armonie cu învățătura și practica lui Isus, Domnul Sabatului.Sabatul
este o zi de comuniune plăcută cu Dumnezeu și cu ceilalți. Este un
simbol al răscumpărării noastre în Hristos, un semn al sfințirii noastre, un
semn al loialității noastre și o pregustare a viitorului nostru veșnic în
Împărăția lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al lui Dumnezeu
al legământului Său etern dintre El și poporul Său. Respectarea cu
bucurie a acestui timp sfânt, din seară în seară, din apus în apus, este o
celebrare a actelor creatoare și răscumpărătoare ale lui Dumnezeu.
(Gen. 2:1-3; Exod. 20:8-11; 31:13-17; Lev. 23:32; Deut. 5:12-15; Isa.
56:5, 6; 58:13, 14; Ezec. 20:12, 20; Mat. 12:1-12; Marcu 1:32; Luca 4:16;
Evr. 4:1-11).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
XIV - Că urmașii lui Hristos ar trebui să fie un popor deosebit, care să nu
urmeze maximele și să nu se conformeze căilor lumii; să nu-i iubească
plăcerile și să nu-i suporte nebuniile; întrucât apostolul spune că "oricine
vrea să fie" în acest sens, "prieten al lumii, este dușmanul lui Dumnezeu"
(Iacov 4:4); iar Hristos spune că nu putem avea doi stăpâni, sau, în
același timp, să slujim lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6:24.

XV - Faptul că Scripturile insistă asupra simplității și modestiei
vestimentației ca un semn proeminent al uceniciei la cei care pretind a fi
urmașii Celui care a fost "blând și smerit cu inima", că purtarea de aur,
perle și vestimentație scumpă sau orice altceva menit doar să
împodobească persoana și să încurajeze mândria inimii naturale, trebuie
să fie respinsă, conform unor scripturi precum 1 Timotei 2:9,10; 1 Petru
3:3,4.

Versiunea 2015:
Comportamentul creștin 22



Suntem chemați să fim un popor evlavios care gândește, simte și
acționează în armonie cu principiile biblice în toate aspectele vieții
personale și sociale. Pentru ca Duhul să recreeze în noi caracterul
Domnului nostru, ne implicăm numai în acele lucruri care vor produce
puritate, sănătate și bucurie asemenea lui Hristos în viața noastră.
Aceasta înseamnă că distracțiile și divertismentul nostru trebuie să
respecte cele mai înalte standarde de gust și frumusețe creștine. Deși
recunoaștem diferențele culturale, îmbrăcămintea noastră trebuie să fie
simplă, modestă și îngrijită, potrivită pentru cei a căror adevărată
frumusețe nu constă în podoaba exterioară, ci în podoaba nepieritoare a
unui spirit blând și liniștit. Aceasta înseamnă, de asemenea, că,
deoarece trupurile noastre sunt templele Duhului Sfânt, trebuie să avem
grijă de ele în mod inteligent. Împreună cu exerciții fizice și odihnă
adecvate, trebuie să adoptăm o dietă cât mai sănătoasă cu putință și să
ne abținem de la alimentele necurate identificate în Scripturi. Deoarece
băuturile alcoolice, tutunul și utilizarea iresponsabilă a drogurilor și
narcoticelor sunt dăunătoare pentru corpul nostru, trebuie să ne abținem
și de la ele. În schimb, trebuie să ne angajăm în orice ne aduce
gândurile și trupurile în disciplina lui Hristos, care dorește sănătatea,
bucuria și bunătatea noastră. (Gen. 7:2; Exod. 20:15; Lev. 11:1-47; Ps.
106:3; Rom. 12:1, 2; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; 2 Cor. 6:14-7:1; 10:5; Ef.
5:1-21; Fil. 2:4; 4:8; 1 Tim. 2:9, 10; Tit 2:11, 12; 1 Petru 3:1-4; 1 Ioan 2:6;
3 Ioan 2.)10
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea din 1889:
XVI - Că mijloacele pentru susținerea lucrării evanghelice printre oameni
ar trebui să contribuie din dragoste față de Dumnezeu și dragoste de
suflete, nu să fie strânse prin loterii bisericești, sau ocazii menite să
contribuie la propensiunile iubitoare de distracție și de satisfacere a
apetitului păcătosului, cum ar fi târgurile, festivalurile, cinele cu stridii,
ceaiurile, mături, măgării, măgării, socializări nebunești, etc., care sunt o
rușine pentru pretinsa biserică a lui Hristos; că proporția din venitul
cuiva, cerută în dispensația anterioară, nu poate fi mai mică în cadrul
Evangheliei; că este același lucru cu Avraam (ai cărui copii suntem, dacă
suntem ai lui Hristos, Galateni 3: 29) a plătit lui Melchisedec (tipul lui
Hristos) atunci când i-a dat o zecime din tot (Evrei 7:1-4); zeciuiala este
a Domnului (Leviticul 27:30); și această zecime din venitul cuiva trebuie,
de asemenea, să fie completată cu ofrande de la cei care sunt capabili,
pentru susținerea Evangheliei. 2 Corinteni 9:6; Maleahi 3:8,10.

Versiunea din 2015:
Stewardship 21



Noi suntem administratorii lui Dumnezeu, cărora El ne-a încredințat
timpul și oportunitățile, abilitățile și bunurile, precum și binecuvântările
pământului și resursele sale. Suntem responsabili față de El pentru
utilizarea lor corespunzătoare. Recunoaștem proprietatea lui Dumnezeu
prin slujirea credincioasă față de El și față de semenii noștri, precum și
prin restituirea zeciuielii și oferirea de ofrande pentru proclamarea
Evangheliei Sale și pentru susținerea și creșterea bisericii Sale.
Administrarea este un privilegiu pe care ni-l dă Dumnezeu pentru
cultivarea în dragoste și pentru victoria asupra egoismului și a lăcomiei.
Administratorii se bucură de binecuvântările care ajung la alții ca urmare
a credincioșiei lor. (Gen. 1:26-28; 2:15; 1 Cron. 29:14; Hagai 1:3-11; Mal.
3:8-12; Mat. 23:23; Rom. 15:26, 27; 1 Cor. 9:9-14; 2 Cor. 8:1-15; 9:7).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
XVII - Că așa cum inima naturală sau carnală este în dușmănie cu
Dumnezeu și cu legea Sa, această dușmănie poate fi supusă doar printr-
o transformare radicală a afecțiunilor, prin schimbarea principiilor profane
cu cele sfinte; că această transformare urmează pocăinței și credinței,
este lucrarea specială a Duhului Sfânt și constituie regenerarea sau
convertirea.

XVIII - Că, întrucât toți au încălcat legea lui Dumnezeu și nu pot de la
sine să facă ascultare de cerințele Sale drepte, noi depindem de Hristos,
în primul rând, pentru justificarea față de ofensele noastre din trecut și, în
al doilea rând, pentru harul prin care să facem o ascultare acceptabilă
față de legea Sa sfântă în timpul viitor.

Versiunea 2015:
Experiența mântuirii 10
În iubire și îndurare infinită, Dumnezeu L-a făcut pe Hristos, care nu a
cunoscut niciun păcat, să fie păcat pentru noi, pentru ca în El să fim
făcuți neprihănirea lui Dumnezeu. Conduși de Duhul Sfânt, ne simțim
nevoia, ne recunoaștem păcătoșenia, ne pocăim de fărădelegile noastre
și ne exercităm credința în Isus ca Mântuitor și Domn, Înlocuitor și
Exemplu. Această credință mântuitoare vine prin puterea divină a
Cuvântului și este un dar al harului lui Dumnezeu. Prin Hristos suntem
îndreptățiți, adoptați ca fii și fiice ale lui Dumnezeu și eliberați de sub
stăpânirea păcatului. Prin Duhul Sfânt suntem născuți din nou și sfințiți;
Duhul ne reînnoiește mintea, scrie legea iubirii lui Dumnezeu în inimile
noastre și ni se dă puterea de a trăi o viață sfântă. Rămânând în El,
devenim părtași ai naturii divine și avem siguranța mântuirii acum și la
judecată. (Gen. 3:15; Isa. 45:22; 53; Ier. 31:31-34; Ezec. 33:11; 36:25-



27; Hab. 2:4; Marcu 9:23, 24; Ioan 3:3-8, 16; 16:8; Rom. 3:21-26; 8:1-4,
14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2 Cor. 5:17-21; Gal. 1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7;
Ef. 2:4-10; Col. 1:13, 14; Tit 3:3-7; Evr. 8:7-12; 1 Petru 1:23; 2:21, 22; 2
Petru 1:3, 4; Apoc. 13:8.)6
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea din 1889:
XX - Că Dumnezeu, în conformitate cu relațiile Sale uniforme cu neamul,
trimite o vestire a apropierii celei de-a doua veniri a lui Hristos; și că
această lucrare este simbolizată prin cele trei mesaje din Apocalipsa 14,
ultimul aducând în vedere lucrarea de reformă asupra legii lui
Dumnezeu, pentru ca poporul Său să dobândească o pregătire completă
pentru acest eveniment.

Versiunea din 2015:
Rămășița și misiunea sa 13
Biserica universală este compusă din toți cei care cred cu adevărat în
Hristos, dar în ultimele zile, o perioadă de apostazie generalizată, o
rămășiță a fost chemată să păstreze poruncile lui Dumnezeu și credința
lui Isus. Această rămășiță anunță sosirea ceasului judecății, proclamă
mântuirea prin Hristos și anunță apropierea celei de-a doua veniri a Sa.
Această proclamare este simbolizată de cei trei îngeri din Apocalipsa 14;
ea coincide cu lucrarea de judecată din ceruri și are ca rezultat o lucrare
de pocăință și reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat să
aibă un rol personal în această mărturie mondială. (Dan. 7:9-14; Isa. 1:9;
11:11; Ier. 23:3; Mic. 2:12; 2 Cor. 5:10; 1 Petru 1:16-19; 4:17; 2 Petru
3:10-14; Iuda 3, 14; Apocalipsa 12:17; 14:6-12; 18:1-4.)7
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea din 1889:
XXII - Că mormântul, dacă tindem cu toții, exprimat prin cuvântul ebraic
sheol și cuvântul grecesc hades, este un loc, sau o stare, în care nu
există nici lucrare, nici dispozitiv, nici înțelepciune, nici cunoaștere.
Eclesiastul 9:10.

XXIII - Că starea la care suntem reduși prin moarte este una de tăcere,
de inactivitate și de totală inconștiență. Psalmul 146:4; Eclesiastul 9:5,6;
Daniel 12:2.

XXIV - Că din această închisoare a mormântului, omenirea va fi scoasă
prin înviere trupească; cei drepți au parte de prima înviere, care are loc
la a doua venire a lui Hristos; cei răi, de a doua înviere, care are loc
peste o mie de ani. Apocalipsa 20:4-6.



XXV - Că la ultima trâmbiță, cei drepți vii vor fi schimbați într-o clipă, într-
o clipită, și împreună cu cei drepți înviați vor fi răpiți pentru a-L întâlni pe
Domnul în aer, pentru a fi astfel pentru totdeauna cu Domnul. 1
Tesaloniceni 4:16,17; 1 Corinteni 15:51,52.

Versiunea din 2015:
Viața, moartea și învierea lui Hristos 9
În viața de ascultare perfectă a lui Hristos față de voia lui Dumnezeu, în
suferința, moartea și învierea Sa, Dumnezeu a oferit singurul mijloc de
ispășire pentru păcatul uman, astfel încât cei care, prin credință, acceptă
această ispășire să aibă viață veșnică, iar întreaga creație să înțeleagă
mai bine dragostea infinită și sfântă a Creatorului. Această ispășire
desăvârșită justifică dreptatea Legii lui Dumnezeu și bunăvoința
caracterului Său, deoarece condamnă păcatul nostru și asigură în
același timp iertarea noastră. Moartea lui Hristos este substitutivă și
expiatorie, reconciliatoare și transformatoare. Învierea trupească a lui
Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu asupra forțelor răului și, pentru
cei care acceptă ispășirea, asigură victoria lor finală asupra păcatului și a
morții. Ea declară domnia lui Isus Hristos, în fața căruia se va pleca orice
genunchi în cer și pe pământ. (Gen. 3:15; Ps. 22:1; Isa. 53; Ioan 3:16;
14:30; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor. 15:3, 4, 20-22; 2 Cor. 5:14, 15,
19-21; Fil. 2:6-11; Col. 2:15; 1 Petru 2:21, 22; 1 Ioan 2:2; 4:10).

A doua venire a lui Hristos 25
A doua venire a lui Hristos este speranța binecuvântată a bisericii,
marele punct culminant al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi
literală, personală, vizibilă și mondială. Când El va reveni, cei drepți morți
vor fi înviați și, împreună cu cei drepți vii, vor fi glorificați și duși în ceruri,
dar cei nedrepți vor muri. Împlinirea aproape completă a celor mai multe
rânduri de profeții, împreună cu starea actuală a lumii, indică faptul că
venirea lui Hristos este aproape. Momentul acelui eveniment nu a fost
dezvăluit și, prin urmare, suntem îndemnați să fim pregătiți în orice
moment. (Mat. 24; Marcu 13; Luca 21; Ioan 14:1-3; Fapte 1:9-11; 1 Cor.
15:51-54; 1 Tes. 4:13-18; 5:1-6; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; 2 Tim. 3:1-5; Tit 2:13;
Evr. 9:28; Apoc. 1:7; 14:14-20; 19:11-21).

Moartea și învierea 26
Plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, care este singurul
nemuritor, va acorda viață veșnică celor răscumpărați de El. Până în
acea zi, moartea este o stare de inconștiență pentru toți oamenii. Când
Hristos, care este viața noastră, va apărea, cei drepți înviați și cei drepți
vii vor fi glorificați și răpiți pentru a se întâlni cu Domnul lor. A doua



înviere, învierea celor nedrepți, va avea loc o mie de ani mai târziu. ( Iov
19:25-27; Ps. 146:3, 4; Eccl. 9:5, 6, 10; Dan. 12:2, 13; Isa. 25:8; Ioan
5:28, 29; 11:11-14; Rom. 6:23; 16; 1 Cor. 15:51-54; Col. 3:4; 1 Tes. 4:13-
17; 1 Tim. 6:15; Apoc. 20:1-10).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
XXVI - Că acești imortalizați sunt apoi duși în cer, în Noul Ierusalim, casa
Tatălui, în care sunt multe conace (Ioan 14:1-3), unde domnesc
împreună cu Hristos o mie de ani, judecând lumea și îngerii căzuți, adică
împărțind pedeapsa care va fi executată asupra lor la sfârșitul celor o
mie de ani (Apocalipsa 20:4; 1 Corinteni 6:2,3); că în acest timp
pământul se află într-o stare pustie și haotică (Ieremia 4: 23-27), descris,
ca și la început, prin termenul grecesc abussos - "groapă mai mică decât
fundul" (Septuaginta din Geneza 1:2); și că aici este închis Satana în
timpul celor o mie de ani (Apocalipsa 20:1,2), iar aici este distrus în cele
din urmă (Apocalipsa 20:10; Maleahi 4:1); teatrul ruinei pe care a
provocat-o în univers fiind transformat în mod corespunzător, pentru o
vreme, în închisoarea lui sumbră, iar apoi în locul execuției sale finale.

Versiunea 2015:
Mileniul și sfârșitul păcatului 27
Mileniul este domnia de o mie de ani a lui Hristos cu sfinții Săi în ceruri,
între prima și a doua înviere. În acest timp, morții cei răi vor fi judecați;
pământul va fi complet pustiu, fără locuitori umani vii, dar ocupat de
Satana și de îngerii săi. La sfârșitul acestuia, Hristos cu sfinții Săi și
Cetatea Sfântă se vor coborî din cer pe pământ. Morții nelegiuiți vor învia
atunci și, împreună cu Satana și îngerii săi, vor înconjura cetatea; dar
focul de la Dumnezeu îi va mistui și va curăța pământul. Universul va fi
astfel eliberat de păcat și de păcătoși pentru totdeauna. ( Ier. 4:23-26;
Ezec. 28:18, 19; Mal. 4:1; 1 Cor. 6:2, 3; Apoc. 20; 21:1-5).
----------------------------------------------------------------------------------------

Versiunea 1889:
XXVIII - Că ceruri noi și un pământ nou vor izvorî prin puterea lui
Dumnezeu din cenușa celui vechi, iar acest pământ reînnoit, cu Noul
Ierusalim ca metropolă și capitală, va fi moștenirea veșnică a sfinților,
locul unde cei drepți vor locui în veci. 2 Petru 3:13; Psalmul 37:11,29;
Matei 5:5.

Versiunea din 2015:
Noul Pământ 28



Pe noul pământ, în care locuiește neprihănirea, Dumnezeu va oferi un
cămin veșnic pentru cei răscumpărați și un mediu perfect pentru viață
veșnică, dragoste, bucurie și învățătură în prezența Sa. Căci aici
Dumnezeu Însuși va locui cu poporul Său, iar suferința și moartea vor fi
dispărut. Marea controversă va fi încheiată, iar păcatul nu va mai exista.
Toate lucrurile, animate și neînsuflețite, vor declara că Dumnezeu este
iubire, iar El va domni pentru totdeauna. Amin. (Isaia 35; 65:17-25; Matei
5:5; 2 Petru 3:13; Apocalipsa 11:15; 21:1-7; 22:1-5.)
----------------------------------------------------------------------------------------


