
Credințele adventiste originale

PRINCIPII FUNDAMENTALE (de James White, 1874)

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 comentarii, solicităm atenția cititorului asupra următoarelor
propuneri, care se doresc a fi o declarație concisă a celor mai importante
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.

2. Că există un Domn Iisus Hristos, Fiul Tatălui veșnic, prin care toate au
fost create și prin care toate subzistă, care a luat în Sine firea seminței
lui Avraam pentru răscumpărarea neamului nostru, a tuturor; 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, va încheia marea ispășire pentru păcatele tuturor,
iar păcatele lor vor fi atunci șterse (Fapte 3: 19) și îndepărtat din
sanctuar, așa cum se arată în slujba preoției levitice, care anticipează și
prefigurează slujirea Domnului nostru în ceruri. Vezi Lev. 16; Evrei 8:4,
5; 9:6, 7.

3. 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.

4. Că botezul este o rânduială a bisericii creștine, în urma credinței și a
pocăinței, 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.

5. Că nașterea din nou cuprinde orice schimbare necesară pentru a ne
pregăti pentru împărăția lui Dumnezeu și constă din două părți: în primul
rând, o schimbare morală adusă de convertire și de 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.

6. 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
acoperită de un mister impenetrabil, este ceea ce constituie în mod
deosebit 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 asupra celor care o studiază (Apocalipsa 1:1-3); și că,
în consecință, ea trebuie înțeleasă de poporul lui Dumnezeu suficient
pentru a le arăta poziția lor în istoria lumii și îndatoririle speciale cerute
de la ei.

7. 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.

8. Că doctrina convertirii lumii și a unui mileniu temporal este o fabulație
a acestor zile din urmă, calculată pentru a-i adormi pe oameni într-o
stare de siguranță carnală și 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 Tes.
5:3). 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 Tes. 2:8), grâul și neghina vor crește
împreună (Mat. 13:29, 30, 39), iar cei răi și seducătorii vor fi din ce în ce
mai răi, după cum declară cuvântul lui Dumnezeu. 2 Tim. 3:1, 13.

9. Că eroarea adventiștilor din 1844 a fost în ceea ce privește natura
evenimentului care trebuia să aibă loc, nu timpul; că nu este dată nici o
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.

10. 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.). ); faptul 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 lui este în acest caz, ca și în tipul, pur și
simplu intrarea marelui preot în Locul Preasfânt, pentru a încheia runda
de slujbă cu care este legat, făcând ispășire și îndepărtând din sanctuar
păcatele care au fost transferate în el prin intermediul slujbei din 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 sfârșitul căruia lucrarea de milă pentru lume va fi terminată și va avea
loc a doua venire a lui Hristos.

11. 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 în Sinah, gravate pe table de piatră și
depuse în chivot, care a fost numit în consecință "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 ultimei
trâmbițe ni se spune că "templul lui Dumnezeu a fost deschis în ceruri și
chivotul testamentului Său a fost văzut în templul Său". Apoc. 11:19.

12. Că porunca a patra a acestei legi ne cere să dedicăm ultima zi a
fiecărei săptămâni, numită în mod obișnuit Sabat, pentru a ne abține de
la munca noastră și pentru îndeplinirea îndatoririlor sacre și religioase;
că acesta este singurul Sabat cunoscut în Biblie, fiind ziua care a fost
pusă deoparte înainte ca Paștele să se piardă (Gen. 2:2, 3) și care
trebuie să fie observată în Paștele restaurat (Isa. 66:22, 23). 66:22, 23);



că faptele pe care se bazează instituția Sabatului îl limitează la ultima zi
și nu sunt adevărate pentru nici o altă zi, și că termenii "Sâmbăta Judo",
aplicat la ultima zi, și "Sâmbăta creștină", aplicat la prima zi a
săptămânii, sunt nume inventate de oameni, nescripturale în fapt și false
în semnificație.

13. 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.

14. 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.

15. Deoarece noi toți am încălcat legea lui Dumnezeu și nu putem de
unii singuri să ne supunem cerințelor sale, depindem de Hristos, mai
întâi pentru justificarea infracțiunilor noastre din trecut și, în al doilea
rând, pentru harul prin care putem să ne supunem în viitor legii Sale
sfinte.

16. Că Duhul lui Dumnezeu a fost făgăduit să se manifeste în biserică
prin anumite daruri, enumerate în special în 1 Corinteni 12 și în Efeseni
4, că aceste daruri nu sunt menite să înlocuiască sau să ia locul Bibliei,
care este suficientă pentru a ne face înțelepți în vederea mântuirii. 4, că
aceste daruri nu sunt menite să înlocuiască sau să ia locul Bibliei, care
este suficientă pentru a ne face înțelepți pentru mântuire, și nici Biblia nu
poate lua locul Duhului Sfânt; Că, în specificarea diferitelor canale ale
operațiunilor sale, 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 care inspiră, 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.

17. 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.

18. Că timpul curățării sanctuarului (vezi Propoziția 10), sincronizat cu
timpul proclamării celui de-al treilea mesaj (Apoc. 14:9, 10), este timpul
curățării sanctuarului. 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 care
dintre miile de oameni care dorm acum în țărâna pământului sunt
vrednici de o parte din prima înviere și care dintre mulțimile lor vii sunt
vrednice de a fi transportate, puncte care trebuie să fie stabilite înainte
de apariția Domnului.

19. 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 cunoaștere, nici
înțelepciune, Eccl. 9:10.

20. 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.

21. 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, iar cei netrebnici, de a doua înviere, care are
loc la o mie de ani după aceea.

22. 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.

23. Că acești nemuritori sunt apoi duși în cer, în Noul Ierusalim, în casa
Tatălui, în care sunt multe conace (Ioan 14:1-3), unde domnesc cu
Hristos o mie de ani, judecând lumea și îngerii cerești, adică stabilind
pedeapsa care va fi executată asupra lor la sfârșitul celor o mie de ani
(Apoc. 20:4; 1 Cor. 6:4). 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), iar
acolo va fi distrus definitiv (Apoc. 20:10; Mal. 4:1); teatrul ruinei pe care a
produs-o în univers, a făcut în mod corespunzător, pentru o vreme,
închisoarea sa din umbră, iar apoi locul execuției sale finale.

24. Că, la sfârșitul celor o mie de ani, Domnul se coboară cu poporul



Său și cu Noul Ierusalim (Apoc. 21:2), morții imposibil de înviat și vin la
suprafața pământului încă neîmpăcat și se înnoiesc 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 (Abdas 15:16). În această pierzare veșnică din
fața Domnului (2 Tesaloniceni 1:9), impostorii găsesc "chinul veșnic"
amenințat împotriva lor (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
... ... păstrate", care va arde elementele cu intensitatea sa și va curăța
pământul de cele mai adânci pete ale blestemului păcatului. 2 Petru 3:7-
12.

25. Că ceruri noi și un pământ nou se vor ridica 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 în care cei drepți vor locui pentru totdeauna. 2 Petru 3:13; Ps. 37,
11, 29; Mat. 5:5.

*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, pentru 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 acest popor de la
început și amândoi au suferit Marea Dezamăgire din 1844. Această
publicație de 25 de principii fundamentale de James White a fost primul
număr al primei ediții 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.

14. 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, pentru că, așa cum spune apostolul, "oricine
vrea să fie" în acest sens, "prieten al lumii, se face 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.

15. 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.

16. Că mijloacele de susținere a lucrării evanghelice printre oameni ar
trebui să contribuie din dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de
suflete, nu să fie generate de loteriile bisericești, 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 venitul nostru cerută în
dispensațiile anterioare nu poate fi mai mică sub Evanghelie; că este la
fel ca Avraam (ai cărui copii suntem, dacă suntem ai lui Hristos. Gl. 3:29)
când a dat a zecea parte din tot (Evr. 7:1-4); zeciuiala este a Domnului
(Lev. 27:30); și această zecime din venitul nostru este de asemenea
completată de ofrande de la cei care sunt capabili, pentru susținerea
Evangheliei. 2 Cor. 9:6; Mal. 3:8, 10.

CUM au fost stabilite aceste principii doctrinare?

Mulți dintre frații noștri nu înțeleg cât de ferm au fost puse bazele
credinței noastre. Soțul meu, pastorul Jos Bates, părintele Pierce,
pastorul [Hiram] Edson și alții care au fost perspicace, nobili și loiali, au
fost printre cei care, după ce data de 1844 a trecut, au căutat adevărul
așa cum caută cineva o comoară ascunsă. M-am întâlnit cu ei, am
studiat și ne-am rugat cu seriozitate. Deseori stăteam împreună până
târziu în noapte, iar uneori petreceam toată noaptea rugându-ne pentru
lumină și studiind Cuvântul. De fiecare dată, acești frați se întâlneau
pentru a studia Biblia, astfel încât să îi cunoască sensul și să fie pregătiți
să o învețe cu putere. Când ajungeau în punctul din studiu în care
spuneau: "Nu mai putem face nimic", Duhul Domnului cobora peste mine
și eram prins în viziune și primeam o explicație clară a pasajelor pe care
le studiasem, cu instrucțiuni despre cum să lucrăm și să predăm eficient.
Lumina a fost dată astfel pentru a ne ajuta să înțelegem textele despre
Hristos, misiunea și preoția Sa. Mi-a fost clarificată o secvență de



adevăruri care se întinde din acel moment până când vom intra în
cetatea lui Dumnezeu, iar eu am comunicat și altora instrucțiunile pe
care Domnul mi le-a dat. (Mesaje alese, vol. 1, p. 241)

Soțul meu, pastorul Jos Bates, fratele Pierce, fratele Edson, un om
inteligent, nobil și loial, și mulți alții ale căror nume nu mi le amintesc
acum, au fost printre cei care, după ce a trecut timpul [22 octombrie] în
1844, s-au angajat în căutarea adevărului. Acești oameni s-au adunat la
întâlnirile noastre importante pentru a căuta adevărul ca pe o comoară
ascunsă.....

O linie de adevăr care se întindea de atunci până la momentul intrării în
cetatea lui Dumnezeu a apărut clar în fața mea și am dat fraților și
surorilor mele instrucțiunile pe care Domnul mi le-a dat la rândul său. Ei
știau că atunci când nu aveam viziuni nu puteam să înțeleg aceste
lucruri și au acceptat ca fiind lumină din cer revelațiile pe care le
primeam. Astfel au fost stabilite cu fermitate punctele principale ale
credinței noastre, așa cum le susținem și astăzi (Manuscris 135, 4
noiembrie 1903 (Every Day with God, p. 317).

CÂND au fost stabilite aceste principii doctrinare?

Ultimii cincizeci de ani, [aceasta a fost scrisă în 1905] nu au îndepărtat
nici măcar o iotă, nici o țuică, nici un principiu din credința noastră așa
cum am primit-o, cu marile și minunatele dovezi care ne-au dat siguranță
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. Ceea ce a mărturisit Duhul Sfânt ca fiind
adevărul după ce data marii dezamăgiri a trecut este temelia solidă a
adevărului. Stâlpii adevărului au fost dezvăluiți și am acceptat principiile
fundamentale care ne-au făcut ceea ce suntem - adventiști de ziua a
șaptea, cei care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința lui Jess.
(Ridică-ți ochii, p. 350)

Duhul Profeției profețește apostazia care va fi văzută în Biserica
Adventistă.

(Aceste citate nu pot fi rupte și anulate, ci trebuie să fie îndeplinite.)

Surorii White i s-a dezvăluit că IASD va intra în Apostazia Omega.

Va fi uimitor pentru mulți, marea majoritate a fraților vor cădea în ea,



care nu vor ține cont de acest avertisment și va urma la scurt timp după
apostazia alfa (cea a panteismului cu J. H. Kellogg din 1904).

Să nu vă înșelați: mulți se vor depărta de la credință, dând ascultare
duhurilor înșelătoare și doctrinelor diavolilor. Avem acum în fața noastră
alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură extrem de impresionantă.
(Mesaje alese, vol. 1, p. 231)

În cartea Templul viu este prezentată alfa ereziilor mortale. Omega va
urma și va fi primită de cei care nu sunt dispuși să țină cont de
avertismentul pe care Dumnezeu l-a dat. (Mesaje alese, vol. 1, p. 233)

Când a plecat din Maine, a plecat prin Vermont și Massachusetts pentru
a depune mărturie împotriva acestor opinii. Living Temple conține alfa
acestor teorii. Știa că omega va urma curând după aceea și tremura
pentru poporul nostru. Saba ar trebui să îi avertizeze pe frații și surorile
noastre să nu intre în polemici cu privire la prezența și personalitatea lui
Dumnezeu. Mesaje alese, vol. 1, p. 237.

I se dezvăluie în ce va consta apostazia omega și cum va schimba
religia adventistă de ziua a șaptea.

Religia adventistă va fi schimbată: în mod specific în renunțarea la
principiile sau doctrinele fundamentale care sunt pilonii credinței noastre
stabilite între 1854 și 1904 și va schimba ordinea sau organizarea
Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Îi veți permite acestui om să prezinte doctrine care neagă experiența
trecută a poporului lui Dumnezeu? A sosit timpul pentru acțiuni decisive.
Dușmanul sufletelor a căutat să introducă ipoteza că o mare reformă va
avea loc printre adventiștii de ziua a șaptea, și că această reformă va
consta în renunțarea la doctrinele care stau ca piloni ai credinței noastre
și că va începe un proces de reorganizare. Dacă această reformă ar
avea loc, ce ar rezulta? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în
înțelepciunea Sa, le-a dat bisericii rămășiței, vor fi înlăturate. Religia
noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care au susținut
activitatea din ultimii cincizeci de ani vor fi considerate erori. Se va
înființa o nouă organizație. Se vor scrie cărți de o nouă orientare. Se va
introduce un sistem de filosofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem vor
merge în orașe și vor face o muncă minunată. Bineînțeles, nu se va
acorda prea multă atenție Sabatului și nici Dumnezeului care l-a creat.
Nimic nu va fi lăsat să stea în calea noii mișcări. Liderii vor învăța că
virtutea este mai bună decât viciul, dar, după ce L-au lăsat pe Dumnezeu
deoparte, ei vor decide să depindă de puterea umană, care este inutilă



fără Dumnezeu. Temelia lor va fi clădită pe nisip, iar furtuna și furtuna
vor mătura structura. (Selected Messages, vol. 1, p. 238-239.)

Acest text a fost scris în 1904, deci ultimii 50 de ani la care se face
referire sunt din 1854 până în 1904. Principiile fundamentale din acea
perioadă vor fi considerate erori).

Timpul apostaziei Omega și strategia pe care o vor folosi îi sunt
dezvăluite sorei White:

Apostazia adventismului va veni după ce pionierii vor muri și falșii
învățători vor folosi citate din sora White izolate de contextul lor:

Mesajele pe care Dumnezeu mi le-a dat au fost comunicate poporului
Său atât prin cuvântul rostit, cât și în formă scrisă. Astfel, munca mea a
fost dublu asigurată. Am fost instruit că Domnul, prin puterea Sa infinită,
a păstrat mâna dreaptă a mesagerului Său timp de mai bine de o
jumătate de secol, pentru ca adevărul să fie scris așa cum El îmi cere
să-l scriu pentru a fi publicat în ziare și cărți. Pentru că, dacă nu este
scrisă, atunci când pionierii vor muri, vor fi mulți nou-veniți în credință
care vor accepta uneori ca mesaje ale adevărului învățături pline de
opinii eronate și înșelăciuni periculoase. Uneori, ceea ce oamenii învață
ca fiind "lumină specială" este, în realitate, o eroare eronată care, ca și
neghina semănată printre grâne, va produce o recoltă nefastă....
Sunt unii care, acceptând teorii eronate, încearcă să le susțină prin
extragerea din scrierile mele a unor afirmații adevărate pe care le
folosesc separate de contextul lor și care au fost pervertite prin
amestecarea lor cu erori. Astfel, semințele ereziei, care încolțesc repede
și cresc în plante puternice, sunt înconjurate de multe plante prețioase
ale adevărului, și astfel se face un efort puternic pentru a apăra puritatea
plantelor false.

La fel s-a întâmplat și cu ereziile prezentate în cartea Templul viu. Erorile
subtile ale acelei cărți erau învăluite în multe adevăruri frumoase... .
(Fiecare zi cu Dumnezeu, p. 126)

Apostasia care va veni (omega) va demola și va înlătura aceste principii
fundamentale.

Într-o scenă care a trecut prin fața mea, am văzut o anumită lucrare
făcută de misionarii medicali. Frații noștri de frunte priveau, observând
ceea ce se făcea, dar nu păreau să înțeleagă. Temelia credinței noastre,
care fusese pusă cu atâta rugăciune, cu atâta cercetare serioasă a



Scripturilor, era dărâmată stâlp după stâlp. Credința noastră urma să fie
lăsată fără o temelie pe care să se sprijine; sanctuarul a fost înlăturat,
ispășirea a fost înlăturată... ... Este de mirare că am ceva de spus când
văd că pilonii credinței noastre încep să fie înlăturați? Sunt predate teorii
seducătoare, astfel încât nu le vom recunoaște decât dacă avem un
discernământ spiritual clar (Manuscris 46, 18 mai 1904, "The Foundation
of Our Faith", o predică ținută la Berrien Springs, Michigan, S.U.A.)
(Ridică-ți ochii, p. 150).

Ce influență este aceea care i-ar determina pe oameni, în această etapă
a istoriei noastre, să procedeze într-un mod viclean și puternic pentru a
dărâma temelia credinței noastre - temelia care a fost pusă la începutul
lucrării noastre prin studiul Cuvântului însoțit de rugăciune și de
revelație? Pe această fundație am construit în ultimii cincizeci de ani.
Este de mirare că, atunci când văd începutul unei lucrări care va mișca
unii dintre pilonii credinței noastre, am ceva de spus? Trebuie să mă
supun poruncii: "Înfruntă-l. . . (Selected Messages, vol. 1, p. 242).

Care doctrine din aceste 28 de principii fundamentale vor fi schimbate?

a) Doctrina despre Hristos va fi schimbată.

Cei care caută să mute vechii stâlpi nu afirmă lucruri; ei nu-și amintesc
ceea ce au primit și auzit. Cei care caută să introducă teorii care să mute
pilonii credinței noastre cu privire la sanctuar, la personalitatea lui Hristos
sau a lui Dumnezeu, lucrează ca niște orbi. Ele caută să introducă
incertitudine și să lase poporul lui Dumnezeu fără ancoră, în derivă.
Manuscrisul N 760, p. 9, 10 (Receive Power, p. 237).

b) Doctrina privind sanctuarul și ispășirea va fi schimbată.

Temelia credinței noastre, care fusese pusă cu atâta rugăciune, cu atâta
cercetare serioasă a Scripturilor, era dărâmată stâlp după stâlp. Credința
noastră urma să rămână fără o temelie pe care să se sprijine; sanctuarul
a fost îndepărtat, ispășirea a fost înlăturată..... (Ridică-ți ochii, p. 150).

Cei care caută să mute vechii stâlpi nu afirmă lucruri; ei nu-și amintesc
ceea ce au primit și auzit. Cei care caută să introducă teorii care să mute
pilonii credinței noastre în ceea ce privește sanctuarul, personalitatea lui
Hristos sau a lui Dumnezeu, lucrează ca niște orbi. Ele caută să
introducă incertitudine și să lase poporul lui Dumnezeu fără ancoră, în
derivă. Manuscrisul N 760, p. 9, 10 (Receive Power, p. 237).

Temelia credinței noastre, care fusese pusă cu atâta rugăciune, cu atâta



cercetare serioasă a Scripturilor, era dărâmată stâlp după stâlp.

c) Doctrina cu privire la Divinitate va fi schimbată.

Cei care caută să mute vechii stâlpi nu afirmă lucruri; ei nu-și amintesc
ceea ce au primit și auzit. Cei care caută să introducă teorii care să mute
pilonii credinței noastre în ceea ce privește sanctuarul, personalitatea lui
Hristos sau a lui Dumnezeu, lucrează ca niște orbi. Ele caută să
introducă incertitudine și să lase poporul lui Dumnezeu fără ancoră, în
derivă. Manuscrisul N 760, p. 9, 10 (Receive Power, p. 237).

Înainte ca evenimentele finale ale lucrării de apostazie să aibă loc, va
exista o mare confuzie cu privire la credință. Nu vor exista concepte
clare și definite cu privire la misterul Dumnezeirii. Un adevăr după altul
va fi corupt.

După ce adevărul va fi fost proclamat prin mărturie la toate națiunile,
toate mijloacele imaginabile ale răului vor începe să lucreze, iar mințile
vor fi derutate de multe voci care vor striga: "Iată-L pe Hristos! Priviți-L
acolo! Acesta este adevărul! Eu am mesajul lui Dumnezeu; El m-a trimis
cu o mare lumină. Atunci reperele vor fi îndepărtate și se va încerca să
se dărâme stâlpii credinței noastre. Se va face un efort mai hotărât
pentru a înlocui ziua pe care El a binecuvântat-o și a sfințit-o.
Respectarea acestui Sabat fals va fi impusă printr-o lege opresivă.

Înșelăciuni de tot felul vor apărea în viitor și vom avea nevoie de un teren
solid pentru picioarele noastre. Avem nevoie de stâlpi solizi pentru
clădire. Nici un ac nu trebuie să fie îndepărtat din ceea ce a stabilit
Domnul. Dușmanul va introduce teorii false, cum ar fi doctrina conform
căreia nu există un sanctuar. Acesta este unul dintre punctele în care
unii se vor îndepărta de credință. Dumnezeu veghează asupra noastră,
p. 357.

Vor fi, chiar și printre noi, mercenari și lupi îmbrăcați în haine de oaie,
care vor convinge turma lui Dumnezeu să jertfească altor dumnezei
înaintea Domnului.....

Tinerii care nu sunt stabiliți, înrădăcinați și ancorați în adevăr vor fi
corupți și duși de orbii care îi conduc pe orbi; iar cei impostori, cei care
se îndoiesc și care disprețuiesc pierzania, care disprețuiesc
suveranitatea Bătrânului zilelor și pun pe tron un dumnezeu fals, o ființă
definită de ei înșiși, o ființă cu totul asemănătoare lor, vor fi agenți în



mâinile lui Satana pentru a corupe credința celor neavizați. (Selected
Messages, vol. 3, p. 454).

SDA va fi implicat în ruina generală a acestei apostazii și schimbări
doctrinare.

Satana se așteaptă să implice poporul rămășiței lui Dumnezeu în ruina
generală care este pe cale să vină pe pământ. Pe măsură ce se apropie
venirea lui Hristos, ei vor deveni mai hotărâți și mai determinați în
eforturile lor de a-L învinge. Se vor ridica bărbați și femei care vor
pretinde că au o nouă lumină sau o nouă revelație care va tinde să
zdruncine credința în vechile repere. Doctrinele lor nu vor rezista la testul
Cuvântului lui Dumnezeu, dar vor exista suflete care vor fi înșelate.

Ce trebuie să facă atunci rămășița în acest moment?

Ca popor, trebuie să rămânem fermi pe platforma adevărului etern care
a rezistat încercărilor și testelor. Trebuie să ne ținem tare de pilonii siguri
ai credinței noastre. Principiile adevărului pe care Dumnezeu ni le-a
revelat sunt singura noastră temelie adevărată. Ei ne-au făcut ceea ce
suntem. Timpul nu le-a diminuat valoarea. Dușmanul se străduiește în
mod constant să scoată aceste adevăruri din cadrul lor și să pună în
locul lor teorii false. Să introducă tot ce poate pentru a-și duce la
îndeplinire planurile înșelătoare. Dar Domnul va aduce oameni cu o
percepție ascuțită care vor da acestor adevăruri locul lor în planul lui
Dumnezeu. Mesaje alese, vol. 1, p. 235.

Noi suntem cei care respectăm poruncile lui Dumnezeu. În ultimii
cincizeci de ani, tot felul de erezii au fost prezentate pentru a ne domina,
pentru a ne întuneca mințile în ceea ce privește învățătura Cuvântului: în
special în ceea ce privește slujirea lui Hristos în sanctuarul ceresc și
mesajul din cer pentru aceste zile din urmă, așa cum este dat de îngerii
din Apocalipsa capitolul 14. Mesaje de orice fel au fost prezentate
adventiștilor de ziua a șaptea pentru a lua locul adevărului care, punct cu
punct, a fost descoperit prin studiu în rugăciune și atestat prin puterea
făcătoare de minuni a Domnului. Dar reperele care ne-au făcut ceea ce
suntem, trebuie să fie și vor fi păstrate, așa cum Dumnezeu a manifestat
prin Cuvântul Său și prin mărturia Duhului Său. el ne îndeamnă să ne
ținem cu tărie, cu vigoarea credinței, de principiile fundamentale care se
bazează pe o autoritate incontestabilă (Selected Messages, vol. 1, p.
243).



Marea apostazie, care se dezvoltă și crește într-un mod din ce în ce mai
mare. . va continua până când Domnul se va coborî din cer cu aclamații.
Trebuie să rămânem fideli principiilor originale ale credinței noastre
confesionale și să mergem înainte cu tot mai multă putere și credință.
Trebuie să prețuim credința susținută de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu de
la primele evenimente ale experienței noastre până în prezent. Avem
nevoie acum de o credință care să încurajeze, care să fie mai profundă,
mai multă credință (Ridicați ochii, p. 350).

În viitor vor apărea înșelăciuni de tot felul și vom avea nevoie de un teren
solid pentru picioarele noastre. Avem nevoie de stâlpi solizi pentru
clădire. Nici un ac nu trebuie să fie îndepărtat din ceea ce a stabilit
Domnul. Dușmanul va introduce teorii false, cum ar fi doctrina conform
căreia nu există un sanctuar. Acesta este unul dintre punctele în care
unii se vor îndepărta de credință. Dumnezeu veghează asupra noastră,
p. 357.

Îmi doresc zilnic să pot îndeplini o dublă sarcină. L-am rugat pe Domnul
să-mi dea putere și înțelepciune pentru a reproduce scrierile martorilor
care au fost confirmați în credință în primele zile ale mesajului. După ce
timpul a trecut în 1844, ei au primit lumina și au umblat în lumină; iar
când au venit în față oameni care pretindeau că au o lumină nouă, cu
mesajele lor minunate referitoare la diferite puncte din Scriptură), noi,
prin lucrarea Duhului Sfânt, am avut mărturii exacte și adecvate, care au
anulat influența unor astfel de mesaje, așa cum pastorul G. era angajat
să prezinte. Acest biet om a lucrat în mod hotărât împotriva adevărului
pe care Duhul Sfânt l-a confirmat.

Când puterea lui Dumnezeu mărturisește despre ceea ce este adevărat,
acel adevăr trebuie să rămână în picioare pentru totdeauna. Nu trebuie
să existe loc pentru nicio altă presupunere contrară luminii pe care
Dumnezeu a dat-o. Oamenii se vor ridica cu interpretări ale Scripturii
care pentru ei sunt adevărul, dar care nu sunt adevărul. Adevărul pentru
acest timp ne-a fost dat de Dumnezeu ca temelie pentru credința
noastră. El însuși ne-a învățat ce este adevărat. Se va ridica unul, apoi
altul, cu o nouă lumină care va contrazice lumina pe care Dumnezeu a
dat-o prin demonstrația Duhului Său Sfânt. Mai sunt încă în viață câțiva
care au trecut prin experiența dobândită în stabilirea acestui adevăr.
Dumnezeu a păstrat cu bunăvoință viețile lor pentru ca ei să poată
repeta și repeta până la sfârșitul zilelor lor experiența prin care au trecut,
așa cum a făcut apostolul Ioan până la sfârșitul vieții sale. Iar purtătorii
de stindard căzuți la datorie trebuie să vorbească prin retipărirea
scrierilor lor. Am fost instruit ca astfel să fie auzite toate vocile lor. Ei
trebuie să dea mărturie despre ceea ce este adevărul pentru acest timp.



Nu trebuie să primim cuvintele celor care vin cu un mesaj care
contrazice punctele speciale ale credinței noastre. Ei adună o grămadă
de versete și le îngrămădesc ca o dovadă în jurul teoriilor pe care le
afirmă. Acest lucru a fost făcut în mod repetat în ultimii cincizeci de ani.
Și, deși Scripturile sunt Cuvântul lui Dumnezeu și trebuie respectate,
este o mare greșeală să le aplicăm, dacă o astfel de aplicare mută un
stâlp din temelia pe care Dumnezeu a susținut-o în acești cincizeci de
ani. Cel care face o astfel de cerere nu cunoaște demonstrația minunată
a Duhului Sfânt care a dat putere și tărie mesajelor din trecut care au
venit la poporul lui Dumnezeu.

Testele pastorului G nu sunt de încredere. Dacă ar fi primite, ele ar
distruge credința poporului lui Dumnezeu în adevărul care ne-a făcut
ceea ce suntem.

Trebuie să fim hotărâți în această privință, pentru că punctele pe care
încearcă să le dovedească din Scriptură nu sunt corecte. Ele nu
dovedesc că experiența trecută a poporului lui Dumnezeu a fost o
înșelăciune. Aveam adevărul; eram conduși de îngerii lui Dumnezeu.
Sub îndrumarea Duhului Sfânt a fost dată prezentarea problemei
sanctuarului. Cei care nu au participat la orientările credinței noastre vor
fi elocvenți în tăcerea lor. Dumnezeu nu se contrazice niciodată.
Dovezile biblice sunt aplicate greșit dacă sunt forțate să ateste ceea ce
nu este adevărat. Alții și alții se vor ridica și vor prezenta ceea ce ei
pretind a fi o mare lumină și își vor expune afirmațiile. Dar noi rămânem
fideli reperelor vechi. Se citează 1 Ioan 1: 1- 10.

Sunt instruit să spun că putem folosi aceste cuvinte așa cum se cuvine
pentru acest moment, pentru că a venit timpul când păcatul trebuie să
primească numele său propriu. Suntem împiedicați în lucrarea noastră
de oameni neconvertiți care caută propria lor glorie. Le face plăcere să
fie considerați creatori de noi teorii, pe care le prezintă ca fiind
adevărate. Dar dacă aceste teorii sunt primite, ele vor duce la negarea
adevărului pe care, în ultimii cincizeci de ani, Dumnezeu l-a dat poporului
Său, coroborat cu demonstrația Duhului Sfânt (Scrisoarea 329, 1905).
(Selected Messages, vol. 1, p. 188-190).

Cum ar trebui să reacționăm la aceste principii doctrinare?

Dumnezeu a dat bisericii Sale oameni cu experiență, care au postit, au
plâns și s-au rugat, chiar și toată noaptea, pentru ca Domnul să le
deschidă Scripturile spre înțelegere. În umilință, acești oameni au oferit



lumii beneficiul experienței lor mature. Este această lumină din cer sau
de la oameni? Are vreo valoare, sau nu are niciuna? -1875, Mărturii, vol.
3, pag. 450, 451 (Mărturii, pag. 397).

"Dumnezeu nu se contrazice niciodată..." a declarat Ellen White. "Dar noi
ne ținem de vechile repere . . 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).

Credințele adventiste originale (1872) și cele moderne (1980)
comparate.

COMPARAȚIE:
CREDINȚELE ADVENTISTE ORIGINALE (1872)
CREDINȚELE ADVENTISTE MODERNE (1980)

(1872)
1) Există UN SINGUR DUMNEZEU - Duhul Sfânt este

reprezentantul Său.
(1980)

2) TRINITATEA. (DOCTRINĂ SCHIMBATĂ, TITLU CATOLIC,
CONȚINUT CORECT).

(1872)
2) Domnul Isus, fiul Tatălui, a luat o natură umană păcătoasă, a

trăit exemplul nostru, iar păcatele Lui vor fi șterse și îndepărtate din
sanctuar.
(1980)

4) DUMNEZEU FIUL ETERN s-a întrupat în Iisus Hristos Deși este
cu adevărat și veșnic Dumnezeu, El a devenit cu adevărat om....
(DOCTRINĂ SCHIMBATĂ)

(1872)
3) Că Sfintele Scripturi au fost date prin inspirație și sunt SINGURA

REGULA INFALIBILĂ de credință și practică.
(1980)

1) Sfintele Scripturi transmise prin inspirație sunt revelația infailibilă
a voinței divine. Ei sunt standardul (DOCTRINA SCHIMBATĂ,
SINGURUL CUVÂNT ESTE ELIMINAT)



(1872)
4) Botezul

(1980)
15. Botezul (NESCHIMBAT)

(1872)
5) Nașterea din nou: schimbare morală (convertire și sfințire) și

schimbare fizică (haina de incoruptibilitate).
(1980)

10. EXPERIENȚA SALVĂRII: Menționează doar schimbarea
morală care are loc. (DOCTRINA SCHIMBATĂ ADAUGĂ SIGURANȚA
MÂNTUIRII).

(1872)
6) Că profeția este pentru toți, nu este în taină și trebuie să fie

înțeleasă de popor. (ȘTERS NU EXISTĂ NICIO DECLARAȚIE ÎN
ACEST SENS)

(1872)
7) Că istoria lumii se înscrie în cronologia profetică. (ȘTERS: NU

EXISTĂ NICIO DECLARAȚIE ÎN ACEST SENS)

(1872)
8) Că doctrina convertirii lumii și a unui mileniu temporal este o

fabulație. (REDACTED NO STATEMENT REGARDING IT)

(1872)
9) Că anul 1844 a fost în ceea ce era de așteptat și nu în

cronologia profetică. (ȘTERS: NU EXISTĂ NICIO DECLARAȚIE ÎN
ACEST SENS)

(1872)
10) Că sanctuarul ceresc este sanctuarul noului legământ și că

Hristos a intrat în L.S.S. în 1844 pentru a face ispășire pentru biserica Sa
(a lua păcatele).
(1980)



24. DOCTRINA SCHIMBATĂ - Nu menționează ispășirea sau
ștergerea păcatelor, este doar o judecată care Îl justifică pe Dumnezeu și
îl salvează pe credincios. NIMIC MS.

(1872)
11) Legea lui Dumnezeu este în vigoare și este o cerință morală

pentru toți. Se află în L.S.S. din sanctuarul ceresc, în Chivotul
Legământului.
(1980)

19. DOCTRINA SCHIMBATĂ - Recunoaște valabilitatea și
caracterul obligatoriu al legii lui Dumnezeu. Decontextualizează legea lui
Dumnezeu din sanctuarul ceresc.

(1872)
12) Valabilitatea Sabatului. Și denunță falsul sabat numit duminică.

(1980)
20. Recunoaște valabilitatea Sabatului. Nu denunță duminica ca

fiind un Sabat fals. (DOCTRINĂ SCHIMBATĂ).

(1872)
13) Denunță că Omul păcatului și Antihristul este papalitatea, ca

fiind cel care schimbă vremurile și legea și profeția care avertizează
asupra reformei. (DOCTRINĂ ELIMINATĂ)

(1872)
14) Convertirea ca lucrare a Duhului Sfânt. + 15) Cu toții suntem

păcătoși. Justificarea prin credință.
(1980)

7. Natura omului. În general, prezintă aceleași idei ca cele de mai
sus.

(1872)
16) Darurile spirituale. Darul profeției.

(1980)
17) Darurile și slujbele spirituale (aproape aceleași idei).

DOCTRINA ADĂUGATĂ 18) Darul profeției EGW

(1872)



17) Mesajul celor trei îngeri și a doua venire.
(1980)

DOCTRINA ELIMINATĂ. Adăugat 12) Biserica

(1872)
18) Că cel de-al treilea mesaj este judecata și purificarea.

(1980)
13. The Remnant. Ceva de același gen.

(1872)
19) Că mormântul este un loc fără știință și fără muncă. + 20) Că

starea morților este inconștiența.
(1980)

26) Moartea și Învierea: Relativ aceeași doctrină.

(1872)
21) Cele două învieri trupești. + 22) Transformarea drepților înviați.

(1980)
25) A doua venire a lui Hristos: 2015 a fost schimbat de la

IMINENT la APROAPE.

(1872)
23) Adevărata doctrină a mileniului. + 24) Iadul de la sfârșitul

distrugerii de o mie de ani.
(1980)

27) Mileniul și sfârșitul păcatului: oarecum similar. Nu se spune că
sfinții vor judeca lumea și pe diavol. (SCHIMBAT.)

(1872)

25) Ceruri noi și un pământ nou la sfârșitul mileniului.
(1980)

28. Noul Pământ: cam la fel.

(1872)
26) Că creștinii sunt un popor deosebit și diferit de lume și de căile

ei. + 27) Simplitatea și modestia în îmbrăcămintea creștină.



(1980)
22. Comportamentul creștin: foarte asemănător cu cel original.

Include temperanța.

(1872)
28) Sprijinul Evangheliei este reprezentat de zeciuieli și ofrande.

(1980)
21. The Steward: foarte asemănător cu originalul.


