
„UN SISTEM COMPLET AL ADEVĂRULUI, 
LEGAT ŞI ARMONIOS”

MOŞTENIREA LUMINII



OARE?

Cea mai ușoară cale de a explica de ce este atât de multă confuzie și dezorientare în rândul adventiștilor este să aduci în 
discuție plăcerea poporului pentru păcat, să indici spre corpul pastoral ca fiind un generator de confuzii, apoi să folosești 
Biblia și pe Ellen White pentru a susține aceste lucruri. Însă de cele mai multe ori acest demers se va dovedi inutil și va 
stârni împotrivire, fiind văzut ca un atac la adresa bisericii, „așa slabă și plină de defecte cum este”*. Aplicarea acestei metode 
pentru a explica confuzia și problemele cu care ne confruntăm este astăzi lipsită de profesionalism și prea simplistă pentru a 
reuși să răspundă coerent chestiunilor în ansamblul lor. Și asta pentru că păcatul intră prin canale** care sunt percepute de 
mintea noastră ca fiind onorabie, progresive și de dorit pentru binele și dezvoltarea bisericii și misiunii ei. 

i) avem mai multe explicații cu privire la existența/inexistența sanctuarului ceresc, ca loc real, și a ce anume are loc 
acolo; 

ii) avem explicații diferite cu privire la neprihănirea prin credință; 
iii) vedem diferit planul lui Dumnezeu cu biserica și ce anume intenționează EL să realizeze în și prin ea; 
iv) prezentăm diferit istoria bisericii, în rapoartele care sunt date poporului, și ne raportăm la ea în funcție de cum o 

percepem; 
v) suntem confuzi cu privire la identitatea și apariția mișcării advente; 
vi) dorind să fim relevanți pentru lume și alte biserici, căutăm puncte comune cu ei, pierzând din vedere cele care 

ne despart iremediabil; 
vii) am schimbat școala de Sabat cu universitatea și dăm credit inteligenței umane în locul înțelepciunii divine.

* Manuscrisul 155, 1902; ** Autoritate prin universitate
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„Mijlocirea lui Hristos în favoarea omului, din Sanctuarul de sus, 
este tot atât de importantă, pentru Planul de Mântuire, ca moartea 
Sa pe cruce. Prin moartea Sa, El a început acea lucrare, pe care, 
după înviere, S-a înălțat să o desăvârșească în ceruri. Trebuie să 
intrăm prin credință dincolo de perdea, «unde Isus a intrat 
pentru noi ca înainte-mergător» (Evrei 6: 20). Acolo se reflectă 
lumina de la crucea de pe Calvar. Acolo putem câștiga o înțelegere 
mai clară a tainelor mântuirii.” - Tragedia veacurilor, p. 488 

„Din Sfânta Sfintelor se continuă marea lucrare de instruire. 
Îngerii lui Dumnezeu comunică cu oamenii. Hristos oficiază în 
Sanctuar. Noi nu Îl urmăm în Sanctuar aşa cum ar trebui să o 
facem. Hristos şi îngerii Săi lucrează în inimile oamenilor. 
Biserica de sus, unită cu biserica de jos, luptă lupta cea bună pe 
pământ. Trebuie să aibă loc o curăţire a sufletului aici pe pământ, în 
armonie cu lucrarea lui Hristos de curăţire a Sanctuarului din cer.” - 
Materialele 1888, p. 27

SANCTUARUL



„Aceia care vor trăi pe pământ atunci când va înceta mijlocirea 
Domnul Hristos în Sanctuarul de sus, vor trebui să stea în fața 
unui Dumnezeu sfânt fără mijlocitor. Hainele lor trebuie să fie 
fără pată, caracterele lor trebuie să fie curățite de păcat prin 
sângele stropirii. Prin harul lui Dumnezeu și prin eforturile lor 
stăruitoare, trebuie să fie biruitori în lupta cu cel rău. În timp ce 
judecata de cercetare se continuă în cer, în timp ce păcatele 
credincioșilor pocăiți sunt îndepărtate din Sanctuar, în mijlocul 
poporului lui Dumnezeu trebuie să se producă o lucrare deosebită de 
curățire, de îndepărtare a păcatelor. Această lucrare este mai clar 
prezentată în soliile din Apocalipsa capitolul 14.” - Tragedia veacurilor, p. 
425
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„Legea lui Dumnezeu a fost marele subiect al luptei din ceruri.” - 
Manuscript Releases, vol. 5, p. 269 

„La început, marea luptă s-a dat în legătură cu Legea lui 
Dumnezeu. (…) Marea luptă a început în ceruri și avea să fie decisă 
în același loc, pe același teren pe care Satana îl pretindea ca fiind al 
lui.” - Patriarhi și profeți, p. 69 

„Satana, îngerul căzut, declarase că niciun om nu poate ţine Legea 
lui Dumnezeu după neascultarea lui Adam.” - Adevărul despre îngeri, p. 155 

„Căci, cine păzește toată Legea, și greșește într-o singură 
poruncă, se face vinovat de toate.” - Iacov 2:10



„Trebuie să existe o înțelegere clară a ce anume este păcatul și trebuie 
să evităm să pășim spre granița dintre ascultare și neascultare.”– 
Solii Alese, vol. 1, p. 234  

„Ce este păcatul? Singura definiție care îți este dată în Cuvântul lui 
Dumnezeu este «păcatul este călcarea legii». Apostolul spune: «unde 
nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.»” – Review and Herald, 10 
iunie 1890 

„Pentru a-L lăsa pe Isus în inimile noastre trebuie să ne oprim din 
a mai păcătui. Singura definiție pentru păcat pe care o avem în Biblie 
este că păcatul este călcarea legii. Legea ajunge departe în cerințele 
ei și noi trebuie să aducem inimile noastre în armonie cu ea.” – Signs 
of the Times, 3 martie 1890 

„Atunci când ne separăm de Dumnezeu prin păcat, care este 
călcarea legii Sale, Satana ia controlul minților noastre.” – Review and 
Herald, 12 iulie 1887 

NATURA PĂCATULUI



„Îmbrăcat cu veșmintele umanității, Fiul lui Dumnezeu a venit 
jos la nivelul acelora pe care a dorit să-i salveze. În El nu era nicio 
urmă de viclenie sau păcătoșenie; a fost întotdeauna pur și 
nepătat; deși a luat asupra Sa natura noastră păcătoasă.” – The Signs of 
the Times, 30 iulie 1902 (The Review and Herald, 22 august 1907 și SDA Bible Commentary, vol. 7, p. 452) 

„El a binecuvântat copiii care erau stăpâniți de aceleași pasiuni ca 
ale Lui.” – The Signs of the Times, 9 aprilie 1896 

„Deși a avut toată puterea pasiunii umanității, nu a cedat 
niciodată ispitei de a face ceva care nu era pur, înălțător și 
înnobilator.” – The Signs of the Times, 21 noiembrie 1892 

NATURA DOMNULUI 
HRISTOS



„Scopul lui Dumnezeu prin trimiterea soliei îngerului al treilea 
lumii este acela de a pregăti un popor care să stea credincios față 
de El în timpul judecății de cercetare.” - Manuscrisul 154, 1902 

„Mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă solia îndreptățirii prin 
credință este solia celui de-al treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu 
adevărat, este solia celui de-al treilea înger».” - Review and Herald, 1 aprilie 1890
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J A M E S  W H I T E

„Adevărul prezent este armonios în toate părțile sale: 
zalele sale sunt legate toate; poziția fiecărei părți față de 
celelalte este ca mecanismul unui ceas. Sparge un zimț și 
mecanismul este oprit, rupe o za și lanțul este rupt. Scoate 
un fir și putem deșira totul. Să ne mișcăm astfel cu grijă, 
comparând critic cu Cuvântul lui Dumnezeu toate 
pozițiile, să luăm bine în considerare făgașul lor, și 
armonia sau discrepanța care există între ele și alte 
părți ale Cuvântului, înainte de a păși peste ele.” 

James White, The Review and Herald, „Are the Seven Last Plagues in the Future?”, 
7 ianuarie 1858
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1888



„Apoi a fost decada din jurul lui 1888, în care denominațiunea a trecut 
printr-o reorientare teologică, în timp ce idei puternice despre 
neprihănirea prin credință și centralitatea lui Isus au primit o evidențiere 
potrivită; ca fiind atât baza, cât și contextul pentru înțelegerile doctrinale 
dezvoltate în anii 1840.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 13 (Kindle Edition)



„(…) criza 1888 a agitat biserica cu o așa magnitudine, încât 
denominațiunea nu și-a revenit niciodată.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 24 (Kindle Edition)



L E  R O Y  E .  F R O O M

„Modul său (Waggoner) de a acționa nu era bazat pe 
contradicție. O dorință nestăvilită îl împingea. Nu era prin 
natură un polemist. Prezentarea sa nu era polemică. El nu 
dezbătea. El învăța simplu pentru că era un învățător. Nu a 
fost o prezentare subită, imatură, impetuoasă. Și nu era 
superficială. A fost o expunere deschisă a celor mai înalte și 
mai profunde învățături ale Cuvântului. A fost rezultatul 
multor ani de studiu.  

Mai mult decât atât, el a fost convins că adevărul suprem al 
mântuirii nu a minimizat și alterat caracterul special al soliei 
îngerului al treilea, așa cum se temeau unii și nici nu o va face. 
Mai degrabă îl fixa și consolida dându-i mai multă forță, 
claritate și valabilitate. El a văzut că sub nicio formă nu era o 
îndepărtare de la mărețul cadru structural al «adevărului 
prezent» așa cum incorect au afirmat unii. În schimb, a investit 
solia cu o putere mai mare, tărie și atractivitate. Ellen White a 
atestat aceasta.” 

Le Roy Edwin Froom, Movement of Destiny, Review and Herald Publishing Association, 
Washington D.C., 1971, pp. 533-534



E L L E N  G .  W H I T E

„Mi-a fost pusă întrebarea: «Ce crezi despre lumina pe care 
o prezintă aceşti oameni?» Eu v-am prezentat-o pe 
parcursul ultimilor 45 de ani – farmecul inegalabil al lui 
Hristos. Acesta a fost subiectul pe care am încercat să-l 
prezint minţilor voastre. Când fratele Waggoner a prezentat 
aceste idei la Minneapolis, a fost prima învăţătură clară cu 
privire la acest subiect, pe care am auzit-o vreodată rostită de 
buze omeneşti, cu excepţia conversaţiilor dintre mine şi soţul 
meu. Mi-am spus în sinea mea: «Pentru că Dumnezeu mi-a 
descoperit-o în viziune, eu pot să o înţeleg cu atâta 
claritate, dar ei nu pot să o înţeleagă, deoarece nu le-a fost 
prezentată niciodată aşa cum mi-a fost descoperită mie. Iar 
când o altă persoană a prezentat-o, fiecare fibră din inima 
mea a spus Amin.»” 

Ellen G. White, Materialele 1888, p. 349



E L L E N  G .  W H I T E

„Domnul, în marea Sa îndurare a trimis cea mai 
prețioasă solie prin frații Waggoner și Jones. Această 
solie a avut scopul de a-L aduce în atenția oamenilor pe 
Mântuitorul înălțat ca jertfă pentru păcatele întregii 
lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin credința în 
Garantul divin, a invitat oamenii să primească 
neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin 
ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu.” 

Ellen G. White, Scrisoarea 57, 1895, către O.A. Olsen, în Materialele 1888, p. 1336



Sanctuarul, 1888 și pierderea clarității



În Review din 1 aprilie 1890, Ellen 
White confirmă că solia neprihănirii 
prin credință este solia îngerului al 
treilea.  

Într-o scrisoare pe care o trimite lui 
Uriah Smith în 1892 ea afirmă că solia 
prezentată de Jones și Waggoner este 
solia către Laodiceea. 

În 1857, în Mărturia numărul 4, Ellen 
White afirmase că soarta bisericii 
depinde de solia către Laodiceea. 
Deci, soarta bisericii depinde de solia 
neprihănirii prin credință. 



„Mi-au scris câțiva, întrebându-mă dacă 
solia îndreptățirii prin credință este solia celui 
de-al treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu 
adevărat, este solia celui de-al treilea înger».” 

Review and Herald, 1 aprilie 1890



„Solia dată nouă prin A.T. Jones și E.J. Waggoner 
este solia lui Dumnezeu pentru biserica 
Laodiceană și vai aceluia care declară a crede 
adevărul și totuși nu reflectă altora razele date 
de Dumnezeu.” 

Materialele 1888, p. 1052 

„Solia Laodiceeană a fost vestită. Ia această solie 
în toate fazele ei și vestește-o oamenilor 
o r i u n d e Prov i d e n ța d e s c h i d e c a l e a . 
Îndreptățirea prin credință și neprihănirea lui 
Hristos sunt temele care trebuie prezentate unei 
lumi care piere.” 

Materialele 1888, p. 1054



Mărturii, vol. 1, pp. 179, 181



H E R B E R T  E .  D O U G L A S S

„Solii de la Conferința Generală din 1888 (White, 
Jones și Waggoner) au scos în evidență legătura 
indisolubilă dintre judecata de cercetare și 
neprihănirea prin credință, probabil pentru prima 
dată în culori HD, vii. Ellen White a scos în evidență 
această legătură vie într-o serie de articole scrise la 
puțin timp după conferința din 1888.” 

H. Douglass, Cleansing the Sanctuary, 1888 Convention at Pacific Union College, 4 
iulie 2008, notițe de predică



E L L E N  G .  W H I T E

„Hristos este în sanctuarul ceresc. El este acolo pentru a 
face ispășire pentru popor. El este acolo pentru a 
prezenta Tatălui Său coasta Sa rănită și mâinile 
străpunse. El este acolo pentru a pleda pentru biserica 
Sa de pe pământ. El curăță sanctuarul de păcatele 
poporului. Care este lucrarea noastră? Lucrarea noastră 
este aceea de a fi în armonie cu lucrarea lui Hristos. 
Prin credință noi trebuie să lucrăm cu El, să fim în 
uniune cu El.” 

Ellen G. White, Review and Herald, „Domnul trebuie să fie lumina noastră”,  
28 ianuarie 1890



E L L E N  G .  W H I T E

„Neprihănirea noastră se găsește în ascultarea de legea 
lui Dumnezeu prin meritele lui Isus Hristos. Nu ne 
putem permite să greșim într-un punct; pentru că dacă 
facem asta suntem declarați vinovați de toate; adică, 
suntem înregistrați în ceruri ca păcătoși, copii 
neascultători, nemulțumitori, nesfinți, care aleg 
depravarea Satanei în locul purității lui Hristos. Un 
sacrificiu infinit a fost făcut pentru ca imaginea morală 
a lui Dumnezeu să poată fi restaurată în om, prin 
ascultarea benevolă de toate poruncile lui Dumnezeu. 
Excepțională este salvarea noastră pentru că au fost 
asigurate măsuri ample, prin neprihănirea lui Hristos, 
pentru ca noi să putem fi puri, întregi, nelipsindu-ne 
nimic.” 

Ellen G. White, Review and Herald, „Relația lui Hristos cu legea nu este înțeleasă”,  
4 februarie 1890



E L L E N  G .  W H I T E

„Hristos curăță templul din ceruri de păcatele 
poporului, iar noi trebuie să lucrăm pe pământ în 
armonie cu El, curățind templul sufletului de murdăria 
sa morală.” 

Ellen G. White, Review and Herald, „Pericolul exprimării îndoielii”, 11 februarie 1890



Venirea lui Isus nu depinde de finanțele bisericii, de mai multe eforturi 
misionare, de o nouă spiritualitate, de implicarea socială și acceptul 

lumii, ci de un popor pregătit în Sanctuar de solia îngerului al treilea 
(NPC) care să poată fi sigilat ca urmare a lucrării ploii târzii.

EȘECUL ÎN ÎNȚELEGERE



„Când lucrarea lui Isus din Sfânta a luat 
sfârşit şi El a trecut în Locul Preasfânt şi a stat 
înaintea chivotului care conţinea Legea lui 
Dumnezeu, Domnul a trimis un alt înger 
puternic, cu un al treilea mesaj pentru lume. (…) 
Cel de-al treilea înger îşi încheie mesajul în 
felul acesta: «Aici este răbdarea sfinţilor, care 
păzesc poruncile lui Dumnezeu şi credinţa lui 
Isus». Când a repetat aceste cuvinte, el a arătat 
către Sanctuarul ceresc. Mintea celor care 
îmbrăţişează această solie este îndreptată către 
Sfânta Sfintelor, unde Isus stă înaintea 
chivotului, făcând o ultimă mijlocire pentru toţi 
aceia pentru care mila încă zăboveşte şi pentru 
cei care au încălcat Legea lui Dumnezeu din 
neştiinţă.” 

Scrieri timpurii, p. 254 



„Apoi am văzut cel de-al treilea înger. 
Î n g e r u l m e u î n s o ţ i t o r a s p u s : 
«Înfricoşătoare este lucrarea lui. Teribilă 
îi este misiunea. El este îngerul care 
urmează să despartă grâul de neghină şi să 
sigileze — sau să lege — snopii de grâu 
pentru hambarul ceresc. Aceste lucruri ar 
trebui să ocupe cu totul mintea şi să 
angajeze întreaga atenţie.»”  

                Ellen White, Scrieri timpurii, p. 117-118
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„Cei doi oameni puseseră laolaltă marile adevăruri ale adventismului, care aveau în 
centru poruncile lui Dumnezeu, şi marele adevăr al creştinismului evanghelic, care 
avea în centru mântuirea prin credinţa în Isus (…) În esenţă, Ellen White afirma că, în 
sfârşit, adventiştii de ziua a şaptea aveau o înţelegere completă a soliei îngerului al treilea 
(…). Adică, ei uniseră acele aspecte ale teologiei adventiste, care erau distinctive, cu 
marea temă a îndreptăţirii prin credinţă care, aşa cum s-a exprimat Ellen White, era 
propovăduită de către predicatorii sfinţirii (Review and Herald, 13 august 1889). Rezultatul a 
fost că, începând din 1888, adventiştii ajunseseră în cele din urmă în poziţia de a prezenta 
solia îngerului al treilea în întregimea şi echilibrul ei.” 

George Knight, A User-Friendly Guide to the 1888 Message , 1998, pp. 108, 110, 113,  
Apud. Ron Duffield, Întoarcerea ploii târzii, p. 167



„Predicatorii sfinţirii au mers până la mari 
extreme cu privire la punctul acesta. Ei au 
predicat cu zel: «Doar crede în Hristos, şi vei fi 
mântuit, dar lasă la o parte Legea lui 
Dumnezeu». Aceasta nu este învăţătura 
Cuvântului lui Dumnezeu. Nu există nicio 
temelie pentru o astfel de credinţă. Nu acestea 
sunt giuvaerurile preţioase ale adevărului pe 
care Dumnezeu l-a dat poporului Său pentru 
timpul acesta. Această doctrină duce în rătăcire 
multe suflete cinstite.”  

Review and Herald, „Camp-Meeting at Williamsport, PA.”, 13 august 1889 



„Cu ceva timp în urmă, într-o serie de editoriale, am 
comentat asupra importanței cinei Domnului - 
euharistia, așa cum o numesc ale comunități religioase - 
pentru mișcarea ecumenică.” 

„Ecumenismul și misiunea adventistă 

Apocalipsa 14:6-12 este o parte a Scripturii care are o 
semnificație deosebită pentru Adventiștii de Ziua a 
Șaptea. Este motivul existenței noastre. Noi credem că 
Dumnezeu ne-a încredințat o solie specială pentru acest 
timp. Dar cum trebuie să ne înțelegem misiunea în 
lumina fenomenului mișcării ecumenice din tipurile 
noastre? Care ar trebui să fie abordarea oamenilor din 
alte denominațiuni creștine? Ar trebui să fie 
confruntarea, cooperarea sau proclamarea? (…)  

Toate aceste evidențieri se potrivesc în sfera soliilor celor trei 
îngeri.” 

Roy Adams, Review and Herald, „Editorial”, „Sizing Up the Seventh Assembley”,  
2 mai 1991, pp. 4, 10



„A fost unică solia neprihănirii prin credință, 
prezentată la Sesiunea Conferinței Generale din 
1888, sau a fost doar o reafirmare a mesajului 
predicat de Martin Luther cu trei secole și 
jumătate mai devreme? (…) Părerea noastră este că 
mesajul din 1888 a fost distinctiv şi a cuprins mult 
mai mult decât învăţătura lui Luther despre 
«îndreptăţirea prin credinţă». Mesajul acesta a avut 
un accent escatologic puternic. El a avut scopul de a 
pregăti un popor pentru a fi strămutat în cer la a 
doua venire a lui Hristos. El a atras atenţia asupra 
sanctuarului ceresc. El a scos în evidenţă natura 
umană a lui Hristos şi a declarat că Isus nu este 
doar Mântuitorul nostru, ci şi Exemplul nostru – 
Unul care a trăit o viaţă de credinţă şi ne-a arătat 
cum să trăim acelaşi fel de viaţă.”  

Review and Herald, „Editor’s Viewpoint”, 18 noiembrie 1976, p. 2



„Tot poporul lui Dumnezeu trebuie să stea 
acum pe platforma adevărului, așa cum a fost 
prezentată în solia îngerului al treilea. (…) 
Singura speranță, pentru oricine, este de a 
apuca strâns dovezile care au confirmat 
adevărul în neprihănire.” 

The Paulson Collection of Ellen White Letters, p. 67 


