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„Teza de bază a acestei cărți este că nu putem înțelege astăzi adventismul și 
luptele sale teologice dacă nu înțelegem evenimentele anilor 1950.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 9, (Kindle Edition)



Ce putem învăța din istoria anilor ’50?
1. Că o carte scrisă pentru a ajuta la restabilirea păcii dintre adventiști și protestanții 
conservatori (evanghelici calviniști), a devenit cea mai dezbinătoare carte din istoria 
adventismului:

„Questions on Doctrine se califică cu ușurință ca fiind cea mai 
dezbinătoare carte din istoria adventistă de ziua a șaptea. 
Publicată pentru a ajuta pentru a aduce pacea între 
adventism și protestantismul conservator, apariția ei a adus 
înstrăinare și separare pentru facțiunile adventiste care au 
crescut în jurul ei.” - George Knight, Seventh-day Adventists Answer Questions on 
Doctrine: Annotated Edition, Andrews University Press, 2003, p. XIII



2. Că am pus bazele unui sistem teologic în care rolul principal al 
sanctuarului a fost schimbat de orientarea evanghelică:

„Când adventiștii s-au aventurat pe holurile universităților seculare și a 
seminariilor evanghelice în timpul anilor 1960, experiența și înțelegerea de 
sine adventistă a fost puternic influențată de protestantizarea în curs de 
dezvoltare a adventismului, hrănită de «Questions on Doctrine».” 

„În anumite sectoare ale bisericii, combinația «Questions on 
Doctrine»/«Movement of Destiny» a făcut trecerea de la sanctuar la evanghelia 
evanghelică (…).” 

Fernando Canale, The Eclipse of Scripture and the Protestantization of the Adventist Mind: Part 2: From the Evangelical Gospel to 
Culture, Journal of the Adventist Theological Society, 22/1 (2011):102-133. Article copyright © 2011 by Fernando Canale
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3. Că a fost nevoie să mințim oficial, public, pentru a primi 
acceptarea celor ce nu primiseră întreita solie îngerească:

„Froom și colegii săi, nu doar că au afirmat fals că majoritatea adventiștilor 
cred că natura umană a lui Hristos nu a fost la fel cu cea a păcătoșilor 
căzuți, ci au mers mai departe numindu-i pe cei care credeau poziția lui 
Andreasen «latura lunatică» a denominațiunii. Dincolo de aceasta, 
«Questions on Doctrine» (elaborată în mare de Froom) nu a fost onestă în 
prezentarea subiectului. Un exemplu la subiect este acela că titlurile care 
introduc citatele lui Ellen White nu reprezintă întotdeauna materialele din 
pana ei.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 104 (Kindle Edition) 

„Neputând ocolii problema, se pare că Froom și colegii săi nu au fost onești 
cu privire la ceea ce au început să creadă cei mai mulți adventiști începând 
cu mijlocul anilor 1890. Conform lui Barnhouse, liderii adventiști i-au spus 
lui și lui Martin că «majoritatea denominațiunii a considerat» natura 
umană a lui Hristos «a fi fără păcat, sfântă și desăvârșită».” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 42 (Kindle Edition) 
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4. Că am schimbat modul în care privim biruința păcatului:

„Bates, activ în mișcarea millerită din 1839, 
la începutul lui 1845 a acceptat sabatul zilei 
a șaptea după ce a citit un articol scris de 
T.M. Preble în The Hope of Israel. Legând 
noua sa descoperire de ideea lui Crosier a 
unei lucrări în curs de desfășurare în Sfânta 
Sfintelor înainte de a doua venire, Bates a 
fost primul adventist care a punctat 
importanța ascultării desăvârșite fața de legea 
lui Dumnezeu ca o pregătire pentru intrarea 
sfinților în moștenirea promisă.”  

Paul M. Evans, A Historical-Contextual Analysis of the Final-Generation 
Theology of M.L. Andreasen, teză de diserație, 2010, p. 20 

„Înainte de Heppenstall nici un scriitor 
adventist important nu a negat posibilitatea 
desăvârșirii.” 

Malcom Bull & Keith Lockhart, Seeking a 
Sanctuary, Seventh-day Adventism and the 
American Dream, Indiana University 
Press, 2007, p. 87
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5. Că am început drumul spre teologia pe care o lepădaserăm după 1844:
„În linia întâi a celor ce au reacționat la început la teologia lui Andreasen a fost 
Edward Heppenstall. Dacă teologia lui Andreasen a evidențiat aspectele unice 
ale soteriologiei adventiste (studiul mântuirii), Heppenstall a evidențiat ideile 
teologice pe care adventismul le împărtășește cu alți creștini. El a fost o influență 
teologică majoră în denominațiune de la începutul anilor 1950 până la 
începuturile anilor 1970. (…) cariera sa de profesor a avut un impact și mai puternic 
asupra unei generații de studenți de seminar care vor face să răsune orientarea sa 
teologică în scrierile lor, în predicare și învățare.” (cont.) -  

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 82 (Kindle Edition) 
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5. Că am început drumul spre teologia pe care o lepădaserăm după 1844:

„Pachetul teologic al lui Heppenstall a fost învățat nu numai în sălile de clasă și 
în articolele publicate, ci și în cea mai importantă carte a sa despre soteriologie 
(…). Prin teologia lui Heppenstall, adventismul a început să-și găsească drumul 
înapoi spre o înțelegere mai deplină a evangheliei evanghelice care a început să fie 
evidențiată de Martin Luther și alți reformatori în secolul al XVI-lea. 
Heppenstall a stabilit direcția pe care alții o vor urma în deceniile următoare.” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 82, 83 (Kindle Edition) 

Edward Heppenstall
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5. Că am început drumul spre teologia pe care o lepădaserăm după 1844:

„Unul din protejații lui Heppenstall care va obține o vizibilitate specială a fost 
Desmond Ford. Heppenstall a recunoscut talentele lui Ford la mijlocul anilor 
1950, iar corespondența dintre Heppenstall și tânărul australian înfățișează în 
primii ani o relație profesor-student. Dar, în cele din urmă, Ford va trece dincolo 
de Heppenstall în anumite arii teologice, cu care mentorul său nu putea să fie de 
acord.”  

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 83-84 (Kindle Edition) 

Edward Heppenstall

Ce putem învăța din istoria anilor ’50?



6. Că ne-am întors la teologia lui Luther, iar prin el ne-am întors la 
Augustin, teologul care a dat formă teologiei catolice:

„În ce a constat învăţătura despre neprihănirea prin credinţă, care a devenit 
izvorul principal al marii redeşteptări adventiste [1888], aşa cum a fost prezentată 
şi accentuată de Ellen White şi de alţii? A fost aceeaşi doctrină pe care o prezentaseră 
Luther, Wesley şi alţi slujitori ai lui Dumnezeu.” 

L.H. Christian, The Fruitage of Spiritual Gifts, 1947, p. 239
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6. Că ne-am întors la teologia lui Luther, iar prin el ne-am întors la 
Augustin, teologul care a dat formă teologiei catolice:

„Din primele zile petrecute în mănăstire, a auzit citindu-se din Augustin, iar în 
1508 avea dobândite și subliniate câteva din lucrările lui. Cel mai profund dintre 
filozofii creștini a câștigat de la Pavel, prin neoplatoniști și Victorinus, doctrina 
îndreptățirii prin credință (…) De la episcopul de Hippo studentul de la Wittenberg 
a primit o concepție mai înaltă despre Dumnezeu, (…). Tot de la el a moștenit și 
doctrina depravității voinței umane și o nouă înțelegere a naturii păcatului și a 
harului.” 

Preserved Smith, Luther’s Development of the Doctrine of Justification by Faith Only,  
The Harvard Theological Review, vol. 6, No. 4, octombrie 1913, p. 412 
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6. Că ne-am întors la teologia lui Luther, iar prin el ne-am întors la 
Augustin, teologul care a dat formă teologiei catolice:

„Părinții bisericii, în special Augustin, au jucat un rol vital în dezvoltarea și 
finalizarea teologiei lui Luther. «Teologia noastră și cea a Sfântului Augustin fac 
progrese», spunea el în 1517, iar în «Heildelberg Disputation» (1518) el se referă la 
Sfântul Augustin ca «cel mai credincios» interpret al apostolului Pavel. Astfel, Luther 
a fost adânc înrădăcinat în tradiția patristică.” 

From Conflict to Communion: Lutheran-Catholic Common Commemmoration of the Reformation in 2017, Bonifatius, p. 42 
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6. Că ne-am întors la teologia lui Luther, iar prin el ne-am întors la 
Augustin, teologul care a dat formă teologiei catolice:

„Cel mai de preț element deținut de Augustin, doctrina harului și a credinței, a fost practic 
suprimat până în secolul al XVI - lea, dar în acel timp au fost câțiva autori care l-au preluat 
înaintea lui Luther. Dintre aceștia, cu siguranță unul l-a influențat, briliantul umanist 
francez Lefèvre d’Etaples, ale cărui ediții din Psalmi și Epistolele Pauline au fost folosite 
de Luther în cursurile de la universitate. Exemplarul său din lucrarea francezului, 
Quintuplex Psalterium, adnotat cu propria mână, a supraviețuit, și cu cât este analizat 
mai mult, cu atât de mult se pare că profesorul saxon a adoptat învățătura predecesorului 
său. (…) Dar el a fost cu mult mai impresionat de lucrarea lui Lefèvre, S. Pauli Epistolae 
XIV, publicată în 1512. Luther nu a ajuns la ea decât după 2 sau 3 ani, când a devenit baza 
cursurilor sale despre Romani.” 

Preserved Smith, Luther’s Development of the Doctrine of Justification by Faith Only,  
The Harvard Theological Review, vol. 6, No. 4, octombrie 1913, pagina 412-413 
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„Cu excepția lui Isus Hristos și a apostolului Pavel, sfântul Augustin este fără 
îndoială figura cea mai influentă din istoria creștinismului. Atât ca episcop de 
Hippo (Africa de Nord) cât și ca filozof notoriu, Augustin a dat formă doctrinelor 
Bisericii Catolice și a creat testul decisiv pentru ortodoxie până la, și prin reforma 
protestantă și după ea.” 

https://dailyhistory.org/Why_was_St._Augustine_so_important_in_Christian_History%3F, 
accesat 13 februarie 2019

https://dailyhistory.org/Why_was_St._Augustine_so_important_in_Christian_History%3F


Ce este un disident?

disidént, ~ă smf, a [At: ASACHI, I. 345/29 / V: dezi~, dizi~, (înv) des~ / Pl: 
~nți, ~e / E: fr dissident, lat dissidens, -ntis] 1-2 (Înv) (Persoană) care se 
abătea de la dogmele religiei catolice. 3-4 (Pex) Eretic. 5-6 (Persoană) 
care (făcând parte dintr-o colectivitate, dintr-o organizație etc.) are 
opinii deosebite de acelea ale majorității. 7-8 (Spc) (Persoană) care nu 
este de acord cu un regim politic aflat la putere. 

Sursa: https://dexonline.ro/definitie/disident



„Şi dragonul a fost furios pe 
femeie şi a mers să facă război 

cu rămăşiţa seminţei ei, cei 
care (1) ţin poruncile lui 

Dumnezeu şi (2) au mărturia 
lui Isus Cristos.” 

Apocalipsa 12:17, Fidela



„El (Andreasen) urma, se pare, metodologia lansată de A.T. Jones. Jones a 
pretins în 1894 că singura «folosire corectă a Mărturiilor» este de «a studia 
Biblie prin ele, astfel încât să cunoaștem și să vedem pentru noi că lucrurile 
prezentate în ele sunt în Biblie, iar apoi să prezentăm acele lucruri altora, nu 
din Mărturii ci din Biblie.» Dacă Andreasen a luat metoda sa direct de la Jones 
sau a obținut-o indirect de la el prin mijlocul în care adventiștii făceau 
teologie în anii ’30-’40 este deschis discuției. Neîndoielnic este că Andreasen 
era în dezacord cu pionoerii adventiști în privința autorității  (…).” 

George Knight, End-Time Events and The Last Generation, The Explosive 1950s,  
Pacific Press Publishing, 2018, p. 30, (Kindle Edition)



„«Mărturiile nu sunt pentru a deprecia Cuvântul lui Dumnezeu, ci pentru 
a-l înălța și a atrage mintea spre el, pentru ca simplitatea frumoasă a 

adevărului să se poată întipări tuturor.» (Mărturii, nr. 33, p. 193), [vol. 2, p. 
605]. De aceea, folosirea corectă a Mărturiilor nu este aceea de a fi folosite 

așa cum sunt în ele însele, ca și cum ar fi separate de Cuvântul lui 
Dumnezeu din Biblie; ci a studia Biblia prin ele, astfel încât să cunoaștem 
și să vedem pentru noi că lucrurile prezentate în ele sunt în Biblie; iar 

apoi să prezentăm altora acele lucruri, nu din Mărturii, ci din Biblie 
pentru ca toți ceilalți să vadă pentru ei înșiși că Biblia spune așa.” 

Alonzo T. Jones, Darurile: prezența și scopul lor, The Home Missionary, decembrie 1894,  p. 12



„Vom începe în această seară cu gândul pe care l-am avut în seara trecută, şi anume că vom începe să studiem acest 
subiect aşa cum este în Biblie. Aş putea să-mi iau timp şi să-l citesc în întregime din Mărturii şi din Calea către Hristos. Aş 
putea să-l predic în întregime din aceste scrieri tot aşa de bine ca şi din Biblie. Dar există o problemă; fraţii par atât de dispuşi 
să se mulţumească cu ce citim din ele, încât nu vor merge la Biblie ca să-l găsească acolo. Mărturiile şi Calea către Hristos 
ne sunt date ca să ne conducă să vedem că acest subiect este în Biblie şi să-l primim de acolo. Aşa că, înadins voi evita 

aceste scrieri, nu pentru că ar fi ceva rău în a le folosi, dar avem nevoie, fraţilor, să-l primim din Biblie şi să ştim unde este 
în Biblie. Aceasta este voia Domnului după cum reiese din Mărturii. Să citim: «Cuvântul lui Dumnezeu este suficient 

pentru a lumina cea mai întunecată minte, şi poate fi înţeles de cei care au dorinţa să-l înţeleagă. Dar cu toate acestea, 
unii care mărturisesc a face din Cuvântul lui Dumnezeu studiul lor, sunt găsiţi în directă opoziţie cu învăţăturile lămurite 
ale lui. De aceea, pentru a lăsa bărbaţii şi femeile fără scuză, Dumnezeu dă mărturii clare şi la obiect, aducându-i înapoi 

la cuvântul pe care au neglijat să-l urmeze.»” 

Alonzo T. Jones, Solia îngerului al treilea, General Conference Daily Bulletin, 23 februarie 1893, predica 15, p. 358



„Cred că nu este nimeni în sală, care să nu fie convins că ar crede cu adevărat în Spiritul Profeţiei. Adică să nu creadă că 
Spiritul Profeţiei aparţine bisericii - soliei - fiind manifestat prin Sora White, şi că lucrările sale sunt crezute, cel puţin 

aparent crezute, atât timp cât cuprinsul lor şi Scripturile dovedesc că aceste lucrări sunt o parte a lucrării Spiritului 
Profeţiei. Dar problema nu în aceasta constă, căci avem probleme acum. Dacă nu am şti că avem probleme, am fi într-o 

stare mult mai rea decât dacă avem probleme şi ştim că avem probleme. Ba, mai mult, cauza lui Dumnezeu, la fel ca voi şi 
ca mine, are aşa probleme încât zi după zi sporeşte pericolul de a ne atrage mânia lui Dumnezeu din cauza stării în care 
ne aflăm. Domnul ne-a spus aceasta nu odată, şi ne spune cum am ajuns aici, şi ne spune şi cum să ieşim din necaz. (…) 

Când Domnul ne spune în ce problemă ne aflăm, El ne spune cum am ajuns aici şi cum să ieşim. Toată problema a 
apărut din cauză că au fost nesocotite Mărturiile. Aşa că, dacă am ajuns în necaz pentru că am nesocotit Mărturiile, iar 
Mărturiile ne spun cum să ieşim din necazul acesta, dacă urmăm mărturia aceea care ne ajută să ieşim din necaz, atunci 

înseamnă că suntem de partea Mărturiilor.” 

Alonzo T. Jones, General Conference Daily Bulletin, 12 februarie 1897, predica 1, p. 2



„Am fost instruită să folosesc discursurile tale tipărite în Buletinul Conferinței 
Generale din 1893 și 1897, care conțin argumente puternice cu privire la 

temeinicia Mărturiilor și care întăresc printre noi darul profeției. Mi-a fost 
arătat că mulți vor fi ajutați de aceste articole, și în mod special cei noi veniți 

la credință, care nu cunosc istoria noastră ca popor. Ar fi o binecuvântare 
pentru tine să recitești aceste argumente care au fost de la Duhul Sfânt.” 

Ellen G. White către A.T. Jones, Scrisoarea 230, 25 iunie 1908



„Declarația lui Ellen White care este cel mai des citată pentru susținerea 
principiului secerișului este din Parabolele Domnului Hristos (p. 69): 

Observați că această declarație nu spune că Dumnezeu trebuie neapărat 
să aibă o astfel de biserică, ci doar că El o caută cu mult dor.” 

Woodrow Whidden, Ministry, „The vindication of God and the harvest principle”, octombrie 1994, pp. 44-45

«Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să se 
manifeste în biserica Sa. Când caracterul Domnului 
Hristos va fi în mod desăvârșit reprodus în poporul 

Său, atunci El  va veni să-i ia la Sine ca fiind ai 
Săi.»

7. Că Ellen White a început să aibă nevoie de asistenți 
care să o ajute să spună ceea ce nu reușea singură:
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7. Că Ellen White a început să aibă nevoie de asistenți 
care să o ajute să spună ceea ce nu reușea singură:

„Așadar, desăvârșirea moral-spirituală, în concepția lui Ellen 
White, nu înseamnă «perfect sinlessness», «lipsa desăvârșită de 
păcate», ci «love that is made perfect», «dragostea care este făcută 
desăvârșită» prin prezența Duhului Sfânt în viața persoanei. O 
asemenea persoană este victorioasă, fiindcă nu tolerează în 
viața sa nici supremația păcatului la singular și nici pe cea a 
păcatului la plural.” 

Szallós-Farkas Zoltán, Dumnezeu, Scriptura și Biserica, Tratat de teologie, hristologie și spiritualitate, 
Editura Universității Adventus, Cernica, 2019, p. 327 
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„Desăvârșirea morală și spirituală este promisă tuturor prin harul și puterea lui 
Hristos.” - Ellen G. White, Faptele apostolilor, p. 478 

„Legea lui Dumnezeu este singurul standard adevărat al desăvârșirii morale.” - 
Ellen G. White, The Sanctified Life, p. 80 

„De la toți se cere desăvârșirea morală. Niciodată n-ar trebui ca noi să coborâm 
standardul neprihănirii, pentru a ne acomoda tendințelor spre rău, fie 
moștenite, fie cultivate. Noi trebuie să înțelegem că nedesăvârșirea caracterului 
este păcat. Toate atributele neprihănite ale caracterului se află în Dumnezeu ca 
un tot desăvârșit, armonios și toți aceia care primesc pe Domnul Hristos ca un 
Mântuitor personal au privilegiul de a avea aceste calități.” - Parabolele Domnului Hristos, p. 
330 

„Ființe cerești vor conlucra cu instrumentele omenești care, cu o credință 
puternică, hotărâtă, caută acea perfecțiune a caracterului care să ducă la 
desăvârșire în acțiune. Tuturor acelora care sunt angajați în această lucrare 
Domnul Hristos le spune: «Eu sunt la dreapta ta, ca să te ajut».” - Parabolele Domnului 
Hristos, p. 332 



„Am văzut că mulți neglijau pregătirea atât de necesară și așteptau timpul de «înviorare» și pe cel al 
«ploii târzii» care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua Domnului și să trăiască înaintea Sa. O, 
pe cât de mulți i-am văzut în timpul strâmtorării neacoperiți! Ei neglijaseră pregătirea necesară; din 
această pricină, ei nu au putut primi înviorarea pe care toți trebuie s-o aibă ca să poată fi pregătiți să 
trăiască în fața unui Dumnezeu sfânt. Cei care refuză să fie modelați de către profeți și nu reușesc 
să-și curețe sufletele ascultând de tot adevărul și care sunt dispuși să creadă că starea lor este cu 
mult mai bună decât este în realitate vor ajunge în timpul căderii plăgilor și vor vedea atunci că au 
nevoie să fie ciopliți și finisați pentru zidire. Dar atunci nu va mai fi timp pentru a face aceasta și nici 
un Mijlocitor care să le pledeze cauza înaintea Tatălui. Înainte de această vreme, a ieșit declarația 
înfricoșător de solemnă: «Cine este nedrept, să fie nedrept și mai departe; cine este întinat să se 
întineze și mai departe; cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. și cine este 
sfânt să se sfințească și mai departe!» Am văzut că nimeni nu putea avea parte de «înviorare», dacă 
nu obținea biruința asupra oricărui păcat, asupra mândriei, egoismului, iubirii de lume și oricărui cuvânt 
și acțiune greșite. Ar trebui, de aceea, să ne apropiem din ce în ce mai mult de Domnul și să căutăm 
cu sinceritate acea pregătire necesară pentru a ne face în stare să rămânem neclintiți în bătălie în 
ziua Domnului. Toți să-și aducă aminte că Dumnezeu este sfânt și că nimeni nu poate sta vreodată 
în prezența Sa în afară de făpturile sfinte.”  

 Scrieri timpurii, p. 71 



„Legea lui Dumnezeu nu va fi satisfăcută de nimic mai puțin decât desăvârșirea 
sau o ascultare desăvârșită față de toate cerințele ei.”  

 Mărturii, vol. 1, p. 416 



„Noi putem birui. Da, pe deplin, cu totul. Isus a murit pentru ca noi să putem 
birui firea cea rea, orice păcat, orice ispită și să putem sta în cele din urmă alături 
de El.”  

Mărturii, vol. 1, p. 144 



„Acum, când Marele nostru Preot face ispășire pentru noi, trebuie să căutăm să 
devenim desăvârșiți în Hristos. Nici măcar printr-un gând Mântuitorul nostru n-a 
putut fi adus să Se supună puterii ispitei. Satana găsește în inimile omenești un 
loc unde-și poate câștiga un punct de sprijin; o dorință păcătoasă este nutrită, 
prin care ispitele lui își manifestă puterea. Dar Hristos a declarat despre sine: 
„Vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic cu Mine” (Ioan 14, 30). Satana 
n-a putut găsi nimic în Fiul lui Dumnezeu care să-i fi oferit posibilitatea 
biruinței. El păzise poruncile Tatălui Său și în El nu era nici un păcat pe care 
Satana să-l poată exploata spre folosul lui. Aceasta este starea în care trebuie să fie 
găsiți aceia care vor sta în timpul strâmtorării. În viața aceasta, trebuie să 
îndepărtăm păcatul de la noi prin credința în sângele ispășitor al lui Hristos. 
(…) Nimeni nu poate neglija sau amâna această lucrare decât cu periclitarea 
cea mai înfricoșată a sufletului.” 

Tragedia veacurilor, p. 623 



„Mântuitorul a luat asupra Lui neputinţele firii omeneşti şi a dus o viaţă fără 
păcat, pentru ca oamenii să aibă siguranţa biruinţei, în ciuda slăbiciunii naturii 
umane. Hristos a venit să ne facă părtaşi la natura divină, iar viaţa Sa declară că 
umanul, combinat cu divinul, nu comite păcat.” 

Divina vindecare, p. 180 



„Acela care ascultă din toată inima de porunca a patra va asculta de întreaga 
lege.”  

 Mărturii, vol. 6, p. 350 



„Questions on Doctrine a lăsat intactă doctrina 
sanctuarului, dar a început să erodeze fundațiile sale.” 

Malcom Bull & Keith Lockhart,  
Seeking a Sanctuary, Seventh-day Adventistm and the American Dream,  

Indiana University Press, 2007, p. 85 



„Autoritățile papale i-au ridiculizat la început pe reformatori, iar când 
aceasta nu a stins spiritul investigării i-au așezat în spatele zidurilor 
închisorii și i-au pus în lanțuri, iar când aceasta nu i-a adus la tăcere și nu 
i-a determinat să retracteze, în cele din urmă, i-au adus la rug și la sabie. 
Trebuie să fim foarte atenți ca să nu facem primii pași pe acest drum care duce 
la Inchiziție. Adevărul lui Dumnezeu este progresiv; este întodeauna în 
față, mergând din putere la o și mai mare putere, de la lumină la o și mai 
mare lumină.” 

Signs of the Times, 26 mai 1890



„A nu ține seamă de lumină înseamnă a o lepăda. Respingerea luminii îi face 
pe oameni robi, legându-i cu lanțurile întunericului și ale necredinței.” 

Mărturii, vol. 2, p. 93



„Vrăjmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că în mijlocul 
adventiștilor de ziua a șaptea va avea loc o mare reformă, iar reforma 
aceasta va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca niște stâlpi de 
susținere ai credinței noastre și în angajarea într-un proces de 
reorganizare. Dacă reforma aceasta va avea loc, care va fi rezultatul? 
Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, i le-a dat 
bisericii rămășiței, ar fi desființate. Religia noastră ar fi schimbată. 
Principiile fundamentale care au susținut lucrarea în ultimii cincizeci de 
ani ar fi considerate ca fiind false. Ar fi înființată o organizație nouă. Cărți 
de un nou ordin vor fi scrise. Ar fi prezentat un sistem de filozofie 
intelectuală.” 

Solii alese, vol. 1, p. 204


