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Laodicea 
1888-a doua venire 

a lui Hristos



1. Descrierea lui Isus Hristos 

Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie-i: 
‘Iată ce zice Cel ce este Amin, Martorul credincios și 

adevărat, Începutul zidirii lui Dumnezeu: 

(Apocalipsa 3:14)



2. Laudă 

NU ARE



3. Mustrare 
«Știu faptele tale: că nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă 

ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindcă ești căldicel, nici rece, 
nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că zici: 
‹Sunt bogat, m-am îmbogăţit și nu duc lipsă de nimic›, și nu 
știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, te sfătuiesc 

să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te 
îmbogăţești, și haine albe, ca să te îmbraci cu ele și să nu ţi 

se vadă rușinea goliciunii tale, și doctorie pentru ochi, ca să-ţi 
ungi ochii și să vezi.  

(Apocalipsa 3:15-18)



4. Îndemn 

Eu mustru și pedepsesc pe toţi aceia pe care-i iubesc. 
Fii plin de râvnă dar și pocăiește-te!  

(Apocalipsa 3:19)



5. Promisiune 

Iată, Eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu 
și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el, cu 

Mine. Celui ce va birui îi voi da să șadă cu Mine pe 
scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am 

șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.»’ 

(Apocalipsa 3:20-21)
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Întrucât, în opinia noastră, ar fi o mare 
binecuvântare pentru situația din Australia și 

coloniile adiacente pentru ca Sora White să viziteze 
acest câmp;  

Prin urmare, am hotărât: să o invităm să o facă cât 
mai curând ca toamna viitoare, dacă judecata ei și 

lumina pe care o poate avea în această privință va fi în 
concordanță cu această cerere; bineînțeles că W. C. 

White o va însoți în această vizită. 
(Buletinul Conferinței Generale, 1891, p.256)



În această dimineață, mintea mea este îngrijorată și 
tulburătoare în privința datoriei mele. Poate fi voia lui Dumnezeu 

să plec în Australia? Aceasta implică foarte mult lucru pentru 
mine. Nu am o lumină specială pentru a părăsi America pentru 
această țară îndepărtată. Cu toate acestea, dacă știam că 
este vocea lui Dumnezeu, aș merge. Dar nu înțeleg problema. 
Unii care poartă responsabilități în America par a fi foarte 
persistenți, că munca mea specială ar trebui să fie să merg în 
Europa și în Australia. Am mers în Europa și am lucrat acolo în 

acel domeniu nou, cu toată puterea de influență pe care 
Dumnezeu mi-a dat-o. Casa mea și bunurile mele din America au 
devenit împrăștiate și am suferit multe pierderi în această linie. 
Mi-am oferit casa de vânzare și doctorul Kellogg mi-a cumpărat-
o. Prețul pe care l-am primit era necesar și era un preț mic. Mi-aș 

fi dorit să fie dublu, pentru că am dorit, împreună cu W. C. 
White, să deschid noi câmpuri și am investit acest lucru în casele 
de școală, în sălile de întâlniri și în deschiderea de noi câmpuri.

Manuscrisul 44 
5 august 1891



Există multe discuții cu privire la călătoria noastră spre 
Australia, dar nu văd în mod clar calea mea de a 

merge. Frații spun că sora White nu va avea astfel de 
poveri pe care să le poarte, așa cum le are ea în 

America, că poate să-și scrie cărțile mult mai ușor fără 
a-și asuma atât de multe responsabilități, dar știu că nu 
are rost să le spun că toate anticipările lor lingoșitoare 
în adresa mea nu micșorează ideile mele că a merge în 

Australia înseamnă muncă, responsabilitatea de a da un 
mesaj oamenilor care nu sunt ceea ce Domnul ar dori să 
fie. Dacă nu ar fi așa, m-aș simți autorizată să rămân în 

America. Într-adevăr, nu îndrăznesc să menționez 
starea lucrurilor din oficiu care mi-au fost prezentate, 
căci sunt sigură că vor încheia cu fermitate că trebuie 

să plec.

Manuscrisul 29 
20 august 1891



Același dușman care a lucrat asupra inimilor omenești 
din America, ducând mințile umane să se simtă 

înțelepți în propriile lor conceite, lucrează asupra 
minții umane din acea țară îndepărtată. Lucrarea 
este aproape acum în staționare. Trebuie să fie 
trimis un mesager în Australia, dar Dumnezeu 

interzice ca acesta să fiu eu. Îmi doresc să mă 
odihnesc, să mă liniștesc și să tipăresc cartea ”Viata 

lui Hristos”. Există un nor peste muncitorii din 
Australia. Lucrarea trebuie reconstruită de la 

temelia clădirii biuroului și nu se face ceea ce trebuie 
făcut pentru a avertiza lumea. Lucrarea Domnului 

este agresivă. Ar trebui să existe un număr mare de 
suflete convertite la adevăr în Australia.

Manuscrisul 29 
1891



Înainte de a părăsi America, m-am 
gândit că Domnul nu mi-a cerut să 
merg într-o țară atât de departe, 

la vârsta mea și când am fost 
epuizată de muncă excesivă. Dar am 

urmat glasul Conferinței, așa cum am 
încercat câteodată să fac în momente 

când nu aveam o lumină clară.Manuscrisul 21 
10 iulie 1892



Cred că nu mi-am dezvăluit toate lucrările care m-au condus aici în 
Australia. Poate că nu veți înțelege complet problema. Domnul nu a 
fost pentru plecarea noastră din America. Nu am primit nici o 
revelare că voia lui ar fi să plec din Battle Creek. Domnul nu a 

planificat acest lucru, dar vă lasă să vă mișcați după propriile 
voastre imaginații. Domnul ar fi avut pe W. C. White, mama sa, și 
muncitorii săi să rămână în America. A fost necesitatea să fim în 

centrul lucrării și dacă percepția voastră spirituală a discernut 
adevărata situație, nu v-ați fi dat niciodată consimțământul față de 
mișcările făcute. Dar Domnul a citit inimile tuturor. A fost atât de 

mare dorința de a ne trimite, că Domnul a permis ca acest lucru să 
aibă loc. Cei care au fost obosiți de mărturiile aduse au rămas fără 

persoanele care le-au adus. Despărțirea noastră de Battle Creek a sa 
înfăptuit pentru a lăsa oamenii să aibă propria lor voință și cale, pe 

care ei i-au considerat superioară față de calea Domnului.  
(Scrisoarea 127,1896, Ellen White către O.A. Olsen)

Ellen White

O. A. Olsen



Rezultatul este înaintea voastră. Dacă v-ați afla în poziția 
corectă, această mișcare nu ar fi fost făcută la acel moment. 
Domnul ar fi lucrat pentru Australia prin alte mijloace și o 
puternică influență ar fi avut loc la Battle Creek, centrul 

lucrării noastre. Acolo ar fi trebuit să stăm umăr la umăr, creând 
o atmosferă sănătoasă care să fie simțită în toate conferințele 

noastre. Nu Domnul a creat această situație. Nu am putut să obțin 
măcar o rază de lumină să părăsesc America. Dar când Domnul mi-
a prezentat această chestiune așa cum a fost cu adevărat, nu mi-

am deschis buzele nimănui, pentru că știam că nimeni nu ar fi 
putut discerne această problemă în toate forțele ei. Când am 
plecat, alinarea a fost simțită de mulți, dar nu atât de mult de 
tine, și Domnul a fost nemulțumit; pentru că El ne-a pus să 

stăm la roțile mașinii acestei mișcări din Battle Creek.  
(Scrisoarea 127,1896, Ellen White către O.A. Olsen)

Ellen White

O. A. Olsen



Acest lucru este acum în trecut, dar v-am scris în 
explicația scrisorii scrise în timp ce eram în Granville, 

1894. Aceste mari responsabilități necesită sfatul 
continuu al lui Dumnezeu, ca acestea să poată fi duși în 

mod corect. Dar acest sfat nu a fost considerat o 
necesitate. Că oamenii din Battle Creek ar trebui să simtă 
că ar putea să ne lase să plecăm atunci când am făcut-o, a 
fost rezultatul elaborării omului, și nu al lui Dumnezeu… 

Problemele din Battle Creek au fost puse în fața mea la 
această mare distanță, iar povara pe care am dus-o a fost 

foarte greu de suportat.  
(Scrisoarea 127,1896, Ellen White către O.A. Olsen)

Ellen White

O. A. Olsen



La ce se pregătea biserica 
în acea perioadă?



Lucrarea se va încheia în curând. Membrii bisericii militante care s-au 
dovedit credincioși vor deveni biserica triumfătoare. În revizuirea 

istoriei noastre trecute, după ce am călătorit pas cu pas avansând la 
ceea pe ce stam azi, eu pot spune: Lăudați pe Dumnezeu! După cum văd 
ce a făcut Dumnezeu, sunt plină de uimire și de încredere în Hristos 
ca lider. Nu avem de ce să ne temem pentru viitor, cu excepția 

faptului că vom uita modul în care ne-a condus Domnul și 
învățătura lui din istoria noastră. Acum suntem un popor puternic, 
dacă ne vom încredința în Domnul; Căci noi ne ocupăm de adevărurile 

tari ale Cuvântului lui Dumnezeu. Avem totul pentru a fi recunoscători. 
Dacă umblăm în lumină pe măsură ce strălucește asupra noastră din 
oracolele vii ale lui Dumnezeu, vom avea mari responsabilități, care 

corespund cu marea lumină dată nouă de Dumnezeu. Avem multe 
îndatoriri pentru a le îndeplini, pentru că am făcut depozitari ai 

adevărului sfânt care trebuie să fie dat lumii în toată frumusețea și 
gloria ei. Suntem datornici lui Dumnezeu să folosim toate avantajele 
pe care ni le-a încredințat pentru a înfrumuseța adevărul sfințeniei 

caracterului și pentru a trimite mesajul de avertizare și de mângâiere, 
de speranță și iubire celor care se află în întunericul erorii și păcat. 

Buletinul zilnic al 
Conferinței Generale, 
29 January 1893,  
Art. B, par. 28



Ce a spus Ellen White despre 
Conferința Generală 

după 1894?



Am avut o conversație cu W. C. White. El ne-a prezentat înaintea mea 
necesitatea ca poporul nostru să ia în seamă la vocea Conferinței Generale. 

Apoi i-am spus: "WCW, este timpul să înțelegi că, în ciuda părerii care a 
predominat, așa-numita Conferință Generală nu mai este vocea lui Dumnezeu. 
Aceasta a devenit o voce stranie și care zidește un foc straniu. Dumnezeu nu 

mai vorbește prin ei. Lucrarea care se desfășoară în cadrul Conferinței 
Generale este o lucrare stranie. Vârstnicul Olsen nu este în lumină. Dacă ar fi 
stat în lumină, nu ar fi permis să fim separați de el și să venim în această țară 
[Australia]. El a stat într-o poziție divizată în ceea ce privește spiritul adus de 
Minneapolis. El a lăsat poverile să cadă asupra mea, care n-ar fi trebuit să vină 

peste mine. Dacă ar fi stat la postul de datorie ca un om după inima lui Dumnezeu, 
norii s-ar fi rupt și lumina ar fi venit clară și luminoasă. Dar poziția sa pe 

jumătate, acționa ca Aaron, iar Dumnezeu era nemulțumit. A fost nevoie de noi în 
centrul lucrării toți acești anii în care am fost departe de America. "Se face în 

America, prin Conferința Generală, ceea ce bisericile din conferințe nu știu nimic. 
Nu ai fost dorit în consiliile lor. Vroiau să te scoată din calea lor. Vârstnicul Olsen 
nu a intrat pe deplin în toate proiectele lor de la început, dar ei - Harmon Lindsay 
și A.R. Henry - l-au înșelat. Vârstnicul Olsen a trădat cazul lui Dumnezeu. El nu 

este în uniune cu vârstnicul Ellet Waggoner, nici nu este în armonie cu A. T. Jones. 
El este atras și unit de oameni care lucrează în scopuri cruciale ale lui Dumnezeu, 
iar bisericile devin din ce în ce mai supuse influenței spiritului care predomină la 

Battle Creek

Manuscrisul 114, 
Granville, Australia, 

iulie 1894



W. C. White a apărut uimit când i-am spus că nu 
a fost dorit în consiliile din Battle Creek și că a 
fost îmbulzit și au avut loc întâlniri la care el ar 
fi trebuit să fie informat să participe. Dar au 

avut dureri deosebite ca el să nu știe de aceste 
întâlniri. Vârstnicul Olsen ar fi putut schimba în 
totalitate aceste lucruri dacă ar fi stat liber în 
Dumnezeu, cu curaj opus greșelei, dar el a fost 

atras și a devenit un adevărat tovarăș de jug a lui 
A.R. Henry, care a condus lucrurile cu o mână înaltă… 

Sunt instruită că Domnul îi va lăsa pe acești 
oameni la tot ce au lucrat și apoi îi va pedepsi și va 

marca viitorul lor.

Manuscrisul 114, 
Granville, Australia, 

iulie 1894



Nu găsesc odihnă în spirit. Scenă după scenă 
este prezentată în simboluri în fața mea și nu 
găsesc odihnă până nu voi începe să descriu 

problema. În centrul lucrărilor, aspectele sunt 
modelate astfel încât fiecare altă instituție 

urmează același curs. Iar Conferința Generală 
devine înseși coruptă cu sentimente și principii 

greșite. În lucrarea planurilor se manifestă 
aceleași principii care au controlat lucrurile la 

Battle Creek pentru o perioadă lungă de timp ... 
{TM 359.1} Principiile sfinte pe care le-a dat 

Dumnezeu sunt reprezentate ca focul sacru, dar 
focul comun a fost folosit în locul focului sacru. 

Mărturii speciale, 
Seria A 9:16-21 
(1897) Granville, 

Australia, Septembrie 
1895



Vocea Conferinței Generale a fost reprezentată ca o 
autoritate care trebuie luată în considerare ca vocea 
Duhului Sfânt. Dar atunci când membrii Comitetului 

Conferinței Generale se încurcă în afacerile de 
business și în încurcările financiare, caracterul sacru 

și înalt al muncii lor se pierde într-o mare măsură. 
Templul lui Dumnezeu devine un loc de mărfuri și 
slujitorii casei lui Dumnezeu ca oameni de afaceri 

obișnuiți. Munca lor este redusă la un nivel cu lucruri 
obișnuite. Îngrijorările și încurcările în afaceri îi 

împovărează pentru luarea în considerare a aspectelor 
legate de interesele spirituale ale lucrării, care 

necesită cea mai bună percepție, gândul cel mai atent, 
tactul cel mai delicat și cea mai profundă înțelegere 

spirituală.

Manuscrisul 33, par. 314 
Manuscrisul 14, par.278 

anul 1895



Cine poate acum să se simtă siguri că sunt în 
siguranță în respectarea vocii Asociației 

Conferinței Generale? Dacă oamenii din bisericile 
noastre ar înțelege lucrarea de conducere a 

oamenilor care umblă în lumina scânteilor 
propriei lor izbucniri, ar respecta deciziile lor? 
Eu răspund, nu, nici pentru o clipă. Mi sa arătat 
că oamenii în general nu știu că inima lucrării la 
Battle Creek este bolnavă. Mulți dintre oameni 
se află într-o stare letargică, nepăsătoare și 

apatică și aprobă planuri pe care ei nu le înțeleg. 
(Mărturie specială pentru Biroul de Review and 

Herald din Battle Creek, 1896). 



Aceeași lucrare făcută în trecut va fi continuată sub 
înfățișarea Asociației Conferinței Generale. Caracterul sacru al 
asociației dispare rapid. Cine va fi apoi respectat ca pur, sfânt 

și neîntinat? Va exista oare o voce pe care poporul lui 
Dumnezeu o va putea respecta ca o voce care să fie 

respectată? Cu siguranță nu există nimic acum care să poarte 
prerogativele divine. Cine poate să fie sigur că este în 

siguranță în respectarea vocii Asociației Conferinței Generale? 
Multă mândrie și măreție, și un spirit care dorește să 

domnească, sa manifestat. Dar foarte puțin din spiritul care îi 
face pe oameni să stea la picioarele lui Isus și să învețe despre 

El, a fost arătat. Inventările umane și planurile omenești 
eclipsează lucrurile sacre și exclud instrucțiunile divine. 

Oamenii iau locul lui Dumnezeu încercând să-și asume 
autoritatea asupra semenilor lor.  

(Luată din scrisoare către bătrânul O. A. Olsen, 
“Sunnyside,” Cooranbong, NSW, 31 Mai, 1896). 



1898 
Hristos Lumina Lumii 



Fie ca cei din America care presupun 
că vocea Conferinței Generale este 

vocea lui Dumnezeu, să devină una cu 
Dumnezeu înainte de a-și exprima 

opiniile. 
(Mărturie către bătrânul S. N. 
Haskell. 16 Noiembrie 1899)



1900 
Parabolele Domnului 

Hristos 



1900 
Mărturii volumul 6 

534 de pagini  

Mărturiile: 34



John Harvey Kellogg 
Alfa ereziilor mortale



Templul Viu 
de 

John Harvey Kellogg



Nu vă lăsaţi amăgiţi, pentru că mulţi se vor îndepărta de 
credinţă, ascultând de duhurile înşelătoare şi învăţăturile 

dracilor. În faţa noastră se află acum „alfa” acestui 
pericol. „Omega” va avea o natură cât se poate de 

uluitoare… 
Mi s-a poruncit să vorbesc deschis. „Înfruntă pericolul!” 
este îndemnul care mi-a fost adresat. „Înfruntă pericolul 
cu hotărâre şi fără întârziere.” Totuşi nu trebuie să-i 
retragem pe lucrătorii noştri din câmpul de lucru spre a 
cerceta învăţăturile şi punctele de controversă. Nu avem 

de făcut nicio astfel de cercetare. În cartea ”Templul 
Viu” este prezentată alfa unor erezii mortale. Omega 

va urma şi va fi primită de aceia care nu sunt dispuşi să 
asculte avertizarea pe care a adresat-o Dumnezeu. 

Mesaje selectate, vol.1, p.95,96



Am fost instruită de către mesagerul ceresc că o 
parte din raționamentul din cartea Templul Viu 

este nesănătos ... Sunt introduse  numai 
speculații cu privire la personalitatea lui 

[Yahuwah] și în ce fel se manifestă prezența 
sa . . . Unii și alţii vin la mine, cerându-mi să 
explic pozițiile adoptate în Templul Viu. Am 
răspuns: "Sunt inexplicabile." Sentimentele 

exprimate nu oferă o adevărata cunoaștere a lui 
[Yahuwah]. Prin toată cartea sunt pasaje din 

Scriptură. Aceste versete sunt introduse în așa 
fel încât eroarea să apară ca adevăr.  

Mesaje selectate, vol. 1, p.97



Aceste teorii cu privire la 
[Yahuwah] fac Cuvântul Său fără nici 
un efect, iar cei care le acceptă sunt 
în mare pericol să fie conduși, în cele 
din urmă, să privească întreaga Biblie 

ca pe o ficţiune… 

Mărturii pentru biserică, Vol. 8, 
pag 291



Sanatoriul 
Battle Creek  

18 Februarie 1902



Sanatoriul 
Battle Creek  

18 Februarie 1902



Sanatoriul 
Battle Creek  
18 Februarie 

1902



Review & Herald  
30 Decembrie 

1902



Review & Herald  
30 Decembrie 

1902



Aproape că mi-a fost frică 
să deschid revista Review, 
de teamă că voi vedea că 

Dumnezeu a curăţit casa de 
editură prin foc. 

Mărturii vol. 8, p.91 
(1902)



După cum pot înțelege, dificultatea care apare în " 
Templul Viu", este, că totul poate fi fiert la foc mic 

până la întrebarea: Este Duhul Sfânt o persoană? Tu 
spui nu. Am presupus că Biblia a spus acest lucru, pe 
motiv că pronumele personal "el" este folosit când se 
vorbește despre Duhul Sfânt. Sora White foloseste 
pronumele "el", și a spus în atât de multe cuvinte că 

Duhul Sfânt este a treia persoana a Dumnezeirii. Cum 
poate fi Duhul Sfânt a treia persoană și să nu fie o 

persoană, este greu pentru mine să înțeleg 
Scrisoarea: J.H. Kellogg către G.I. Butler.  

28 Octombrie, 1903G.I. Butler

J.H. Kellogg



Eu cred că acest spirit al lui Dumnezeu poate fi o 
personalitate, tu nu. Dar aceasta este doar o 

chestiune de definiție. Cred că Duhul lui Dumnezeu 
este o personalitate; tu spui, Nu, nu este o 

personalitate. Acum singurul motiv diferit pe care-
l avem, este că noi ne deosebim prin ideile noastre 
cu privire la ceea ce este o personalitate. Ideea 

ta despre personalitate este probabil aceea de 
asemănare cu o persoană sau cu o ființă umană. 

(Scrisoarea de la J.H. Kellogg către GI. Butler, 
21 februarie 1904)

G.I. Butler

J.H. Kellogg



Dumnezeu locuiește în noi prin Duhul Său cel 
Sfânt, ca Mângâietor, ca mustrător, cel de 

odinioară. Când venim la El ne împărtășim de El în 
acest sens, pentru că Duhul vine de la El; vine de 
la Tatăl și de la Fiul. Aceasta nu este o persoană 

umană, sau care zboară ca o ființă literală, și în 
niciun caz nu cum sunt Hristos și Tatăl - cel 

puțin, dacă este ceva, este cu totul mai presus de 
înțelegerea mea, în codul limbajului sau al cuvintelor 
(Scrisoarea de la GI. Butler către J.H. Kellogg, 

05 aprilie 1904)

G.I. Butler

J.H. Kellogg



Tu, frate Daniells, și alții, ați vorbit despre o linie fină de 
distincție, dar eu nu am putut vedea foarte bine ce era, însă 
această afirmație a sorei White o face clară pentru mine. 

Diferența este aceasta: Când spunem Dumnezeu este în copac, 
cuvântul "Dumnezeu" este înțeles în faptul că Dumnezeirea este 
în copac, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul 
Sfânt, în timp ce înțelegerea corectă în scopul în care concepțiile 

sănătoase ar trebui să fie păstrate în mintea noastră, este că 
Dumnezeu Tatăl stă pe scaunul de domnie în ceruri, unde 

Dumnezeu Fiul este, de asemenea, în timp ce Dumnezeu viața, sau 
Spiritul sau prezența este puterea atotcuprinzătoare prin care 

se desfășoară voia lui Dumnezeu în tot universul 
(Scrisoarea:. J.H. Kellogg catre W.W. Prescott, 25 

Octombrie 1903)
W.W.Prescot

J.H. Kellogg



Incă de cand consiliul a luat sfarşit, am simţit că trebuie să vă scriu in mod confidenţial 
despre planurile Dr. Kellogg de a revizui şi republica `Templul Viu`... El (Kellogg) a spus că 
inainte cu cateva zile de a veni la consiliu, se gandise la această problemă şi incepu să vadă 

că făcuse o uşoară greşeală in exprimarea vederilor sale. Spuse că tot timpul fusese 
tulburat să ştie cum să exprime caracterul Lui Dumnezeu şi relaţia Lui cu lucrările creaţiei 
Sale ... A declarat apoi că fostele sale vederi privind trinitatea stătuseră in calea sa şi il 

impiedicaseră să facă o afirmaţie clară şi absolut corectă; dar că in scurt timp ajunsese să 
creadă in trinitate, iar acum putea vedea destul de clar unde era dificultatea şi credea că 
poate clarifica situaţia in mod satisfăcător. Mi-a spus că acum credea in Dumnezeu Tatăl, 
Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfant; iar vederea lui era că Dumnezeu Duhul Sfant, nu 

Dumnezeu Tatăl, era cel care umplea tot spaţiul şi fiecare lucru viu. A spus că dacă ar fi 
crezut acest lucru inainte de a scrie cartea, şi-ar fi putut exprima vederile fără să dea 
impresia greşită pe care o dă cartea acum. Am pus inaintea lui obiecţiunile pe care le-am 

găsit in invăţătură şi am incercat să-i arăt că invăţătura era in totalitate in 
contradictoriu cu evanghelia incat nu vedeam cum ar putea fi corectată prin 

schimbarea catorva expresii. Am discutat problema intr-un mod prietenos un timp destul 
de indelungat; dar eram sigur că atunci cand ne-am despărţit, doctorul nu se inţelegea pe 

sine insuşi şi nici caracterul invăţăturii sale. Şi nu puteam vedea cum ar fi posibil pentru 
el ca in decurs de cateva zile să corecteze cărţile astfel incat totul să fie bine. 

Scrisoare: A.G. Daniells către W.C. White, 29 Octombrie 1903, p.1-2

A.G. Daniells

W.C. White



Cartea`Templul Viu`nu trebuie refăcută, in ea nu trebuie 
făcute cateva schimbări, după care să i se facă reclamă şi 

să fie lăudată asemeni unei producţii de valoare. [...] 
Atunci cand ai scris acea carte nu erai inspirat de 

Dumnezeu. Se afla langă tine acela care l-a inspirat pe 
Adam să privească la Dumnezeu intr-o lumină falsă. [...] 
Fratele meu, trebuie să-ţi spun că realizezi foarte puţin 

încotro țin picioarele tale să te ducă. Faptele au fost 
deschise înaintea mea. Te-ai unit cu aceia care aparţin 

armatei marelui apostat. Mintea ta a fost la fel de 
intunecată precum Egiptul.  

(Scrisoarea 253,1903, p.1,12-14 către J.H. Kellogg, 
20 Noiembrie, 1903)

Ellen White

J.H. Kellogg



Sunt constrânsă să vorbesc pentru a nega afirmaţia 
că învăţăturile din ”Templul Viu” pot să fie susţinute 
de declaraţii din scrierile mele. În cartea aceasta 

pot să existe expresii şi idei care sunt în armonie cu 
scrierile mele. De asemenea, în scrierile mele pot să 

fie multe declaraţii care, dacă sunt scoase din 
contextul lor şi interpretate în conformitate cu 

intenţia scriitorului cărţii ”Templul Viu”, ar părea 
că sunt în armonie cu învăţăturile din ea. Aceste 
declaraţii ar putea să ofere o aparentă susţinere a 

afirmaţiei că ideile din ”Templul Viu” sunt în armonie 
cu scrierile mele. Dar să ne ferească Dumnezeu ca 

părerea aceasta să predomine! 
Mesaje selectate, vol. 1, p.98



Aproximativ în vremea când a fost publicată cartea 
Living Temple, într-o viziune din timpul nopţii, mi-au 
fost arătate imagini care indicau că se apropie un 

pericol şi că trebuie să mă pregătesc pentru el, scriind 
lucrurile pe care Dumnezeu mi le descoperise cu privire 

la temelia principiilor credinţei noastre. Mi-a fost 
trimis un exemplar al cărţii Living Temple, dar acesta a 
rămas necitit în biblioteca mea. Din lumina pe care mi-a 

dat-o Domnul, am ştiut că unele dintre părerile 
susţinute în carte nu purtau semnul aprobării lui 

Dumnezeu şi că ele constituiau o capcană pe care 
vrăjmaşul o pregătise pentru zilele din urmă. Am 

crezut că faptul acesta va fi văzut cu siguranţă şi nu va 
fi necesar ca eu să spun ceva despre el. 

Mesaje selectate, vol. 1, p.97



Vrăjmaşul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că în mijlocul 
adventiştilor de ziua a şaptea va avea loc o mare reformă, iar reforma 

aceasta va consta în renunţarea la doctrinele care stau ca nişte 
stâlpi de susţinere ai credinţei noastre şi în angajarea într-un proces 

de reorganizare. Dacă reforma aceasta va avea loc, care va fi rezultatul? 
Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, i le-a dat 
bisericii rămăşiţei, ar fi desfiinţate. Religia noastră ar fi schimbată. 
Principiile fundamentale care au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de 
ani ar fi considerate ca fiind false. Ar fi înfiinţată o organizaţie nouă. 

Ar fi scrise cărţi despre o ordine nouă. Ar fi prezentat un sistem de 
filosofie intelectuală. Fondatorii acestui sistem ar merge în oraşe şi ar 
face o lucrare uimitoare. Desigur, Sabatul ar fi desconsiderat, la fel 
cum ar fi desconsiderat şi Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu ar fi 

îngăduit să stea în calea noii mişcări. Conducătorii ar spune că virtutea 
este mai bună decât viciul, dar, pentru că Dumnezeu va fi înlăturat, ei 

vor depinde de puterea omenească, iar aceasta, fără Dumnezeu, este 
lipsită de valoare. Temelia lor va fi zidită pe nisip, iar furtuna şi vânturile 

vor spulbera clădirea lor. 
Mesaje selectate, vol. 1, p.98



Simt o teroare apăsându-mi sufletul, când 
văd la ce stare de lucruri a ajuns casa 

noastră de editură. Maşinile de tipărit din 
instituţia Domnului tipăresc teoriile 

distrugătoare de suflet ale catolicismului 
şi alte taine ale fărădelegii. Instituţia 

trebuie să fie purificată de aceste lucruri 
dăunătoare. Am o mărturie de la Domnul 
pentru aceia care au pus astfel de lucruri 

în mâinile lucrătorilor. Dumnezeu vă 
consideră răspunzători pentru faptul că le-
aţi prezentat tinerilor şi tinerelor roadele 

pomului oprit al cunoştinţei. 
Mărturii vol. 8, p.91 (1902)



Ca popor, noi trebuie să stăm neclintiţi pe platforma 
adevărului veşnic care a rezistat încercării şi 

verificării. Să rămânem la stâlpii de susţinere siguri 
ai credinţei noastre. Principiile adevărului pe care ni 
le-a descoperit Dumnezeu constituie singura temelie 

sigură. Ele ne-au făcut să fim ce suntem. Trecerea 
timpului nu a micşorat valoarea lor. Vrăjmaşul depune 
un efort continuu pentru a muta aceste adevăruri din 
locul lor şi pentru a pune în schimb teorii false. El va 
aduce în interior tot ce va putea pentru a-şi îndeplini 
planurile amăgitoare. Dar Domnul va ridica oameni cu 
o percepţie ascuţită, care vor pune aceste adevăruri 

la locul lor, în planul lui Dumnezeu. 
Mesaje selectate, vol. 1, p.97



În 1907 
John Harvey Kellogg 

a fost exclus
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1902 
Mărturii volumul 7 

337 de pagini  

Mărturiile: 35
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Educație



1904 
Mărturii volumul 8 

372 de pagini  

Mărturiile: 36



Ce s-ar întâmpla dacă 
Conferința Generală din 1903 
ar merge după înrumările date 

ei?



Într-o zi, la amiază, scriam cu privire la lucrarea ce 
s-ar fi putut face la ultima Conferinţă Generală, 

dacă oamenii din locuri de răspundere ar fi urmat 
voia şi calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o 
mare lumină n-au mers în lumină. Adunarea s-a 
încheiat şi ruptura nu s-a făcut. Oamenii nu s-au 

smerit înaintea Domnului, aşa cum ar fi trebuit să o 
facă, şi Duhul Sfânt nu a fost revărsat. 
Scrisesem până aici când mi-am pierdut 

cunoştinţa şi se făcea ca şi cum aş fi fost 
martoră la o scenă ce se petrecea în Battle 

Creek. 
Mărturii pentru biserică, vol. 8, p.103 (1903)



Eram adunaţi în auditoriul Tabernacolului. S-a înălţat o rugăciune, s-a 
cântat un imn, şi din nou s-a înălţat o rugăciune. Se adresa lui Dumnezeu 

cea mai călduroasă cerere. Adunarea se caracteriza prin prezenţa 
Duhului Sfânt. Lucrul se adâncea tot mai mult şi unii dintre cei prezenţi 
plângeau în hohote. Cineva s-a ridicat din locul unde era plecat şi a spus 

că înainte avusese neînţelegeri cu anumite persoane şi că nu simţise 
iubire pentru ele, dar că acum se vedea aşa cum era. Cu multă solemnitate, 

el a repetat solia către biserica din Laodicea: „Pentru că zici: «Sunt 
bogat, m-am îmbogăţit şi nu duc lipsă de nimic.» În îngâmfarea mea mă 
simţeam chiar aşa, a spus el. «Şi nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac 

orb şi gol.» Acum văd că aceasta este starea mea. Ochii mei sunt deschişi. 
Duhul meu a fost aspru şi nedrept. M-am socotit neprihănit, dar inima mea 
este zdrobită şi simt nevoia sfatului preţios al Aceluia care m-a cercetat 

până în străfundurile inimii mele. O, cât de îndurătoare, miloase şi 
iubitoare sunt cuvintele acestea: «Te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur 
curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, 
şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doftorie pentru ochi, ca să-ţi 

ungi ochii şi să vezi».” (Apocalipsa 3, 17.18.) 
Mărturii pentru biserică, vol. 8, p.104 (1903)



Vorbitorul s-a întors către cei care se rugaseră şi a 
spus: „Avem ceva de făcut. Trebuie să ne mărturisim 

păcatele şi să ne umilim inima înaintea lui 
Dumnezeu.” El a făcut mărturisiri dintr-o inimă 

zdrobită şi apoi a păşit spre diferiţi fraţi, unul după 
altul, şi le-a întins mâna, cerându-le iertare. Aceia 
cărora li se adresa se ridicau repede în picioare, 

mărturisindu-şi greşelile şi cerând iertare, şi cădeau 
unul pe gâtul celuilalt, plângând. Spiritul mărturisirii 

se întindea prin toată adunarea. Era ca în Ziua 
Cincizecimii. Se cântau laude lui Dumnezeu şi lucrarea 

aceasta s-a făcut până târziu în noapte, până spre 
dimineaţă. 

Mărturii pentru biserică, vol. 8, p.104 (1903)



Cuvintele următoare erau deseori repetate, cu 
claritate: „Eu mustru şi pedepsesc pe toţi aceia 

pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă dar, şi 
pocăieşte-te! Iată Eu stau la uşă şi bat. Dacă 

aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra 
la El, voi cina cu el, şi el cu Mine.” (Apocalipsa 3, 

19.20.) Nimeni nu părea că e prea mândru 
pentru a face mărturisiri cu o inimă zdrobită, 
iar cei care stăteau în fruntea acestei lucrări 
erau cei cu influenţă, dar care mai înainte nu 
avuseseră curaj să-şi mărturisească păcatele 

Mărturii pentru biserică, vol. 8, p.105 (1903)



Era o bucurie ce nu se mai simţise niciodată în 
Tabernacol. Apoi, m-am trezit din starea mea de 
inconştienţă şi, pentru un timp, nu am putut să-mi 

dau seama unde mă aflam. Încă aveam tocul în mână. 
Mi se spuneau cuvintele: „Aşa ar fi putut să fie. 
Domnul aştepta să facă toate acestea pentru 
poporul Său. Tot cerul aştepta să-şi reverse 

îndurarea”. M-am gândit ce ar fi putut să fie, dacă 
la ultima adunare a Conferinţei Generale s-ar fi 

făcut o lucrare deplină; şi asupra mea s-a abătut o 
agonie a dezamăgirii când mi-am dat seama că 
scena la care fusesem martoră nu era reală. 

Mărturii pentru biserică, vol. 8, p.105 (1903)


