
ISTORIA  
POPORULUI LUI DUMNEZEU 

PARTEA XIII



1905 
Divina Vindecare 
541 de pagini



Citiți în cărțile mele, 
Patriarhi și profeți și Marea 

luptă, istoria primei mari 
apostazii. Istoria se repetă 
și se va repeta. Citiți dar și 

înțelegeți 
Scrisoarea 98, 1906



Alonzo Jones 
Înșelat



Dr. Kellogg controlează vocea 
bătrânului A. T. Jones și îl va 
folosi ca purtător de cuvânt. 

Rugăciunea mea este, 
Dumnezeule, deschide ochii 

orbi, ca ei să vadă; și urechile 
surzilor ca să audă și să se 

umilească. 
Scrisoarea 182, 1906



Bătrânul A. T. Jones, Dragă Frate, - Din nou, cazul 
tău mi-a fost prezentat înaintea mea. Acum sunt 
instruită să îți spun că ai avut o mare cunoaștere 
a adevărului și o înțelegere spirituală foarte 

slabă. Când ai fost chemat la lucrarea importantă 
de la Washington, aveai nevoie de mult mai mult 

din harul smerit care să transforme un creștin. De 
la întâlnirea de la Berrien Springs, atitudinea ta și 
atitudinea altora au întristat Duhul lui Dumnezeu. 
Ai fost cântărit în balanță și ai fost găsir ușor. 

Scriasoarea 242, 3 iulie 1906
Alonzo Jones

Ellen White



După Conferința Generală de la Washington am avut o 
conversație cu tine, dar părea să nu aibă nici o 

influență asupra ta. Ai părut să te simți pe deplin 
capabil să administrezi singur. După această 

conversație, scenă după scenă a trecut înaintea mea în 
sezonul de noapte și am fost instruită că nu ai fost și 
nici nu ești în stare să îl ajuți pe dr. Kellogg: fiindcă 
ai fost orb în ceea ce privește pericolele și adevărata 
sa situație. Nu poți să-l ajuți; pentru că judeci în 

întregime greșit cazul său. Tu consideri că lumina care 
mi-a fost dată de Dumnezeu cu privire la poziția sa, ca 

fiind mai puțin valoroasă decât judecata ta … 
Scriasoarea 242, 3 iulie 1906Alonzo Jones

Ellen White



Inima mea a fost plină de durere din 
cauza cursului pe care îl urmează 

J.H.Kellogg. Iar A. T. Jones urmărește 
același curs și exprimă aceleași 
sentimente, cu spiritul cel mai 

determinat. Când o realizare a acestui 
lucru vine peste mine, cu o asemenea 

forță, mare suferință îmi umple sufletul. 
Scriasoarea 248, 27 iulie 1906

Alonzo Jones

Ellen White



Vreau să vă spun, frate și sora Starr, că a venit 
momentul anticipat de mult. A. T. Jones a ajuns la 

starea vocei și minții a credinței lui Kellogg. Ei au luat 
o poziție hotărâtă împotriva adevărului și vor fi depuse 

eforturi deosebite pentru a duce sufletele departe. 
Această apostazie ne-a costat foarte mult ... 

Avertisment după avertisment au fost trimise acestor 
oameni, dar ei s-au hotărât mai întâi să nege mesajele și 
apoi să declare că nu au crezut mărturiile. Lucrarea lor 
împotriva adevărului a fost la fel marcată de înșelăciune 
ca și cea a lui Canright. Mulți care îl simpatizau pe dr. 
Kellogg s-au unit cu el și s-au îndepărtat de credință. 

Scrisoarea 316, 1 octombrie 1907Alonzo Jones

Ellen White



Alonzo Jones 
(1850-1923)

1909 - exclus 

1915 - rebotezat 

1923 - se întoarce în Battle Creek



Ellet J. Waggoner  
Înșelat



Aceia care au avut cea mai mare lumină sunt 
acei pe care Satana îi caută cel mai mult ca 

să-i înșele. El știe că dacă poate să-i înșele, ei 
pot, sub controlul său, să îmbrace păcatul cu 

hainele neprihănirii și să conducă multe 
rătăciri. Dumnezeu dă voie ca învățătorii 
noștri să vadă și să înțeleagă acest lucru, 
pericolul lor mare și să se recupereze din 

capcana Satanei și să facă eforturi 
îndelungate pentru a salva pe ceilalți expuși. 

Scrisoarea 230, 1903Ellet Waggoner

Ellen White



Ai fost reprezentat înaintea mine ca fiind în primejdie 
mare. Satan se află pe drumul tău și uneori ți-a șoptit 

plăcute fabule și ți-a arătat poze fermecătoare ale aceluia 
pe care îl reprezintă ca un partener mai potrivit pentru 
tine decât soția tinereții tale, mama copiilor tăi. Satana 
lucrează în mod ascuns, neîncetat, pentru a te face să 

cobori prin ispitele sale speciale. El este hotărât să devină 
profesorul tău, iar acum trebuie să ei poziția de a rezista 
cu putere. El speră să te ducă în labirintele spiritismului. 

El speră să înlăture atracția de la soția ta și să le îndrepte 
pe o altă femeie. El dorește să permiți minții tale să fie 
îndreptată pe această femeie, până când prin afecțiune 

sfântă ea va deveni dumnezeul tău. 
Scrisoarea 231, 1903Ellet Waggoner

Ellen White



Conducătorul nostru a pus mâinile pe umerii bătrânului A. 
T. Jones și a bătrânului E. J. Wagoner și a spus: "Sunteți 

confuzi. Sunteți în negură și ceață. Aveți nevoie de 
ungerea cerească. "Pentru fratele Jones, El a spus:" De 

ce ai permis ca mintea ta să fie prelucrată așa cum a 
fost? Eu v-am avertizat să nu permiteți acest lucru.”  

Fratelui Waggoner El a spus: "Lasă locul în care te afli 
acum și mergi pe calea pe care am arătat-o. Cartea 
”Templul viu” este plină de sentimente seducătoare, 

care, dacă sunt primite, vor smulge temeliile credinței 
voastre și vor slăbi percepția voastră despre adevăr și 

dreptate“. 
Scrisoarea 279, 1904Ellet Waggoner

Ellen White



“Adresându-Se la amândoi, El a spus:" Este o lucrare pentru voi doi 
de făcut. Mințile voastre trebuie să fie reînnoite complet. Credința 
voastră trebuie să se odihnească pe o temelie înaltă, sfântă și reală. 

Dumnezeu are o lucrare pe care să o faceți pentru a proclama 
ultimul mesaj de avertizare către lume. Depărtați-vă de teoriile 

științifice. Care este pleavă în grâu.” Vorbitorul mi-a fost 
reprezentat ca stând pe o platformă înaltă. La această platformă a 

înălțat pe ambii bărbați și ia așezat unul la dreapta și celălalt la 
stânga Lui. Apoi El a spus: "Sentimentele pe care le-ați primit în 
armonie cu teoriile speciale prezentate în cartea Templul viu nu 

sunt adevărul pur. Există un amestec a adevărului și a erorii și va 
fi dificil pentru voi să identificați adevărul de la fals, să 

distingeți între firele adevărului și firele de eroare. Cuvântul 
meu este Duh și Viață. Eu sunt pâinea vieții .... 

Scrisoarea 279, 1904Ellet Waggoner

Ellen White



"Scoateți din mințile voastre sofisticile pe care le-ați primit. 
Dumnezeu V-ar face mintea să fie curățată de aceste teorii. Urgent 

țineți-vă până la sfârșit de încredințările care v-au fost date la 
început. Avertizați-i pe alții să se lase de sofistica spiritistă. 

Predicați cuvântul așa cum ați făcut în trecut și Duhul Meu va fi cu 
voi. Ingerii sfinți vă vor insoți, daca veți urma calea pe care 
Dumnezeu a marcat-o.” Separați-vă total de sentimentele 

înșelătoare care se află în Templul Viu. Trebuie să fiți martorii Mei. 
Trebuie să declarați Cuvântul Meu”.... 

Frații mei, sunt așa de bucuroasă, așa de recunoscătoare, pentru 
acest mesaj pe care Domnul mi l-a dat pentru voi. El a spus: "Vă voi 

elibera pe amândoi dacă veți lua puterea Mea.”  
Fiecare dintre voi are o lucrare de făcut în proclamarea soliei pe 
care Hristos a venit să o dea lui Ioan, spunându-i să scrie într-o 

carte și să-l trimită bisericilor. 
Scrisoarea 279, 1904Ellet Waggoner

Ellen White



Ce va veni în curând asupra noastră? Vor pătrunde 
duhurile înşelătoare. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit 
vreodată, atunci nu peste multă vreme veţi auzi 

despre o ştiinţă uimitoare — o ştiinţă a 
Diavolului. Ţinta lui este aceea de a face în aşa fel 
încât Dumnezeu şi Isus Hristos, pe care L-a trimis 

El, să nu aibă nicio valoare. Unii vor înălţa 
această ştiinţă falsă şi, prin ei, Satana va căuta să 
anuleze Legea lui Dumnezeu. În apărarea acestei 
ştiinţe uimitoare, vor fi săvârşite minuni mari în 

văzul oamenilor. 
Scrisoarea 48, 1907 - Solii alese vol.3, p.408



Ellet J. Waggoner  
Înșelat



Ellet J. Waggoner  
1855 - 1916 

61 de ani



Este foarte posibil ca bătrânul Jones sau 
Waggoner să fie răsturnat de ispitele 

inamicului; dar dacă va fi așa, acest lucru 
nu ar dovedi că ei nu au avut nici un mesaj 
de la Dumnezeu sau că lucrarea pe care 
au făcut-o a fost o greșeală ... Mă rog ca 
acești oameni asupra cărora Dumnezeu a 
pus povara unei solemne lucrări să poată 

da trâmbiței un anumit sunet și să-l 
onoreze pe Dumnezeu la fiecare pas și ca 

calea lor la fiecare pas să poată să 
crească mai strălucitoare și mai 

strălucitoare până la sfârșitul timpului. 
Scrisoarea 24, 1892



Astfel dar, cine crede că stă în picioare să ia seama să 
nu cadă. 

(1 Corintenti 10:12)



1909 
Mărturii volumul 9 

325 de pagini  

Mărturia: 37



1911 
Faptele Apostolilor



1911 
Marea Luptă 
(ultima ediție)



1913 
Sfaturi pentru părinți 

și învățători



1913 
Apare pentru prima 

dată cuvântul trinitate 
în adventism 

tipărită de F.M.Wilcox



Ultimul an care conținea  
cele 28 de puncte de credință 

non-trinitariene



1915 
Slujitorii Evangheliei



Acum vă spun că atunci când voi fi 
luată la odihnă, vor avea loc schimbări 
majore. Nu știu când voi fi luată; și 
vreau să avertizez totul împotriva 
dispozitivelor diavolului. Vreau ca 

oamenii să știe că i-am avertizat pe 
deplin înainte de moartea mea. Nu 

știu în mod special ce schimbări vor 
avea loc; dar ei trebuie să privească 

orice păcat imaginabil pe care Satan îl 
va încerca să-l imortalizeze. 

Manuscrisul 1, 1915



16 iulie 1915



16 iulie 1915



16 iulie 1915

Ultimele Cuvinte: 
”Știu în cine am crezut.”



1915 
Schițe din viața lui 

Ellen White



1917 
Profeți și Regi



Joseph Bates  
(1792-1872)

George Storrs  
(1796-1879)

John Byington  
(1798-1887)

Stephen Pierce  
(1804-1883)

Joshua Himes  
(1805-1896)

Hiram Edson  
(1806-1882)

Samuel Snow  
(1806-1890)

Thomas M. Preble  
(1810-1907)

Josiah Litch  
(1809-1886)

Rachel O. Preston  
(1809-1868)

Sylvester Bliss  
(1814-1863)

Roswell Cottrell  
(1814-1892)



Daniel T. Bourdeau  
(1835-1905)

O. R. L. Crosier  
(1820-1913)

J. H. Waggoner  
(1820-1889)

James White  
(1821-1881)

Ellen G. White  
(1827-1915)

Merritt Cornell  
(1827-1893)

J. N. Andrews  
(1829-1883)

George Amadon  
(1832-1913)

J. N. Loughborough  
(1832-1924)

Uriah Smith  
(1832-1903)

S. N. Haskell  
(1833-1922)

G. I. Butler  
(1834-1918)



A. T. Jones  
(1850-1923)

E. J. Waggoner  
(1855-1916)



Cei mai buni pot deveni 
cei mai răi



Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. 
Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în 
vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l ţin în 

stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, 
eu însumi să fiu lepădat. 

(1 Corintenti 9:26, 27)



Dudley M. Canright 
1840 - 1919



Dudley M. Canright 
1840 - 1919

1865 - un loc în conferința generală

1867 - căsătorit cu fica* lui Ellen White

1876 - membru comitetului executiv al CG

1878 - președintele școlii de Sabat



Eu (Reeves) am devenit criticul său în timp 
ce el predica ... Într-o seară de duminică, în 
cea mai mare biserică din Vest, el a vorbit 

despre "moștenirea sfinților" la mai mult de 
3000 de oameni și m-am așezat în galerie, 
direct în fața lui, să văd fiecare gest și să 
aud fiecare ton … la foarte scurt timp el 
atât de repede și elocvent s-a adâncit în 
această temă favorită, că eu împreună cu 
toată adunarea, am devenit în întregime 

absorbiți de adevărurile biblice pe care el le 
prezenta atât de convingător.

D.W. Reeves



După un timp, am rămas singuri, am întrat 
într-un parc frumos din oras… ne-am așezat 
ca să discutam ocazia de întâlnire și ca eu să 
pot să îi dau critica mea. Nu am avut nici o 

critică de spus pentru el. Am mărturisit că am 
fost complet îndepărtat de subiectul Biblic 

inspirat încât am uitat de regulile oratorii. . . 
“deodată, bătrânul Canright s-a sculat pe 

picoare și a spus: 
”D.W. Reeves cred că aș putea deveni un om 

mare dacă nu ar fi fost mesajul nostru 
nepopular.”



Nu voi mai face niciodată acest lucru; 
și cred că dacă voi mai pleca 

vreodată, mă pierd. 

(Review & Herald, 2 decembrie, 
1884)



1889

Renunțarea la biserica 
AZȘ

Ei [adventiștii] resping 
trinitatea



Dacă ai decis să rupi orice legătură 
cu noi ca popor, am o rugăminte,  

pentru binele tău și pentru numele 
lui Hristos: ținete departe de 
poporul nostru, nui vizita și nu 
discuta rătăcirile și întunericul 
tău cu ei. Satan este plin de 

bucurie acum când tu te-ai 
îndepărtat de la steagul lui Hristos 
și ai trecut sub steagul lui satan. El 
vede în tine un agent foarte valoros 

ca să-și clădească împărăția.



Dudley M. Canright 
1840 - 1919



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Pare că nu ești de acord cu 
afirmația pe care ai înțeles-o pe 

care am făcut-o într-o 
scrisoare către vârstnicul Olsen 

că ai fost egoist în a părăsi 
Biroul Review & Herald… Cursul 

urmărit în ceea ce privește 
salariile, la momentul respectiv, 

a fost un curs pur egoist … 
Materialele 1888, 1379



Îmi pare rău mai mult decât 
pot să expun că nepotul meu 
se așează cu îndrăzneală în 

opoziție cu toată lumina care 
a fost dată... O, de ar vedea 
Frank Belden greșelile și de 

sar pocăi! 
Pauson Collection, 121



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945



Moses Hull 
1836 - 1907



Samuel a luat sticluţa cu untdelemn și a turnat-o pe 
capul lui Saul. Apoi l-a sărutat și a zis: „Nu te-a uns 

Domnul ca să fii căpetenia moștenirii Lui?  

(1 Samuel 10:1)



Toţi cei ce-l cunoscuseră mai înainte au văzut că 
prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în 
popor: „Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chis? Oare și Saul 

este între proroci?”  

(1 Samuel 10:11)



Duhul Domnului S-a depărtat de la Saul; și a fost 
muncit de un duh rău, care venea de la Domnul. 

(1 Samuel 16:14)



Saul a întrebat pe Domnul, și Domnul nu i-a 
răspuns nici prin vise, nici prin Urim, nici prin proroci. 

(1 Samuel 28:6)



Atunci, Saul a zis slujitorilor lui: „Căutaţi-mi o femeie 
care să cheme morţii, ca să mă duc s-o întreb.” 

Slujitorii lui i-au zis: „Iată că în En-Dor este o femeie 
care cheamă morţii.” Atunci, Saul s-a schimbat, a luat 
alte haine și a plecat cu doi oameni. Au ajuns la femeia 
aceea noaptea. Saul i-a zis: „Spune-mi viitorul chemând 

un mort și scoală-mi pe cine-ţi voi spune.” 

(1 Samuel 28:7,8)



Femeia i-a răspuns: „Știi ce a făcut Saul, cum a 
nimicit din ţară pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce 
ghicesc viitorul, pentru ce dar întinzi o cursă vieţii 

mele, ca să mă omori?” 

(1 Samuel 28:9)



Moses Hull 
1836 - 1907



Este adevărat că am ținut o discuție ... cu un 
vorbitor de transă sau mai degrabă cu un demon 

care mărturisise că este spiritul domnului 
Downing, care vorbea prin Jamieson. Este, de 

asemenea, adevărat că m-am dus să mă angajez în 
această discuție fără să mă sfătui cu frații mei 
predicatori, că m-am dus singur și mi-am pus baza 
în puterea mea, într-o comunitate în care nu avem 
biserică, dar în care spiritismul are o mare putere. 

Acest lucru îl consider acum foarte imprudent 
pentru mine. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a fost 
întristat, și am fost lăsat într-o măsură să cad 

sub puterea diavolului și farmecele seducătoare 
ale spiritusmului... În această stare de spirit am 
cedat unor anumiți spiritiști prietenoși, ceea ce 

acum mult regret. 
Adventist Review 27 ianuarie, 1863



Viaţa sau moartea, depinde de tine, frate 
Hull! Am văzut deja un nor de îngeri 
nelegiuiţi împresurându-te, iar tu te 

simţeai foarte bine în mijlocul lor. Am 
văzut că te-ai simţit puternic, crezând că ai 
argumente care nu pot fi combătute, şi că 
nu te-ai bizuit pe puterea Domnului. Prea 
adesea te-ai repezit pe terenul lui Satana 

ca să întâmpini un împotrivitor. 
Mărturii, vol. 1, p.427

Ellen White

Moses Hull



Frate Hull, mi-ai fost arătat că te afli sub influenţa 
dulce a unei fascinaţii care se va dovedi fatală, dacă 

vraja acesteia nu se va rupe. Tu ai discutat cu Satana, 
ai negociat cu el, ai zăbovit pe terenul interzis şi ţi-ai 
implicat mintea în lucruri care erau prea mari pentru 

tine; prin îngăduirea îndoielii şi a necredinţei, ai atras 
îngerii cei răi în jurul tău şi ai alungat din preajma 
ta îngerii cei curaţi şi sfinţi ai lui Dumnezeu. Te-ai 

aşezat în fotoliul comod al lui Satana şi nu îţi dai 
seama de starea înfricoşătoare în care te afli, nu faci 

nici un efort ca să scapi 
Mărturii, vol. 1, p.428

Ellen White

Moses Hull



Moses Hull



Franklin Edson Belden 
1858 - 1945

Moses Hull 
1836 - 1907

Dudley M. Canright 
1840 - 1919


