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Am văzut starea acelora care au stat pe temelia adevărului prezent, dar care 
au desconsiderat viziunile — calea pe care Dumnezeu o alesese pentru a-i 
învăţa pe aceia care s-au abătut de la adevărul Bibliei în unele situaţii. Am 

văzut că, prin loviturile date viziunilor, ei nu au lucrat împotriva unui vierme, a 
uneltei slabe prin care Dumnezeu a vorbit, ci împotriva Duhului Sfânt. Am 

văzut că era un lucru neînsemnat să vorbească împotriva uneltei, dar era 
periculos să trateze cu uşurătate cuvintele lui Dumnezeu. Am văzut că, dacă 

greşeau şi Dumnezeu alegea să le arate greşelile prin viziuni, iar ei 
desconsiderau învăţăturile date astfel, aceşti oameni urmau să fie lăsaţi să 
meargă pe calea lor, să alerge pe calea greşelii şi să creadă că fac bine, până 

când aveau să constate că este prea târziu. Apoi, în timpul de necaz, i-am 
auzit strigând către Dumnezeu în agonie: „De ce nu ne-ai arătat greşeala, ca să 
ne îndreptăm şi să fim pregătiţi pentru timpul acesta?” Atunci, un înger li s-a 

adresat şi le-a spus: „Tatăl meu v-a învăţat, dar voi nu aţi vrut să fiţi învăţaţi. 
El a vorbit prin viziuni, dar voi aţi desconsiderat vocea Sa, iar El v-a lăsat să 

mergeţi pe căile voastre, ca să suportaţi consecinţele faptelor voastre.” 
Solii Alese vol.1, p.40



Curând se va face orice efort posibil pentru pervertirea adevărului mărturiilor Duhului Sfânt 
şi pentru micşorarea valorii lui. Trebuie să fim de acord cu soliile clare şi directe care au fost 

adresate poporului lui Dumnezeu încă din 1846. Unii care ni se vor alătura în credinţă vor 
căuta învăţături noi şi ciudate, lucruri neobişnuite şi senzaţionale pe care să le prezinte 
poporului. Ei vor introduce toate ideile false care pot fi concepute şi le vor prezenta ca 

venind de la sora White, ca să poată amăgi sufletele. Aceia care au tratat lumina dată de 
Domnul ca pe un lucru obişnuit nu vor beneficia de învăţătura prezentată. Unii vor interpreta 
greşit, în conformitate cu orbirea lor spirituală, soliile date de Dumnezeu. Alţii vor renunţa la 
credinţa lor şi vor nega adevărul soliilor, spunând că nu sunt decât nişte idei false. Alţii le vor 

ridiculiza, lucrând împotriva luminii pe care Dumnezeu o dă de mulţi ani, iar unii, care sunt 
slabi în credinţă, vor fi duşi în rătăcire în felul acesta. Totuşi unii vor fi ajutaţi într-o mare 
măsură de solii. Deşi nu le sunt adresate personal, ei vor fi corectaţi şi vor fi conduşi să evite 

relele precizate. Duhul Domnului va fi prezent în învăţătură, iar îndoielile care există în 
multe minţi vor fi spulberate. Mărturiile însele vor fi cheia care va explica soliile 

prezentate, aşa cum Scriptura este explicată de Scriptură. Mulţi vor citi cu nerăbdare 
soliile care mustră greşeala, ca să înveţe ce pot să facă pentru a fi mântuiţi. Lumina va răsări 
asupra înţelegerii lor, iar Duhul va impresiona mintea lor, pe măsură ce adevărul Bibliei va fi 

prezentat cu claritate şi simplitate în soliile pe care Dumnezeu le-a trimis poporului Său 
începând din anul 1846. Aceste solii trebuie să îşi găsească locul în inimi, iar schimbarea se 

va produce. 
Solii Alese vol.1, p.41,42 / Scrisoarea 73, 1903



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



Domnul a zis lui Moise: „Iată, tu vei adormi împreună cu părinţii 
tăi. Și poporul acesta se va scula și va curvi după dumnezeii 
străini ai ţării în care intră. Pe Mine Mă va părăsi și va călca 
legământul Meu, pe care l-am încheiat cu el. În ziua aceea, Mă 

voi aprinde de mânie împotriva lui. Îi voi părăsi și-Mi voi 
ascunde Faţa de ei. El va fi prăpădit și-l vor ajunge o mulţime 

de rele și necazuri și atunci va zice: ‘Oare nu m-au ajuns aceste 
rele din pricină că Dumnezeul meu nu este în mijlocul meu?’ Și 
Eu Îmi voi ascunde Faţa în ziua aceea, din pricina tot răului pe 

care-l va face, întorcându-se spre alţi dumnezei. 
(Deutoronomul 31:16-18)



Poporul a slujit Domnului în tot timpul vieţii lui Iosua și în tot timpul vieţii 
bătrânilor care au trăit după Iosua și care văzuseră toate lucrurile mari pe 

care le făcuse Domnul pentru Israel. Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a 
murit în vârstă de o sută zece ani. L-au îngropat în ţinutul pe care-l avea de 

moștenire, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele 
Gaaș. Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui și s-a 

ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoștea pe Domnul, nici ce 
făcuse El pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea 

Domnului și au slujit baalilor. Au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinţilor 
lor, care-i scosese din ţara Egiptului, și au mers după alţi dumnezei, dintre 

dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat înaintea lor și au 
mâniat pe Domnul. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și astarteelor. 

(Judecători 2:7-13)



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



Acum Duhul spune în mod clar că, în timpurile din 
urmă, unii se vor depărta de la credință, acordând 

atenție duhurilor seducătoare și doctrinelor dracilor. 

(1 Timotei 4:1 - KJV)



“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, 1904
Ellet 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. 

Solii alese vol.3, p.408 / Scrisoarea 48, 1907



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. 

Solii alese vol.1, p.204



Omega va urma, şi va fi primită de acei care 
nu doresc să acorde atenţie avertismentului 

pe care l-a dat Dumnezeu…  
Ştiam că omega va veni după puţin timp; şi 

am tremurat pentru poporul nostru. 

Mărturii Speciale Seria B, nr. 2, pag. 
50,53



O temelie bine stabilită



Preaiubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă 
scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut 

silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi cu 
seriozitate pentru credinţa care a fost dată 

sfinţilor odată pentru totdeauna. 
(Iuda 3)



Principiile adevărului pe care Dumnezeu ni le-
a descoperit constituie singura noastră bază 

adevărată. 
Solii alese vol.1, p.201

Această bază a fost ridicată de Marele 
Lucrător, şi va rămâne în mijlocul furtunii şi 

vijeliei. 
Solii alese vol.1, p.204



Avem Bibliile noastre. Avem experienţa noastră, întărită 
prin lucrarea miraculoasă a Spiritului Sfânt. Avem un 

adevăr care nu acceptă nici un compromis. Să nu 
respingem noi tot ceea ce nu este în armonie cu acest 

adevăr? 
Solii alese vol.1, p.205

Mesaje de tot soiul au fost recomandate Adventiştilor de Ziua a Şaptea pentru a lua 
locul adevărului care, punct cu punct a fost căutat prin studiu cu rugăciune, şi 

certificat de puterea miraculoasă şi lucrătoare a Domnului. Însă caracteristicile care 
ne-au făcut să fim ceea ce suntem trebuie să fie păstrate, şi vor fi păstrate, după 
cum Dumnezeu a făcut cunoscut prin Cuvântul Său şi prin mărturia Spiritului Său. El 
ne cheamă să ţinem cu tărie, cu puterea credinţei la principiile fundamentale care 

sunt bazate pe o autoritate de netăgăduit. 
Solii alese vol.1, p.204



Să ţinem pentru totdeauna credinţa care a fost 
confirmată de Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu 

din perioada evenimentelor timpurii ale 
experienţei noastre, până în timpul prezent. 

The Upward Look, p.352, 4 decembrie 1905

Adevărurile care ne-au fost oferite după trecerea timpului din 1844 sunt tot la 
fel de sigure şi de neschimbat ca şi atunci când Domnul ni le-a oferit ca răspuns 
la rugăciunile noastre insistente. Viziunile pe care mi le-a dat Domnul sunt atât de 

uluitoare, încât ştim că ceea ce am acceptat, este adevărul. Aceasta a fost 
demonstrat prin Spiritul Sfânt. Lumină, preţioasă lumină de la Dumnezeu a 

stabilit principalele puncte ale credinţei noastre, aşa cum o deţinem astăzi. 
Scrisoarea 50, 1906, 1 Manuscript Release, p.53



Punctele de bază ale credinţei noastre aşa cum 
le deţinem noi astăzi, au fost cu tărie stabilite. 

Punct după punct a fost într-un mod clar 
definit, şi toţi fraţii au ajuns în armonie. 

Manuscrisul 5, 1903

Putem spune cu certitudine: ‚Adevărul care a venit la noi 
prin lucrarea Spiritului Sfânt nu este o minciună. 

Dovezile oferite în ultima jumătate de secol poartă 
dovada puterii Spiritului.’ 

„Colecţia Paulson a scrisorilor Ellenei White,” pag. 257



Conferința Biblică din 1919



Nu vom vota asupra chestiunii trinitarianismului sau 
arianismului, dar ne putem gândi. 

A.G. Daniells  
transcript de la Conferinţa Biblică din 1919

A.G. Daniells



Cartea  
”Venirea Mângâieturului” 

de Leroy Froom



Pot face aici o mărturisire personală deschisă? Atunci când, între 1926 şi 
1928, am fost rugat de conducătorii noştri să ţin o serie de studii despre 

Spiritul Sfânt în Uniunea Predicatorilor din America de Nord, am 
descoperit că, pe lângă îndrumările nepreţuite găsite în Spiritul Profetic, nu 
exista practic nimic în literatura noastră care să expună poziţia biblică în 

ceea ce priveşte acest uluitor câmp de studiu. Nu existau în literatura 
noastră cărţi care să vorbească despre acest subiect. Am fost silit să 

caut o urmă de cărţi valoroase scrise de bărbaţi din afara credinţei 
noastre – aşa cum am spus mai devreme – în vederea reperelor iniţiale şi a 
sugestiilor, şi pentru a deschide perspective în vederea studiului personal 
intensiv. Obţinând acestea, am pornit de acolo. Dar ei erau hotărâţi mai 
dinainte să ajute. Şi zeci, dacă nu sute pot confirma aceeaşi convingere 
sănătoasă că unii dintre aceşti bărbaţi aveau o pătrundere mai adâncă în 
lucrurile lui Dumnezeu decât aveau mulţi din oamenii noştri referitor la 
Spiritul Sfânt şi viaţa triumfătoare. Aceasta constituia o temă foarte 

obscură. 
Mișcarea destinului, p.322

LeRoy Froom

Mișcarea 
Destinului



Murry
Simpson
Gordon
Holden
Meyer
McNeil
Moody
Waugh

McConey
Scroggie
Smith
McKensie
McIntoch
Brooks
Dixon
Kyle

Morgan
Needham
Pierson
Seiss
Thomas
West
și alte zeci de persoane



Pot afirma că lucrarea mea, ‚Venirea Mângâietorului’ a 
constituit rezultatul unei serii de studii pe care le-am 
ţinut în 1927 – 1928 la seminarele predicatorilor de-a 
lungul Americii de Nord. Nu vă puteţi imagina cât de 
sever am fost mustrat de unii din vremurile trecute 

pentru că am prezentat personalitatea Spiritului Sfânt 
ca a Treia Persoană a Dumnezeirii. Unii neagă aceasta 
– încă neagă. Dar cartea a venit pentru a fi acceptată în 

mod general ca standard. 

Scrisoarea lui LeRoy Froom 
către dr. O. H. Christenson, 27 octombrie 1960

LeRoy Froom



Stimate frate Froom, Poşta de ieri mi-a adus scrisoarea ta 
din 3 ianuarie. În ea, pui o serie de întrebări, cerând un 

răspuns din partea mea. Aminteşti de o discuţie pe care am 
avut-o, în care crezi că eu am declarat că mama a spus cu 
privire la unele din scrierile ei: „Lucrarea mea este să 
pregătesc; lucrarea voastră este să daţi o formă mai 
bună.” Eu nu îmi amintesc să o fi auzit vreodată pe mama 
făcând o astfel de declaraţie. Gândul care ar determina o 

asemenea declaraţie nu este în armonie cu ideile pe care le 
are despre lucrarea ei şi cu privire la lucrarea copiştilor şi 

a secretarelor ei. 
Scrisoarea lui William C. White 

către LeRoy Froom, 8 ianuarie 1928LeRoy Froom

W.C White



Declarația de credință din 1931



Milton E. Kern Francis M. Wilcox Edwin R. Palmer Charles H. Watson

Comitetul celor 4 pentru formularea 
noii declarații de credință



Acesta a fost unul dintre motivele suplimentare, mi-a 
spus Watson că, în gândirea micului comitet, nu ar 

trebui să se ceară aprobarea oficială pentru declarația 
neoficială a lui Wilcox din 1931. Prin urmare, nu a 

fost adusă în fața Comitetului Conferinței Generale. 
Declarația nu a fost pregătită ca un crez, ci ca un 

rezumat al credințelor noastre fundamentale, pentru a 
vedea cum ar fi fost primită. În acest scop, comisia 

celor patru, a primit puterea de a acționa. 

Leroy Froom, ”Mișcarea destinului”, p.419

LeRoy Froom



Ar fi fost aproape imposibil să se facă o declarație de 
"Convingeri fundamentale de credință“, așa cum a fost elaborată 

de Wilcox în 1931 - și a fost publicată în acel an și apărută 
ulterior anual în Cartea Anuală AZȘ și de atunci în Manualul 
Bisericii oficiale - să fi fost eliberat timp de ani, sau chiar un 
deceniu înainte de 1931, fără protest puternic al unora. Dar, 

până în 1931, atât de mult au fost publicate în formă de 
periodice, tractate și carți - luând poziții similare a "Trei 

Persoane" ale Dumnezeirii, pre-existența veșnică și 
divinitatea completă a lui Hristos și personalitatea Duhului 
Sfânt - împreună cu o galaxie a declarații de confirmare a 

Spiritului Profeției, care sunt înregistrate, că 1931 era în mod 
clar momentul potrivit pentru o astfel de Declarație publică. 

Leroy Froom, ”Mișcarea destinului”, p.418

LeRoy Froom



Aprobarea comitetului nu este necesară. - Bătrânul 
Wilcox a simțit că a întocmit o declarație echilibrată. 
Cu toată cunoștința și aprobarea comisiei a patru, el a 

trimis-o lui H.E. Rogers (secretatul de statistica a 
conferinței generale), care a pus-o în Cartea Anuală din 
1931 (pp. 377-380) * Ea apărea acolo anual. Acțiunea de 

autorizare nu a făcut obiectul unei cereri de 
prezentare a altor comisii spre aprobare. 

Leroy Froom, ”Mișcarea destinului”, p.419

LeRoy Froom



După citirea cu atenție a declarației lui Wilcox [1931] 
"Credințele fundamentale", Nichol și-a exprimat 
aprecierea și aprobarea scopului de aplicare și a 
echilibrului. El a menționat că a fost conservator 
declarat - fără îndoială, încadrată în așa fel, în 

speranța că ar fi fost acceptabilă pentru acei [non-
trinitari] care au avut opinii divergente, mai ales asupra 

Dumnezeirii. Da, a fost adevărat, a afirmat Wilcox. 

Leroy Froom, ”Mișcarea destinului”, p.414

LeRoy Froom



În prezent, unii dintre conducătorii noștri sunt îndemnați 
de faptul că Duhul Sfânt este o a treia persoană de 
aceeași natură ca a Tatălui și a Fiului, un membru al 

trioului ceresc, care a cooperat în creație și activ personal 
cu Tatăl și Fiul.  

Timp de mulți ani am folosit aceste afirmații ale lui sorei 
White în combaterea învățăturilor false față de definirea 

Duhului Sfânt. 

Te rog frumos să-mi spui care este înțelegerea ta cu privire 
la poziția mamei tale în privința personalității Duhului Sfânt. 

Scrisoarea lui H.W Carr 
către William C. White, 24 ianuarie 1935

H.W Carr

W.C White



Declarațiile și argumentele unora dintre slujitorii 
noștri, în efortul lor de a dovedi că Duhul Sfânt a fost 
un individ precum Dumnezeu, Tatăl și Hristos, Fiul 
veșnic, m-au dezorientat și uneori m-au făcut trist. 

Scrisoarea lui William C. White 
către H.W Carr, 30 aprilie 1935

H.W Carr

W.C White



1 septembrie 1937 
William C. White moare 

(1854 - 1937)



Doctrina Trinităţii este o crudă monstruozitate păgână, 
înlăturându-L pe Isus din adevărata Sa poziţie de 
Mântuitor Divin şi Mijlocitor. Satana a luat unele 
concepţii păgâne despre o monstruozitate cu trei 

capete, şi, cu intenţia deliberată de a arunca dispreţ 
asupra divinităţii, le-a adăugat în romanism ca fiind 

gloriosul nostru Dumnezeu, o invenţie imposibilă, 
absurdă. Această monstruoasă doctrină adusă din 
păgânism în Biserica Romană Papală, caută să-şi 

amestece prezenţa ei malefică în învăţăturile Soliei 
Îngerului al Treilea. 

Scrisoarea lui J.S. Washburn către W. W. Prescott, 
24 aprilie 1940

J.S. Washburn

W.W.Prescott



Adventiştii de Ziua a Şaptea pretind că iau cuvântul lui 
Dumnezeu ca autoritate supremă, şi că ‚au ieşit din 

Babilon’, că au renunţat pentru totdeauna la tradiţiile inutile 
ale Romei. Dacă ne întoarcem la nemurirea sufletului, 
purgatoriu, chinul veşnic şi Sabatul Duminical, nu ar fi 

aceasta altceva decât apostazie? Dar, oricum, dacă sărim 
peste aceste doctrine minore, secundare, şi acceptăm şi 

învăţăm chiar rădăcina centrală, doctrina Romană, 
Trinitatea, şi învăţăm că Fiul lui Dumnezeu nu a murit, chiar 
dacă cuvintele noastre par a fi rostite într-un sens spiritual, 
nu este aceasta nici mai mult nici mai puţin decât apostazie, 

şi chiar Omega apostaziei? 
Scrisoarea lui J.S. Washburn către W. W. Prescott, 24 

aprilie 1940

J.S. Washburn

W.W.Prescott



Jurământul botezului și noua carte de 
imnuri din 1941



Vă scriu fraţilor ca grup, căci voi sunteţi singurii membrii al 
comitetului original al celor treisprezece, numit în 1941 

pentru a elabora un Legământ, un Jurământ, un Certificat 
al Botezului uniform. Prezbiterul Branson era conducătorul 

iar eu eram secretarul, prezbiterul McElhaney, (J. F.) 
Wright, Ruhling şi (A. B.) Russell sunt cu toţii decedaţi. ... 

Sarcina acestui comitet a fost aceea de a formula un 
Legământ al Botezului, un jurământ uniform, bazat pe 

declaraţia ‚Crezului Fundamental’ din 1931 din Anuar şi 
Manual. Sarcina a mai fost de asemenea de a reliefa mai 
bine Prima, a Doua şi a Treia Persoană a Dumnezeirii. 

Leroy Froom către R.A. Anderson, J.Shuler, D.E.Rebok, 
A.W.Peterson, W.G. Turner, 22 noiembrie 1966

LeRoy Froom



Revizuirea cărții ”Daniel și Apocalipsa”

1867 Apocalipsa

1873 Daniel



Patru cărți speciale – Daniel și Apocalipsa, Tragedia 
Veacurilor, Patriarhi și Profeți și Hristos Lumina 

Lumii ar trebui ca acum să meargă în lume. Mărețele 
învățături din Daniel și Apocalipsa au fost cu 

nerăbdare examinate de mulți în Australia. Această 
carte a fost mijlocul prin care multe suflete 

prețioase au fost aduse la o cunoaștere a adevărului. 
Orice se poate face trebuie făcut pentru a răspândi 
Gânduri despre Daniel și Apocalipsa. Nu știu nicio 

carte care o poate înlocui. Este mâna de ajutor a lui 
Dumnezeu. 

Manuscrisul 76, 1901 / Lucrarea de Publicare, 356



Am fost instruită că acele cărți importante, care 
conțin lumina pe care a dat-o Dumnezeu cu privire la 
apostazia lui Satana din ceruri, trebuie să fie puse 

mult în circulație chiar acum; căci, prin acestea, 
adevărul va ajunge la mulți oameni. Cărți precum 

Patriarhi și profeți, Daniel și Apocalipsa[de Uriah 
Smith] și Tragedia veacurilor sunt cărți necesare 
acum mai mult ca oricând înainte. Ele trebuie puse 
mult în circulație, deoarece adevărurile pe care le 

scot în evidență vor deschide mulți ochi orbi 
Evanghelizare prin Literatură, 123



Ar trebui să continuăm a prezenta într-o carte 
oficială o declaraţie a faptului că Fiul nu este co-
etern, că Fiul nu este co-egal sau co-etern cu 

Tatăl? 

W. W. Prescott: materialele Conferinţei Biblice 
din 1919 pentru sesiunea de după amiază din 2 

iunie 1919.

W.W.Prescott



Astfel, nota inexactă a fost ştearsă, şi nu a mai fost 
adăugată în ediţiile ulterioare. Astfel, o altă eroare a 
fost eliminată prin aceste revizuiri din anii 1940, din 

cărţile noastre oficiale şi de altfel folositoare. 

Leroy Froom, ”Mișcarea destinului”, p.428

LeRoy Froom



Publicarea cărții ”Evanghelizare”

LeRoy Froom

1946



Sunt sigur că, în evaluarea cărţii, suntem de acord că 
‚Evanghelizare’ este una dintre cele mai mari contribuţii în care 

Asociaţia predicatorilor a avut o parte secretă în aceste zile. Ştii 
cum i-a influenţat pe oamenii din Uniunea Columbia care au venit în 

contact direct cu declaraţiile clare, răspicate ale Spiritului Profetic 
despre Divinitatea lui Hristos, personalitatea Spiritului Sfânt, 
Trinitatea şi altele asemănătoare. Ei fie trebuiau să-şi lase în jos 
braţele şi să accepte aceste declaraţii, fie trebuiau să respingă 

Spiritul Profetic. Ştiu că tu şi doamna Kleuser împreună cu mine am 
avut mult de-a face cu selectarea acestor lucruri sub încurajarea 

bărbaţilor ca prezbiterul Branson care a simţit că părerea 
anterioară a fraţilor de la Trustul White faţă de cartea 

‚Evanghelizare’ nu era adecvată.  
Scrisoarea lui LeRoy Froom către Roy A. Anderson,  

18 ianuarie 1966

LeRoy Froom



Am fost denunțat public în capela de la Colegiul 
Misionar de la Washington de către dr. B. G. Wilkinson 

ca cel mai periculos om din această denominație. 
  

Scrisoarea lui LeRoy Froom către Reuben Figuhr,  
14 decembrie 1955

LeRoy Froom

Reuben Figuhr



Conferințele Evanghelice ale bisericii AZȘ din 1955 și 1956

Walter Martin George E. Cannon Donald G. Barnhouse

LeRoy Froom Roy A. Anderson Walter E. Read T. E. Unruh



‚Ce credeţi voi prieteni despre Trinitate?’ a fost o întrebare 
care mi-a fost adresată cu câţiva ani în urmă de către doi domni 
creştini care au venit neanunţaţi la centrul Conferinţei Generale 

din Washington D. C. ... Ambii erau colegi creştini, profesori, 
care au citit mult despre adventişti, dar numai din articole 

calomniatoare, iar unul dintre ei a fost însărcinat să scrie o nouă 
carte despre crezurile adventiştilor. Oricum, ei au crezut că 

este bine ca, decât să tot citeze din scrierile altora, să ia 
legătura cu conducătorii pentru a descoperi ce credem de fapt 

în ceea ce priveşte punctele de interes vital. Răspunsurile 
întrebărilor lor sincere au dus la zile de discuţii cu rugăciune. 
Răspunsul nostru referitor la Dumnezeire şi Trinitate a fost 
crucial, căci în unele din cărţi ei au citit că adventiştii erau 

categorisiţi ca arieni;” 
Adventist Review, 8 septembrie 1983, pag. 4

Roy A. Anderson



Climatul la vremea aceea (1955, 1956), adventismul era considerat 
asemenea Martorilor lui Iehova, asemenea mormonismului, asemenea 

celor mai multe structuri sectare ale timpului. ...  
Când l-am întâlnit pentru prima dată pe L. E. Froom, el m-a abordat 

pentru a mă întreba timp de patruzeci de minute, despre modul în care a 
fost cu putinţă să cred că adventismul era o sectă. ‚Adventismul sună la 
fel de curat ca şi oţelul.’ am spus, ‚Crezi că Arius a fost creştin?’ Iar el 

era un foarte bun istoric bisericesc şi a spus: ‚Bineînţeles că nu era 
creştin; el a negat divinitatea lui Isus Hristos.’ Eu am spus: ‚La fel a 
făcut şi Ellen White.’ Dr. Froom a replicat: ‚Ce?’ Am spus: ‚Da,’ şi am 

deschis o valiză şi i-am arătat cel puţin doisprezece picioare de publicaţii 
adventiste stivuite şi însemnate pentru a fi studiate de dr. Froom. Şi 

pentru studiul comitetului spre a verifica sursele. Şi aş putea adăuga că 
au fost de-a dreptul şocaţi de moarte când se gândeau că erau atât de 

răspândite. 
Walter Martin – Conferinţă înregistrată la Campus Hill Church in 

Loma Linda, CA, ianuarie 1989.

Walter Martin

LeRoy Froom



Doamna White şi-a schimbat opinia foarte repede ulterior, şi a susţinut foarte 
puternic doctrina Trinităţii şi a învăţat-o. Dar ea a fost influenţată de Uriah 

Smith. Ea a negat divinitatea veşnică a lui Hristos într-o perioadă şi L-a aşezat 
pe locul celei unei a doua divinităţi. De aceea aţi fost clasaţi alături de Martorii lui 

Iehova iniţial, datorită accentelor ariene din cadrul adventismului. Şi datorită 
faptului că aţi afirmat că Mihail Arhanghelul este Hristos. Dr. Froom şi comitetul 

au decis că vor cerceta acest material imediat. Astfel că noi am amânat întâlnirea iar 
ei au luat materialele şi le-au parcurs împreună şi cu alţii cred. Au revenit şi au spus: 

‚Ei bine, o mare parte din lucrurile asupra cărora ne-aţi atras atenţia se 
regăsesc acolo, iar noi nu suntem de acord cu aceste declaraţii. Ele nu reflectă 
teologia adventistă tradiţională, şi le respingem.’ Am spus: ‚Bine, mă bucur să aud 
asta; acum vă rugăm să ne iertaţi pentru că citim acest material, şi nu vorbim despre 
chestiuni de puţină însemnătate.’ ... Am parcurs tot felul de materiale şi apoi a venit 

ideea unei cărţi în care noi să întrebăm, iar denominaţiunea adventistă să 
răspundă. ... Din aceste dialoguri, a apărut cartea ‚Întrebări despre doctrină.’ În 
ciuda unor mituri şi fanatisme pe care le aud astăzi din partea adventiştilor care 

cred că ştiu mai bine, cartea deţine aprobarea Conferinţei Generale.” 
Walter Martin – Conferinţă înregistrată la Campus Hill Church in Loma Linda, 

CA, ianuarie 1989.

Walter Martin

LeRoy Froom



Imediat a fost recunoscut faptul 
că adventiştii neagă cu 

înverşunare poziţiile doctrinale 
care le-au fost atribuite în 

trecut. Adventiştii leapădă în mod 
deosebit orice învăţătură dată de 

predicatorii sau membrii lor de 
credinţă care au crezut, proclamat 

sau scris orice lucru care i-ar 
putea clasifica printre arieni. 

Dr. Barnhouse –”Eternity”, 
septembrie 1956.

Donald G. Barnhouse



„Crezul adventiştilor de ziua a şaptea 
referitor la aceste adevăruri, este clar şi 

categoric. Şi credem că nu ar trebui să fim 
identificaţi cu, sau stigmatizaţi pentru 
anumite concepte limitate şi greşite 

susţinute de unii, mai ales în anii noştri de 
formare. Această declaraţie ar trebui de 
aceea să anuleze cantitatea de ‚declaraţii’ 

care au circulat împotriva noastră. Noi suntem 
una cu prietenii noştri creştini din grupele 
denominaţionale, în principalele puncte de 
credinţă care au fost date o dată sfinţilor.” 
„Întrebări despre doctrină,” pag.31,32



Dragă frate Froom, Sora Soper ne atrage atenția cu 
faptul că dumneata cauți informații despre poziția 
primilor noștri lucrători în ce privește Trinitatea, 
personalitatea Spiritului sfânt și preexistenţa lui 

Hristos, așa cum se poate observa în scrierile lor. Cred 
că va trebui să admitem că primii noștri lucrători nu 

erau trinitarieni. 

Scrisoarea lui Arthur L. White 
către LeRoy Froom, 7 decembrie 1955

LeRoy Froom

A.L. White





Cartea lui Leroy Froom  
”Mișcarea Destinului”  

din 1971







În primăvara lui 1930, Arthur G. Daniells, pentru mai bine de 
douăzeci de ani preşedinte al Conferinţei Generale, mi-a spus 

că a crezut că, mai târziu, ar trebui să iniţiez o minuţioasă 
trecere în revistă a întregului plan de mântuire... 

... eu eram o legătură între conducătorii din trecut, şi prezent. 
‚Dar’, a spus el, ‚trebuie făcut mai târziu – nu încă, nu încă.’ 

Prezbiterul Daniells a recunoscut problemele serioase care 
erau implicate, şi a anticipat aproape profetic anumite 

dificultăţi care trebuiau confruntate. El ştia că era nevoie de 
timp pentru a se vindeca anumite răni teologice, şi pentru ca 
atitudinile unora să se schimbe. Probabil că va fi nevoie să 

aşteptăm până când anumite persoane să nu ia parte în acţiune 
(să moară!), înainte ca descrierea să fie adusă la cunoştinţă 

în mod înţelept.” 
„Mişcarea destinului,” pag. 17LeRoy Froom



Bert B. Beach 
oferă medalia de aur papei Paul al IV-lea pe 18 mai 1977



Adventist Review, 11 august 1977



Cartea ”Atat de multe in comun”
Acest Consiliu a venit la existență în anul 1948, după secole de 

încercări nereușite de a găsi un mijloc eficient pentru UNITATEA 
CREȘTINĂ. Majoritatea principalilor teologi au încercat, la început 

fără succes, sa refacă unitatea Bisericii Crestine care a fost 
pierdută în luptele spirituale dintre confesiuni. În secolul al 19-

lea, lucrurile au început sa se schimbe. Mișcări și societăți 
misionare laice au trecut de barierele denominationale. In secolul 
20, lideri misionari crestini s-au adunat pentru a gasi un raspuns 

crestin comun la problemele sociale ale vremii, iar teologii au cautat 
UNITATEA DOCTRINALA, formând Consiliul Modial al Bisericilor. 

„So Much in Common,” pag. 7



Declarația de credință din 1981



Convenția a fost încheiată 
cu un banchet în care 

Robert Muller, secretar 
asociat al Națiunilor 

Unite, a fost speakerul 
prezentat. El este numit 
"profet al nădejdii" al 

Națiunilor Unite și are o 
filozofie vibrantă și 

optimistă a vieții. Soția lui, 
Margarita, l-au însoțit și au 

descoperit că există o 
altă organizație universală 
și cu adevărat catolică, 
Biserica Adventistă de 

Ziua a Șaptea. 

5 martie  
1981



1984 - un nou jurământ pentru botez 
pro-trinitarian



1985 - o nouă carte de imnuri cu o 
puternică poziție trinitariană



1988 - ”Întrebări despre doctrină” a fost înlocuit de 
”Adventiştii de Ziua a Şaptea cred…”



1993 - Recunoașterea bisericii că pionerii bisericii nu 
s-ar fi alăturat bisericii de azi
Mulți dintre fondatorii adventismului de ziua a șaptea nu ar putea să se alăture 
bisericii de azi, dacă ar fi trebuit să se semneze sub credințele fundamentale 
ale denominațiunii. Mai exact, majoritatea nu ar putea să fie de acord cu 

punctul 2 al credinței, care se referă la doctrina Trinității.  
Pentru Joseph Bates, Trinitatea a fost o doctrină nebiblică, pentru James 

White era "vechea absurditate trinitariană", iar pentru M.E. Cornell a fost un 
rod al marii apostazii, alături de doctrine false cum ar fi duminica și nemurirea 

sufletului. În același mod, majoritatea fondatorilor adventismului de ziua a 
șaptea ar avea probleme cu punctul nr.4 al credinței fundamentale, care susține 
că Isus este atât veșnic cât și cu adevărat Dumnezeu. Pentru că N. N. Andrews 
suținea că "Fiul lui Dumnezeu ... a avut un Dumnezeu, pe Tatăl Său și avut, la un 

moment dat în veșnicia trecutului, începutul zilelor". Și E.J. Waggoner, din faima 
din 1888, din Minneapolis, a scris în 1890 că "a existat un timp în care Hristos a 

fost născut din Dumnezeu ... dar acel timp a fost atât de departe în zilele 
veșniciei încât pentru înțelegerea finită este practic fără început." 

„Ministry” pag.10



Schimbarea logoului Bisericii 1996



Mi s-a spus că oamenii vor folosi toate strategiile pentru a face mai puţin evidentă 
deosebirea dintre credinţa adventiştilor de ziua a şaptea şi credinţa acelora care 
păzesc prima zi a săptămânii. În controversa aceasta va fi angajată lumea întreagă, 
iar timpul este scurt. Nu este timpul să coborâm steagul. Mi-a fost arătat un grup de 
oameni ce purtau numele de adventişti de ziua a şaptea şi recomandau ca steagul, 
sau semnul care ne face să fim un popor deosebit, să nu fie susţinut într-un mod 
atât de izbitor, deoarece, declarau ei, aceasta nu e strategia cea mai bună pentru a 
asigura succesul instituţiilor noastre. Acest steag distinctiv trebuie să fie purtat 

prin întreaga lume până la încheierea timpului de probă. Când descrie poporul 
rămăşiţei, Ioan spune: „Aici este răbdarea sfinţilor, care păzesc poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus” (Apocalipsa 14,12). Aceasta înseamnă Legea şi 

Evanghelia. Lumea şi bisericile sunt în armonie în călcarea Legii lui Dumnezeu, în 
doborârea memorialului lui Dumnezeu şi în înălţarea unui sabat care poartă semnătura 
omului fărădelegii. Totuşi Sabatul Domnului, Dumnezeului tău, trebuie să fie un semn 
care arată deosebirea dintre cei ascultători şi cei neascultători. I-am văzut pe unii 

întinzându-şi mâinile pentru a înlătura steagul şi a ascunde semnificaţia lui. 

Solii Alese.vol. 2, p. 223



Crucea era asociată cu puterea Romei. Era instrumentul 
celei mai crude şi mai umilitoare forme de moarte. 

Hristos Lumina Lumii, p. 416

Papistașii așază cruci pe biserici, pe altare și pe 
îmbrăcăminte. Pretutindeni se vede însemnul crucii. 
Pretutindeni este onorată și înălțată pe dinafară. 

Marea Luptă, p. 568



Explicația identității corporative (logo-ului) a bisericii este 
prezentată pe site-ul nostru web la www.adventist.org. A 
fost votată acum câțiva ani (1996) de către Comitetul 

Executiv al Conferinței Generale în cadrul Consiliului său 
anual. Ea ne exprimă convingerile și a fost discutată de mai 

multe grupuri de discuții înainte de luarea unei decizii ... 
Nimeni nu a cerut nimănui să facă ceea ce am făcut. 

Reprezentanții bisericii mondiale, în consiliu, au discutat 
despre sigla, care, apropo, include un nume complet al 

bisericii și a fost de acord că acesta este ceea ce vom face. 

Scrisoarea lui Ray Dabrowski, Director de comunicare al 
sediului central al Bisericii AZȘ, 27 iunie 2001

Ray Dabrowski



Adăugarea punctului 28 în doctrină 2006 
”Creșterea în Hristos, puctul 11”



Schimbarea punctului din 
doctrină pentru a promolva 
hitoronirea femeilor 2015



Adventiştii s-au schimbat de-a lungul anilor sub 
impactul ‚adevărului prezent.’ Mai surprinzătoare 

este învăţătura referitoare la Isus Hristos, 
Mântuitorul şi Domnul nostru. Mulţi dintre 

pionieri, inclusiv James White, J. N. Andrews, 
Uriah Smith şi J. N. Waggoner, au avut un punct 
de vedere arian sau semi arian – care spune că 
Fiul, la un anumit timp înainte de creaţie lumii a 
fost născut de Tatăl. În acelaşi fel, modul de 
înţelegere trinitarian al lui Dumnezeu, acum 

parte din crezul nostru fundamental, nu a fost 
în mod general susţinut de primii adventişti. 

Chiar şi astăzi, câţiva nu subscriu la el.” 
Adventist Review 6 ianuarie 1994, p.10.11



Mi-a fost arătată necesitatea ca aceia care cred că avem ultima solie de 
har să se despartă de cei care sorb zilnic rătăciri noi. Am văzut că nici 
tinerii, nici cei în vârstă nu ar trebui să participe la adunările lor; căci 

este un lucru greşit să-i încurajăm în felul acesta, în timp ce ei 
propovăduiesc rătăcirea care este o otravă mortală pentru suflet şi dau 

ca învăţătură poruncile oamenilor. Influenţa unor astfel de adunări nu 
este bună. Dacă Dumnezeu ne-a izbăvit de un asemenea întuneric şi o 

asemenea rătăcire, ar trebui să stăm neclintiţi în libertatea pe care ne-
a dat-o El şi să ne bucurăm în adevăr. Dumnezeu este nemulţumit de 
noi când mergem să ascultăm rătăcirile fără a fi nevoiţi s-o facem; căci 
dacă nu ne trimite El la acele întâlniri în care rătăcirea este introdusă 
forţat în mintea oamenilor prin puterea voinţei, El nu ne va păzi. Îngerii 

îşi încetează vegherea asupra noastră, iar noi suntem lăsaţi la voia 
vrăjmaşului, pentru a fi orbiţi şi slăbiţi de el şi de puterea îngerilor săi 

răi; iar lumina din jurul nostru devine contaminată de întuneric. 
Scrieri timpurii, p. 124



A sta în apărarea adevărului 
şi a neprihănirii atunci când 

majoritatea ne abandonează,  
a lupta luptele Domnului 

atunci când sunt puţini viteji 
– aceasta va fi proba 

noastră. 

Mărturii vol. 5,  
p.80,82,137


