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MĂRTURII  PENTRU PĂSTORI,  P.91
În marea Sa milă, Domnul Hristos a trimis solia cea 

mai preţioasă prin fraţii Waggoner şi Jones. Această 
solie a avut scopul de a-L aduce în atenţia oamenilor 
pe Mântuitorul înălţat ca jertfă pentru păcatele 

întregii lumi. Ea a prezentat îndreptăţirea prin 
credinţa în Garantul divin, a invitat oamenii să 

primească neprihănirea lui Hristos, care se manifestă 
prin ascultarea de toate poruncile lui Dumnezeu



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 15,  P.92

Mesajul dat de către A. T. Jones și E. J. 
Waggoner este mesajul lui Dumnezeu către 

biserica din Laodicea și vai de cei care 
mărturisesc că cred adevărul și totuși nu 
reflectă altora razele date de Dumnezeu.



MĂRTURII  PENTRU PĂSTORI,  P.91

Aceasta este solia pe care Dumnezeu ne-a 
poruncit s-o vestim lumii. Este solia îngerului 
al treilea, care trebuie să fie proclamată cu 
glas tare şi să fie însoţită de revărsarea 

Duhului Său într-o mare măsură.



MATERIALELE 1888,  P.1814

Domnul a ridicat pe fratele Jones și pe 
fratele Waggoner să proclame un mesaj lumii 

pentru a pregăti un popor care să poată 
sta în picioare în ziua lui Dumnezeu



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 11 ,  P.257
Am călătorit în diferite locuri unde s-au ținut 
adunări, ca să pot sta alături de mesagerii lui 

Dumnezeu, despre care știam că sunt mesagerii 
Lui, despre care știam că au o solie pentru 

poporul Său. Eu mi-am rostit solia împreună cu a 
lor, care era în deplină armonie cu solia pe care 
ei o purtau. Și, ce am văzut? Am văzut că solia 

era însoțită de putere.



MATERIALELE 1888,  P.545
Am călătorit din loc în loc, participând la 

adunări unde era predicată solia neprihănirii 
lui Hristos. Am considerat ca un privilegiu să 

stau alături de frații mei, și să-mi dau 
mărturia împreună cu solia timpului; și am 

văzut că puterea lui Dumnezeu însoțea solia 
oriunde era predicată.



MATERIALELE 1888,  P.545
Presupunând că veți șterge mărturia pe care ați 

avut-o de-a lungul ultimilor doi ani, care v-a vestit 
neprihănirea lui Hristos, spre cine puteți arăta 

că ar aduce o lumină specială pentru popor? 
Această solie, așa cum a fost prezentată, ar 

trebui să ajungă la orice biserică ce pretinde a 
crede adevărul, și să înalțe poporul nostru la un 

nivel mai înalt.



SOLII  ALESE,  VOL .  3,  P.172 (TRAD.ORIG.)
Când le-am declarat fraţilor mei că atunci am auzit pentru prima 
dată concepţiile pastorului E. J. Waggoner, unii nu m-au crezut. 

Am declarat că auzisem adevăruri preţioase la care puteam să 
răspund cu toată inima, deoarece Duhul lui Dumnezeu întipărise în 
mintea mea aceste adevăruri mari şi pline de slavă, neprihănirea 
lui Hristos şi întreaga jertfă adusă pentru om, şi nu mai puteau fi 
şterse. Oare subiectul acesta nu fusese prezentat din nou şi din 
nou în mărturii? Când Domnul le dăduse fraţilor mei răspunderea 

de a proclama solia aceasta, eu m-am simţit nespus de 
recunoscătoare faţă de Dumnezeu, deoarece am ştiut că era o solie 

pentru timpul acesta.



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 5,  P.219
Am fost întrebată: Ce crezi despre această lumină pe care acești 
oameni o prezintă? De ce, eu v-am prezentat-o de-a lungul ultimilor 

patruzeci și cinci de ani - farmecele uluitoare ale lui Hristos. Aceasta 
este ceea ce am încercat să prezint înaintea minții voastre. Când 

fratele Waggoner a prezentat aceste idei în Minneapolis, a fost prima 
învățătură clară asupra acestui subiect de pe buzele umane pe care 
le-am auzit vreodată, cu excepția conversațiilor dintre mine și soțul 
meu. Mi-am spus: eu o înțeleg atât de clar pentru că Dumnezeu mi-a 
prezentat-o în viziune dar ei nu o pot înțelege pentru că nu le-a fost 

prezentată niciodată așa cum mi-a fost prezentată mie. Și când 
altcineva a prezentat-o, fiecare fibră a inimii mele spunea: Amin.



MĂRTURIA LUI JUDSON S.  WASHBURN

“E. J. Waggoner poate explica neprihănirea prin credință mai 
clar decât mine” 

”De ce, soră White,” am întrebat eu, ”Vrei să-mi spui că E.J. 
Waggoner poate să o explice mai bine decât poți tu cu toată 

experiența ta?”  
Sora White mi-a răspuns: “Da, Domnul ia dat lumină specială 
asupra acestei întrebări. Vroiam să-l aduc mai clar, dar nu 
puteam să-l prezint la fel de clar ca și dânsul. Dar când a 

prezentat-o la Minneapolis, am recunoscut-o”



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 16,  P.104

Când Domnul a trimis un mesaj special 
poporului, toate puterile alianței răului 
au fost puse la lucru pentru a împiedica 
cuvântul adevărului să vină la cei care ar 

trebui să-l primească.



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 16,  P.107
Dacă mesagerii lui Dumnezeu, după ce au stat în picioare 

bărbătește pentru adevăr pentru un timp, ar cădea în ispită și L-
ar dezonora pe Cel care le-a dat lucrarea, va fi aceasta o 

dovadă că solia nu este adevărată? Nu, pentru că Biblia este 
adevărată. „La lege și la mărturie; dacă ei nu vorbesc conform 
acestui cuvânt, este pentru că nu au lumină în ei” Păcatul din 
partea mesagerului lui Dumnezeu l-ar face pe Satana să se 

bucure, iar cei care au respins mesagerul și mesajul, ar triumfa; 
dar aceasta nu ar curăța deloc pe cei care s-au făcut 

vinovați de respingerea soliei adevărului, trimisă de Dumnezeu.



MATERIALELE 1888,  P.608
Întrebarea este, a trimis Dumnezeu adevărul? A ridicat 

Dumnezeu pe acești bărbați ca să vestească adevărul? Eu 
spun, da, Dumnezeu a trimis pe acești bărbați să ne aducă 

adevărul pe care nu l-am fi avut dacă Dumnezeu nu ar fi 
trimis pe cineva să ni-l aducă. Dumnezeu mi-a dat lumină ca să 

recunosc Spiritul Său, și deaceea eu îl accept, și nu 
îndrăznesc să-mi ridic mâna împotriva acestor persoane, 
pentru că aș ridica-o împotriva lui Isus Hristos, care 

trebuie recunoscut în mesagerii Săi.



MANUSCRISE ELIBERATE,  VOL 11 ,  P.283

Domnul vorbește  
prin mesagerii Săi trimiși.



A acuza și critica pe aceia pe care îi 
folosește Dumnezeu, înseamnă a 

acuza și critica pe Domnul, care i-a 
trimis.

MATERIALELE 1888,  P.954



Dacă respingeți mesagerii trimiși ai 
lui Hristos, Îl respingeți pe Hristos.

MĂRTURII  PENTRU PĂSTORI,  P.97



SOLII  ALESE,  VOL .  1 ,  P.362

Timpul încercării se află chiar în faţa noastră, 
deoarece solia îngerului al treilea, care a fost 

rostită cu glas puternic, a început să fie vestită 
deja prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, 

Mântuitorul care iartă păcatele. Acesta este 
începutul luminii îngerului a cărui slavă va umple 

tot pământul…



SOLII  ALESE,  VOL .  1 ,  P.234-235
La temelia împotrivirii manifestate la Minneapolis faţă de solia 

vestită de Domnul prin fraţii [E. J.] Waggoner şi [A.T.] Jones se află, 
într-o mare măsură, o lipsă a dispoziţiei de a renunţa la părerile 

preconcepute. Prin exercitarea acelei împotriviri, Satana a reuşit să 
îndepărteze de poporul nostru puterea deosebită a Duhului Sfânt, 
pe care Dumnezeu a dorit mult să i-o împărtăşească. Vrăjmaşul i-a 
împiedicat să obţină succesul pe care ar fi putut să-l aibă în vestirea 
adevărului pentru lume, aşa cum l-au predicat apostolii după Ziua 
Cincizecimii. Lumina care trebuie să lumineze lumea cu slava ei a 
fost respinsă, iar prin decizia fraţilor noştri ea a fost ţinută într-o 

mare măsură departe de lume.



CARTEA LUI GEORGE R.  KNIGHT

DE LA 1888 LA APOSTAZIE 
(CAZUL LUI A.T .  JONES) 

DE GEORGE R. KNIGHT 
1987



ADVENTIST CURRENTS,  APRILIE 1988

Mă străduiam să demonstrez 
că Jones a fost aberant de la 

început până la sfârșit



CINE ESTE GEORGE R.  KNIGHT
George Raymond Knight (născut în 1941) 

este un istoric, autor și educator 
conducător al adventiștilor de ziua a 
șaptea. El este profesor de istorie a 
bisericii la Universitatea Andrews. 

Începând cu anul 2014, el este 
considerat a fi cea mai bine vândută și 

mai influentă voce din ultimele trei 
decenii în cadrul denominațiunii.
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DUMNEZEU

ISUS HRISTOS NEPRIHĂNIREA

OMUL LEGEA

1

Să creadă în Hristos 
așa cum Hristos  

este descoperit în Biblie 
(Romani 3:22; 10:4,9,10;  
Filipeni 3:9; Fapte 8:37)

2Omul este acceptat 
de Dumnezeu 3

Dumnezeu ne dă  
neprihănirea  

(Romani 3:22; Filipeni 3:9)

4 Hristos care trăiește în om  
                                                păzește legea în mod desăvârșit (Romani 10:4; Galateni 2:20)

(Galateni 2:21; 3:21, Romani 3:22; Filipeni 3:9)



DUMNEZEU

ISUS HRISTOS NEPRIHĂNIREA

OMUL LEGEA

1 Omul încearcă cu puterile lui  
să păzească legea în mod desăvârșit

2 Prin aceasta, omul vrea să 
ajungă la neprihănire



DUMNEZEU

ISUS HRISTOS NEPRIHĂNIREA

OMUL LEGEA

2 Omul încalcă conștient  
Legea lui Dumnezeu 

3 Nu poate ajunge neprihănit1Pretinde că crede  
în Isus Hristos

X
4 Nu este acceptat de Dumnezeu



DUMNEZEU
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2Omul este acceptat 
de Dumnezeu 3

Dumnezeu ne dă  
neprihănirea  

(Romani 3:22; Filipeni 3:9)

4 Hristos care trăiește în om  
                                                păzește legea în mod desăvârșit (Romani 10:4; Galateni 2:20)
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HRISTOS ȘI  NEPRIHĂNIREA SA


