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Așa cum s-a specificat și în alte locuri, Adventiștii de 
ziua a șaptea nu au alt crez decât Biblia; dar ei păzesc 
câteva puncte de credință bine definite, pentru care 
se simt pregătiți să dea socoteală “oricui îi întreabă”. 

Următoarele declarații pot fi considerate un rezumat al 
principalelor învățături ale credinței lor religioase, 

asupra cărora există, din câte știm, o susținere unanimă 
în întreaga Biserică.

Prefața la Doctrina bisericii



Că există un singur Dumnezeu, o ființă 
spirituală, personală, creatorul tuturor lucrurilor, 

omnipotent, omniscient, etern, infinit în 
înțelepciune, sfințenie, dreptate, bunătate, 
adevăr și milă, neschimbător și pretutindeni 

prezent prin reprezentantul Său, Duhul Sfânt 
(Ps. 139:7).

Punct 1 din doctrina adventistă de până în anul 1930



Psalmii 139:7

Unde mă voi duce departe de 
Duhul Tău și unde voi fugi 

departe de Faţa Ta?



Că există un singur Domn, Isus Hristos, Fiul Tatălui cel Veșnic, 
prin care au fost create toate lucrurile și prin care sunt 

menținute, că El a luat asupra Sa natura seminței lui Avraam 
pentru mântuirea neamului nostru omenesc; că El a trăit între 
oameni, plin de har și de adevăr, a trăit ca exemplu al nostru, a 
murit ca jertfă pentru noi, a fost înviat pentru îndreptîțirea 
noastră, S-a înălțat pentru a fi singurul nostru Mântuitor în 
Sanctuarul din ceruri, unde, prin meritele sângelui Său vărsat 

obține iertare și împăcare pentru păcatele tuturor celor care vin 
la El cu regret;….

Punct 2 din doctrina adventistă de până în anul 1930



Că Sfintele Scripturi ale Noului și Vechiului 
Testament au fost date prin inspirația lui 

Dumnezeu și conțin toată descoperirea voiei 
Sale dată omului, fiind singura autoritate 

infailibilă, atât pentru credință, cât și pentru 
practică.

Punctul 3 din doctrina adventistă de până în anul 1930



Punct 1 din doctrina adventistă de după anul 1930



Punct 2 din doctrina adventistă de după anul 1930

2. Că Dumnezeirea, sau Trinitatea, este alcătuită din Tatăl Veșnic, o 
Ființă personală, spirituală, omnipotentă, omniprezentă, omniscientă, 

infinită în înțelepciune și iubire; Domnul Isus Hristos, Fiul Tatălui Veșnic, 
prin care s-au creat toate lucrurile și prin care se va realiza mântuirea 
oștirilor răscumpărați; Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, 
puterea mare de regenerare în lucrarea de răscumpărare. Matei 28:19



John Norton Loughborough

26 ianuarie 1832  
- 

7 april 1924



William Clarence White

29 august 1854  
- 

1 septembrie 1937



Merlin D. Burt, History of Seventh-Day Adventist View on the Trinity

Dezvoltarea doctrinei Trinității 
demonstrează, că uneori, schimbările 

doctrinare necesită trecerea 
generației anterioare. Pentru 

Adventiștii de ziua a Șaptea, a fost 
nevoie de mai mult 50 de ani pentru 
ca învățătura Trinității să devină 

normativă.



Punct 1 din doctrina adventistă de după anul 1980

1. SFÂNTA SCRIPTURĂ 

Sfintele Scripturi, Vechiul și Noul Testament, constituie Cuvântul scris 
al lui Dumnezeu, dat prin inspiraţie divină, prin mijlocirea oamenilor sfinți 

ai lui Dumnezeu, care au vorbit și au scris când erau conduși de Duhul 
Sfânt. În acest Cuvânt, Dumnezeu a încredințat omului cunoștința 
necesară pentru mântuire. Sfintele Scripturi sunt descoperirea 
infailibilă a voinței Sale. Ele sunt standardul caracterului, testul 

experienței, descoperirea cu autoritate a doctrinelor și raportul demn de 
încredere al acțiunilor lui Dumnezeu în istorie (2 Petru 1,20.21; 2 Timotei 

3,16.17; Psalm 119,105; Proverbe 30,5.6; Isaia 8,20; Ioan 17,17; 1 
Tesaloniceni 2,13; Evrei 4,12).  



Punct 2 din doctrina adventistă de după anul 1980

2. TRINITATEA 
Există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, o unitate 

de trei Persoane veșnice. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, 
atotștiutor, mai presus de toate și omniprezent. El este infinit și 
dincolo de înțelegerea omenească, totuși cunoscut în măsura în 

care El Se revelează. El este pentru veșnicie vrednic de închinare, 
adorare și slujire din partea  

întregii creațiuni (Deuteronom 6,4; Matei 28,19; 2 Corinteni 
13,14; Efeseni 4,4-6; 1 Petru 1,2; 1 Timotei 1,17; Apocalipsa 

14,7.15)



Punct 3 din doctrina adventistă de după anul 1980

3. DUMNEZEU TATĂL 
Dumnezeu Tatăl cel veșnic este Creatorul, Izvorul, 
Susținătorul și Suveranul întregii creațiuni. El este 
drept și sfânt, plin de milă și har, încet la mânie și 

bogat în dragoste statornică și în credincioșie. Toate 
atributele și puterile descoperite în Fiul și în Duhul 
Sfânt sunt de asemenea, reprezentări ale Tatălui.



Punct 4 din doctrina adventistă de după anul 1980

4. FIUL LUI DUMNEZEU 
Dumnezeu Fiul cel veșnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El 

au fost create toate lucrurile și prin El este descoperit 
caracterul lui Dumnezeu. El este Mântuitorul și Judecătorul 
lumii. Dumnezeu adevărat din veșnicii, El a devenit și Om 

adevărat, Isus Hristos. El a fost conceput prin Duhul Sfânt și 
născut din fecioara Maria. A trăit și a fost ispitit ca orice 

ființă omenească, dar a exemplificat în mod desăvârșit 
neprihănirea și dragostea lui Dumnezeu….



Punct 5 din doctrina adventistă de după anul 1980

5. DUHUL SFÂNT 
Dumnezeu Duhul cel veșnic a luat parte activă împreună cu Tatăl și 

cu Fiul la creațiune, la întrupare și la răscumpărare. El este Cel 
care a inspirat scriitorii Bibliei. El a umplut cu putere viata lui 
Hristos. El atrage și convinge ființele omenești, iar pe aceia care 

răspund îi înnoiește și îi transformă după chipul lui Dumnezeu. 
Trimis de Tatăl și de Fiul pentru a fi totdeauna alături de copiii Lui, 

El oferă daruri spirituale bisericii, o împuternicește să dea 
mărturie despre Hristos si, în armonie cu Biblia, o conduce în tot 

adevărul.



Importanța Doctrinei



Solii alese vol.1, p.201, 204

Principiile adevărului pe care 
Dumnezeu ni le-a descoperit 

constituie singura noastră bază 
adevărată. 

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



Solii alese vol.1, p.204
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.



Scrisoarea 50, 1906
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

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.



Review and Herald, 25 mai, 1905
“În viitor vor apărea înşelăciuni de tot felul şi ca 
atare  ne dorim o temelie solidă pentru picioarele 

noastre. Ne dorim stâlpi solizi pentru clădirea 
noastră. Nici un ac nu trebuie mutat de la ceea ce 
a stabilit Domnul. Vrăjmaşul va aduce teorii false, 

cum ar fi aceea că n-ar exista nici un sanctuar. 
Acesta este unul dintre punctele în care va avea 

loc o îndepărtare de la credinţă. Unde vom găsi noi 
siguranţă dacă nu în adevărul pe care Domnul ni l-a 

dat în ultimii cincizeci de ani?



Manuscrisul 129, 1905 
Domnul a declarat că istoria trecutului se va 
repeta, pe măsură ce vom începe să îndeplinim 

lucrarea finală. Fiecare adevăr pe care El l-a dat 
pentru aceste zile din urmă trebuie să fie 

propovăduit lumii. Fiecare stâlp pe care l-a 
aşezat El trebuie să fie întărit. Noi nu putem să 
coborâm acum de pe temelia pe care a stabilit-o 

Dumnezeu. Nu putem să intrăm acum într-o 
organizaţie nouă, deoarece faptul acesta ar 

însemna apostazie de la adevăr.



Scrisoarea 230, 1906, p.4
Nu ascultați nici pentru un moment interpretările 

care ar slăbi măcar un vârf de ac, care ar 
dărâma un stâlp, de pe platforma adevărului. 

Interpretările omenești, recepția fabulelor, vă vor 
strica credința, vă vor tulbura înțelegerea și v-a 
face fără nici o influență credința voastre în Isus 
Hristos. Studiați cu sârguință al treilea capitol din 

Apocalipsa. În el este subliniat pericolul de a vă 
pierde în ce privește lucrurile pe care le-ați auzit și 

le-ați învățat de la Sursa oricărei lumini.



Manuscript 23, 1906

Mincinosul este acela care prezintă teorii și doctrine 
false. Cel care neagă personalitatea lui Dumnezeu și a 

Fiului Său Isus Hristos neagă pe Dumnezeu și pe 
Hristos. "Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi 

voi veţi rămâne în Fiul şi în Tatăl." Dacă continuați să 
credeți și să ascultați adevărurile pe care le-ați 

îmbrățișat la început cu privire la personalitatea 
Tatălui și a Fiului, veți fi uniți împreună cu Ei în 

dragoste. Va fi văzută acea unire pentru care Hristos s-
a rugat chiar înainte de judecata și răstignirea sa.



Scrisoarea 150, 15 mai, 1906
Ar trebui să fiu un străjer necredincios, dacă 

aș fi liniștită, când văd că fundamentele 
credinței noastre sunt dărâmate de cei care s-
au îndepărtat de la credință și care sunt acum 
mânați de valuri fără o ancoră. În acest timp, 
când se învață false doctrine, noi trebuie să 
învățăm aceleași adevăruri pe care le-am 

învățat în ultimul jumatate de secol. Nu mi-
am schimbat credința mea nici pentru o iotă.



Manuscript 62, 1905, p.6

Când vor veni oameni care vor muta un vârf de ac 
sau un stâlp din fundamentul pe care Dumnezeu l-a 
stabilit prin Duhul Său Sfânt, lăsați ca cei în vârstă 

care au fost pionieri în lucrarea noastră să 
vorbească direct și să lăsăm ca morții să vorbească 

de asemenea, prin retipărirea articolelor lor în 
periodicile noastre. Strângeți razele de lumină divină 

pe care Dumnezeu le-a dat, deoarece El a condus 
poporul Său pas cu pas pe calea adevărului. Acest 
adevăr va rezista testului timpului și al încercării.



Ce este  
Doctrina Trinității?



AZȘ cred... p.23
Că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul și 

Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane 
coexistând din veșnicie. Dumnezeu este 

nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai 
presus de toate și pretutindeni prezent. El este 
infinit și mai presus de înțelegerea omenească, 

dar cunoscut totuși prin faptul că S-a descoperit 
pe Sine. El este pentru totdeauna vrednic de 
închinare, adorare și slujire de către întreaga 

creațiune.



Adventist Review, 31 Octombrie 1996, p.12

Un plan de salvare a fost cuprins în legământul făcut de cele 
Trei Persoane ale Dumnezeirii, care dețineau atributele 

Deității în mod egal. Pentru a eradica păcatul şi rebeliunea 
din univers şi pentru a restaura armonia şi pacea, una dintre 
Fiinţele divine a acceptat şi a intrat în rolul Tatălui, o alta 
în rolul Fiului. Fiinţa divină care a mai rămas, Spiritul Sfânt, 

vă participa şi el în împlinirea planului de mântuire… 
Acceptând rolurile pe care le-a avut planul, Fiinţele divine nu 

şi-au pierdut nici una din puterile Dumnezeirii… Fiinţele 
divine au intrat în rolurile asupra cărora au fost de acord 

înainte ca temelia pământului să fie aşezată.



Ángel Manuel Rodríguez, Institutul Biblic Adventist

Fiul nu este un Fiu real, literal al Tatălui. Un copil real are un 
început, în timp ce în Dumnezeu, Fiul este veșnic. Termenul "Fiul" este 
folosit metaforic atunci când este aplicat Dumnezeirii. El transmite 

ideile de distincție a persoanelor în cadrul Divinității și egalitatea 
naturii în contextul unei relații eterne, iubitoare.



Semnele timpului, iulie 1985

Din Scripturi poate fi dedus faptul că atunci când 
Dumnezeirea a pus la punct planul de mântuire 
într-un anume punct din veşnicia trecută, Ei şi-au 

asumat anumite poziţii sau roluri pentru a 
asigura condiţiile îndeplinirii planului.



Trinitatea, p.93

Relaţia Tată-Fiu în Dumnezeire 
trebuie înţeleasă într-un sens 
metaforic şi NU într-un sens 

literal



Merlin D. Burt, History of Seventh-Day Adventist View on the Trinity

Adventiștii timpurii au căutat să fie 
credincioși Scripturilor. Când citeau 

fraza “născut înaintea oricărei făpturi”, 
ei acordau o mare importanță acestor 
cuvinte. Alte fraze biblice, cum ar fi 

“singurul Fiu născut a lui 
Dumnezeu”/“the only beggoten Son of 
God”, au fost de asemenea înțelese la 

nivel literal.



Trinitatea, p.243

În timp ce cele trei persoane divine 
sunt una, au luat diferite roluri sau 

poziții în lucrarea de creație, 
răscumpărare și administrarea iubitoare 

a universului. Tatăl și-a asumat 
conducerea globală, Fiul sa subordonat 
conducerii Tatălui și Duhul este în mod 

voluntar subordonat Tatălui și Fiului.



Patriarhi și Profeți, p.686
Spiritismul modern, care se sprijină pe aceeaşi temelie, 

nu e decât o redeşteptare, sub o formă nouă, a 
vrăjitoriei şi a închinării la demoni, pe care Dumnezeu le 
condamnase şi le interzisese pe vremuri. El este prezis în 
Scripturi, care declară că ‘în vremurile din urmă, unii se 
vor lepăda de la credinţă, ca să se alipească de duhuri 
înşelătoare şi de învăţăturile dracilor’ (1 Timotei 4, 1). 

Pavel, în a doua lui epistolă către Tesaloniceni, arată 
lucrarea specială a lui Satana în spiritism, ca un 

eveniment care urmează să aibă loc foarte aproape de 
a doua venire a Domnului Hristos.



Patriarhi și Profeți, p.686

Vorbind despre a doua venire a Domnului Hristos, el 
spune că va avea loc după lucrarea ‘Satanei cu tot felul 
de minciuni, semne şi puteri mincinoase’ (2 Tesaloniceni 
2, 9). Iar Petru, descriind primejdiile la care urma să 
fie expusă biserica în zilele sfârşitului, spune că, după 
cum au fost profeţi mincinoşi care l-au dus pe Israel 
la păcat, tot astfel vor fi şi ‘învăţători mincinoşi care 

vor strecura pe furiş erezii nimicitoare, se vor lepăda 
de Stăpânul care i-a răscumpărat’ Mulţi îi vor urma în 

destrăbălările lor” (2 Petru 2, 1.2).



Patriarhi și Profeți, p.686
Aici, apostolul a scos în evidenţă una dintre 

caracteristicile de seamă ale învăţătorilor spiritişti. Ei 
refuză să Îl recunoască pe Domnul Hristos ca Fiu al lui 
Dumnezeu. Cu privire la astfel de învăţători, prea iubitul 

Ioan spune: “Cine este mincinosul, dacă nu cel care 
tăgăduieşte că Isus este Hristosul? Acela este 

Antihristul care tăgăduieşte pe Tatăl şi pe Fiul. Oricine 
tăgăduieşte pe Fiul n-are pe Tatăl” (1 Ioan 2, 22.23). 

Spiritismul, prin tăgăduirea lui Hristos, tăgăduieşte atât 
pe Tatăl, cât şi pe Fiul, iar Biblia îl declară ca fiind o 

manifestare a lui Antihrist.



James White, 24 ianuarie 1846, The Day Star

Modul în care spiritiştii au lepădat sau au 
tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu şi pe 
Domnul nostru Isus Hristos, a fost prin cea 
dintâi folosire a vechiului crez nescriptural 
Trinitarian, şi anume, că Isus Hristos este 

veşnicul Dumnezeu, cu toate că nu au nici măcar 
un singur pasaj pentru a-l sprijini, în timp ce noi 

avem o abundenţă de mărturii lămurite ale 
Scripturii că El este Fiul veşnicului Dumnezeu.



Enciclopedia britanică, articolul ”trinitatea”

Trinitatea este în doctrina creștină, 
unitatea Tatălui, a Fiului și a Spiritului 
Sfânt ca trei persoane în Dumnezeire. 
Nici cuvântul ”trinitate” și nici doctrina 

explicită, nu apare în Noul Testament, și 
nici Isus nici urmașii Lui, nu intenționează să 
contrazică schema din Scripturile ebraice: 
Deutoronomul 6:4 ”Ascultă, Israele! Domnul 

Dumnezeul nostru este singurul Domn.”



Noua Enciclopedie Catolică, p.306

Doctrina Trinității, nu este 
învățată în Vechiul Testament… 

Căci nicăieri în Vechiul Testament 
nu găsim o indicație clară a unei a 
Treia Persoane. Se menționează 

deseori Duhul Domnului, dar nimic 
nu ne indică faptul că Duhul era 

văzut ca distinct de Iehova Însuși.



Manual pentru Catolicii de Azi, pag.11
Taina Trinităţii constituie doctrina 

centrală a Credinţei Catolice. Pe ea se 
bazează toate celelalte învăţături ale 

Bisericii. Biserica a studiat această taină 
cu o mare grijă şi, după patru secole de 
clarificări, a decis să formuleze astfel 
doctrina: în unitatea Dumnezeirii sunt 
trei Persoane, - Tatăl, Fiul şi Spiritul 

Sfânt.







Patriarhi și Profeți, p. 63

În tot Universul nu se afla decât Unul 
singur care, în folosul omului, putea să 
satisfacă cerinţele ei. Deoarece Legea 

divină este tot aşa de sfântă ca şi 
Dumnezeu, numai cineva deopotrivă cu 
Dumnezeu putea face ispăşire pentru 

călcarea ei. Nimeni altul, ci numai 
Hristos putea să răscumpere neamul 

omenesc din blestemul Legii şi să-l aducă 
iarăşi în armonie cu cerul.



Patriarhi și Profeți, p. 68

Scena aceasta [prima jertfă] i-
a dat [lui Adam] o mai profundă 
înţelegere şi un sens mai viu al 
grozăviei păcatului său, pe care 
nu-l putea ispăşi nimic altceva 
decât moartea scumpului Fiu 

al lui Dumnezeu



Revista „Life”, 30 octombrie 1950

Oponenţii noştri (Protestanţii) pretind uneori 
că nici un crez nu ar trebui privit ca dogmă 
dacă nu este explicit declarat în Scriptură 

(ignorând că numai prin autoritatea Bisericii 
recunoaştem ca adevărate anumite Evanghelii, 
şi pe altele nu). Însă bisericile Protestante 
au acceptat ele însele dogma Trinităţii 

pentru care nu există o asemenea 
împuternicire limpede în Evanghelii.



The Reign of God, An Introduction to Christian Theology from a Seventh-
day Adventist Perspective. by Richard Rice. 1985. Andrews Univ. Press

Așa că, cu toate că doctrina Trinității nu 
este o parte din ceea ce Biblia însăși spune 
despre Dumnezeu, ea este o parte din ceea 
ce Biserica trebuie să spună pentru a apăra 
conceptul Biblic despre Dumnezeu... Așa cum 
sugerează aceste versete, ideea Trinității își 

are precedentele în Biblie, chiar dacă 
doctrina deplină a Trinității nu se găsește 

acolo.



Marea luptă, p.595

Înainte de a primi orice 
învăţătură sau precept, 
trebuie să cerem un clar 

„Aşa zice Domnul” în 
sprijinul ei.



Fernando L. Canale, the Handbook of Seventh-day Adventist Theology, 
page 138, ‘Doctrine of God‘

Conceptul Trinităţii, şi anume 
ideea că trei sunt una, nu este 
în mod explicit specificat, ci 

este numai asumat





James White, 7 february, 1856, Review & Herald,  
vol.7, no.19, p.148, par.26

"Taina fărădelegii" a început să lucreze în biserică din zilele lui 
Pavel. Ea, în cele din urmă a înăbuşit simplitatea Evangheliei și a 

corupt doctrina lui Hristos, iar biserica a intrat în pustie. 
Martin Luther și alți reformatori s-au ridicat prin puterea lui 

Dumnezeu, și, cu Spiritul şi Cuvântul, au realizat mari 
progrese în Reformă. Cea mai mare greșeală pe care o putem 

găsi în Reformă este că reformatorii au încetat reforma. Dacă 
ar fi continuat şi ar fi înaintat până ce ar fi lăsat în spate şi 
ultimul vestigiu al Papalităţii ca nemurirea sufletului, botezul 
prin stropire, trinitatea și păzirea duminicii, biserica ar fi fost 

acum liberă de erorile ei nescripturistice.



M.E.Cornell, 1858, „Facts For The Times”, pag.76

Protestanţii şi Catolicii sunt atât de uniţi în simţămite, 
încât nu este dificil de conceput cum vor face 

Protestanţii un chip Fiarei. Masele Protestante cred 
împreună cu Catolicii în Trinitate, nemurirea sufletului, 

starea de conştienţă a celor morţi, răsplata şi pedeapsa la 
moarte, tortura veşnică a celor răi, moştenirea sfinţilor 
dincolo de ceruri, botezul prin stropire, şi DUMINICA 

PĂGÂNĂ în locul Sabatului; toate acestea sunt contrare 
spiritului şi literei noului testament. Evident că între 
mamă şi fiice există o izbitoare asemănare familială.



J.N. Andrews, Review & Herald, 6 martie 1885

Doctrina Trinităţii a fost admisă în biserică 
de conciliul de la Niceea din anul 325. 

Această doctrină distruge personalitatea 
lui Dumnezeu şi a Fiului Său Isus Hristos, 
Domnul nostru. Dezonoarea, măsurile prin 
care a fost introdusă cu forţa în biserică, 
şi care apar pe paginile istoriei eclesiastice, 
pot cu uşurinţă să-l facă pe cel ce o crede 

să roşească.



1 Ioan 5:7,8

7. (Căci trei sunt care mărturisesc în 
cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și 

acești trei una sunt.) 8. Și trei sunt care 
mărturisesc pe pământ: Duhul, apa și 

sângele, și acești trei sunt una în 
mărturisirea lor.







Ce spun pionerii bisericii  
și Ellen White  

despre Dumnezeu?



Manuscris 137, 1903
Din nou și din nou, în timpul experienței mele 

în lucrarea Domnului, am fost chemată să 
confrunt aceste sentimente eronate. În 

orice caz, a fost dată o lumină clară, 
puternică, că Dumnezeu este Cel Etern, auto-
existent. Din tinerețe am primit instrucțiuni 
clare că DUMNEZEU ESTE O PERSOANĂ 
și că Hristos este "imaginea expresă a 

persoanei Sale". 



James White, 24 ianuarie 1846, „The Day Star”  

Modul în care spiritiștii au determinat sau au 
tăgăduit pe singurul Domn Dumnezeu și pe Domnul 

nostru Isus Hristos, a fost prin cea dintâi 
folosire a vechiului crez nescriptural 

Trinitarian, și anume, că Isus Hristos este 
veșnicul Dumnezeu, cu toate că nu au nici măcar 
un singur pasaj pentru a-l sprijini, în timp ce noi 

avem o abundență de mărturii lămurite ale 
Scripturii că El este Fiul veșnicului Dumnezeu.



James White, 4 ianuarie 1881, R&H 

Tatăl a fost mai mare decât 
Fiul prin faptul că El este 

primul. Fiul a fost egal cu Tatăl 
prin faptul că a primit toate 

lucrurile de la Tatăl



E. J. Waggoner, Semnele Timpului, April 8, 1889

Discutând despre egalitatea perfectă între 
Tatăl și Fiul, și faptul că Isus este prin natură 
Dumnezeu, noi nu intenționăm să fim înțeleși 

învățănd că Tatăl nu a fost înainte de Fiul...  
În timp ce amândoi au aceiași natură, Tatăl 

este primul în timpul. El tot așa este mai mare 
prin faptul că nu are început, pe când 
personalitatea lui Hristos are început



Stephen N. Haskell, Istoria Profetului de pe Patmos, 
pag.217, 1905

Înainte de creația lumii noastre „a fost 
un război în cer”. Hristos și Tatăl erau 

legați printr-un acord; iar Lucifer, 
heruvimul acoperitor, a devenit gelos 

pentru că nu era acceptat în 
întâlnirile veșnice ale celor DOI care 

stăteau pe tron.



Solii alese, vol.1, p.143

Există un Dumnezeu 
personal - Tatăl; există 

un Hristos personal - Fiul



Marturii vol.8, p.268

Scripturile arată în mod clar 
relația dintre Dumnezeu și Hristos, 

și înfățișează la fel de limpede 
personalitatea și individualitatea 
fiecăruia... Dumnezeu este Tatăl 
lui Hristos; Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu.



Efeseni 4:6

Este un singur Dumnezeu și Tată al 
tuturor, care este mai presus de toți, 
care lucrează prin toți și care este în 

toți.



1 Corinteni 8:6

Totuși pentru noi nu este decât un singur 
Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate 

lucrurile și pentru care trăim și noi, și un 
singur Domn: Isus Hristos, prin care 
sunt toate lucrurile și, prin El, și noi.



1 Timotei 2:5

Căci este un singur Dumnezeu și este un 
singur mijlocitor între Dumnezeu și 

oameni: Omul Isus Hristos



Istoria mântuirii, p.13

Înainte de răzvrătirea lui în 
cer, Lucifer a fost un înger 

înălţat şi slăvit, următorul în 
rang după Fiul prea iubit al lui 

Dumnezeu.



Laudato Si, pag.238
Lumea a fost creată de către cele trei 
Persoane ca un singur principiu divin, 

dar fiecare dintre ele realizează 
această lucrare comună conform 

proprietății sale personale, De aceea, 
când contemplăm cu admirație 

universul în grandoarea și frumusețea 
sa, TREBUIE SĂ GLORIFICĂM 

ÎNTREAGA TRINITATE.



Instructorul tineretului, 7 iulie 1898

NUMAI Tatăl și Fiul 
trebuie să fie slăviţi.



Ecoul Biblic, 28 octombrie 1895 

Nici un om, nici chiar cel 
mai înalt înger, nu poate 
evalua marele cost; el 
este cunoscut NUMAI 

Tatălui şi Fiului



Semnele Timpului, 13 ianuarie 1909

Doar Dumnezeu și 
Hristos cunosc care a 

fost prețul pentru 
sufletele oamenilor



Atunci cine este  
Duhul Sfânt?



Mărturii, vol.9, p.195

Ei au un singur Dumnezeu, un 
singur Mântuitor, şi un singur 
Duh – Duhul lui Hristos – care 

trebuie să aducă unire în 
rândurile lor.



Manuscrisul 19, p.297

Căci prin credință privim la 
Isus, credința noastră 

străpunge umbra și Îl adorăm 
pe Dumnezeu pentru dragostea 

Lui dându-ne pe ISUS 
MÂNGÂIETORUL



Manuscrisul 13, 313.3, 1895 

Duhul Sfânt este DUHUL 
lui HRISTOS; El este 

REPREZENTANTUL LUI



Manuscrisul 14, p.84

Duhul Sfânt este  
Duhul lui Hristos



Scrisoarea 66, 10 aprilie 1894 

Noi Îl vrem pe DUHUL SFÂNT, 
care este ISUS HRISTOS



Avertizări din partea  
lui Ellen White



Scrisoarea 98, 1906

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.



Solii Alese, vol.1, p.204-205

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.



Solii Alese, vol.1, p.204-205

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.



Solii Alese, vol.1, p.204-205
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. Cine are autoritatea de a începe o astfel 
de mişcare? Noi avem Biblia. Avem experienţa noastră, 
confirmată de minunile făcute de Duhul Sfânt. Avem adevărul 
care nu admite niciun compromis. Să nu respingem noi tot ce nu 
este în armonie cu adevărul acesta?



Marea luptă 595

Satana încearcă încontinuu să atragă atenţia 
la om, în locul lui Dumnezeu. El îi conduce pe 
oameni să privească la episcopi, la pastori, la 
profesori de teologie, ca îndrumători ai lor, 

în loc să cerceteze Scripturile pentru a-şi 
cunoaşte datoria. Atunci, stăpânind minţile 
acestor conducători, el poate influenţa 

mulţimile după voia lui.



Solii alese vol.3, p.408, 1907
Ce va veni în curând asupra noastră? Vor pătrunde 
duhurile înșelătoare. Dacă Dumnezeu mi-a vorbit 
vreodată, atunci nu peste multă vreme veți auzi 

despre o știință uimitoare — o știință a Diavolului. 
Ținta lui este aceea de a face în așa fel încât 

Dumnezeu și Isus Hristos, pe care L-a trimis El, să 
nu aibă nicio valoare. Unii vor înălța această știință 
falsă și, prin ei, Satana va căuta să anuleze Legea lui 
Dumnezeu. În apărarea acestei științe uimitoare, vor 

fi săvârșite minuni mari în văzul oamenilor.



Manuscrisul 1, 24 februarie 1915

Vă spun acum, că după ce voi fi 
pusă la odihnă, mari schimbări 
vor avea loc. Nu știu când voi fi 
luată și doresc să-i avertizez pe 

toți împotriva tuturor 
înșelăciunilor diavolului. Vreau ca 
oamenii să știe că i-am avertizat 
pe deplin înainte de moartea mea.



Sa întâmplat așa cum ne-a avertizat sora White?

Doctrina s-a schimbat

O nouă Organizație s-a creată

Sunt scrise cărți filozofice în 
locul de retipărirea ziarelor 
și cărților pionerilor

Sabatul este înjosit


