
Unii susţin că Ellen White a solicitat Bisericii schimbarea doctrinei, 
dar nu pot oferi nici o singură declaraţie de felul acesta. În 
schimb, se găsesc o mulţime de declaraţii în care Ellen White 
susţine doctrinele Bisericii aşa cum au fost ele mai bine de o 
jumătate de secol!
Review and Herald, May 25, 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? 

SpTB02, The Foundation of Our Faith, 1904 

“Vrăjmaşul sufletelor s-a gândit să vehiculeze ideea că între adventişii de ziua a şaptea trebui să 
aibă loc o reformă şi că această reformă ar consta în renunţarea la doctrinele care au stat ca 
stâlpi ai creinţei noastre şi în reorganizare. Dar ce s-ar întâmpla dacă   s-ar petrece această 
reformă şi reorganizare? Principiile adevărului pe care Dumnezeu în înţelepciunea Sa le-a dat 
bisericii rămăşiţei vor fi îndepărtate. Religia noastră se va schimba. Principiile fundamentale care 
a susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani vor fi considerate erezii. Va apărea o nouă 
organizaţie. Vor fi scrise cărţi care susţin  nouă orânduială. Se va introduce un sistem intelectual 
filozofic. Întemeietorii acestui nou sistem vor merge în oraşe şi vor face o lucrare minunată. 
Bineînţeles că Sabatul va fi privit cu uşurinţă, ca de altfel şi Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu va 
fi lăsat să se opună noii mişcări. Conducătorii vor susţine că virtutea este mai bună decât viciul, 
dar fiindcă îl dau pe Dumnezeu deoparte, ei îşi vor pune nădejdea de ajutor în puterea omului, 
care, fără Dumnezeu, este zadarnică. Temeliile lor vor fi aşezate pe nisip, iar furtuna şi şuvoaiele 
vor distruge această clădire. Cine are autoritatea să înceapă o astfel de mişcare? Noi avem Biblia. 
Avem experienţele din trecut, confirmate de lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Avem un 
adevăr care nu acceptă compromisul. Nu vom respinge aşadar orice nu este în armonie cu acest 
adevăr? Eu am ezitat şi amânat să fac cunoscut ceea ce Duhul Domnului m-a îndemnat să scriu. N-
am vrut să fiu obligată să combat influenţa acestor idei greşite. Dar în providenţa lui Dumnezeu, 
abaterile care vor urma trebuie întâmpinate. 

 RH, March 3, 1904 

Nimeni să nu încerce să înlocuiască temeliile credinţei noastre, temelii care au fost aşezate la 
începutul lucrării noastre prin studiul Cuvântului lu Dumnezeu cu rugăciune şi descoperire divină. 
Pe aceste temelii noi am clădit în ultimii cincizeci de ani. Oamenii pot presupune că au găsit o cale 
nouă şi că pot aşeza o temelie mai sigură decât aceea care a fost aşezată. Dar aceasta este o mare 
înşelăciune. Nici un om nu poate aşeza o altă temelie decât cea care a fost aşezată. În trecut mulţi 



s-au apucat să clădească o nouă credinţă, să stabilească noi principii. Dar cât au durat acestea? 
Curând s-au dărâmat, pentru că nu erau zidite pe Stâncă. N-au fost obligaţi şi ucenicii să facă faţă 
opiniilor omeneşti? Nu s-au confruntat ei cu teoriile false şi apoi, după ce le-au respins, n-au rămas 
ei fermi spunând: “Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă şi care este 
Isus Hristos”? 1Corinteni 3:11. Aşa că noi trebuie să ne păstrăm încrederea până la sfârşit. 
Cuvinte pline de putere au fost trimise acestui popor de către Dumnezeu şi Isus Hristos, scoţându-i 
din lume pas cu pas, la o lumină clară a adevărului prezent. Cu buzele atinse de un foc sfânt, servii 
lui Dumnezeu au proclamat acest adevăr. Glasul divin şi-a pus pecetea Sa asupra autenticităţii 
mesajului proclamat. 

RH, March 3, Danger in Speculative Knowledge,1904  

Sunt împuternicită să spun că acum a sosit timpul să acţionăm hotărât. Lucrurile care se văd acum 
în cauza lui Dumnezeu este asemănătoare cu cele întâmplate pe vremea când Balaam l-a făcut pe 
Israel să păcătuiască înainte ca acesta să intre în ţara promisă. Cât de periculos este să înalţi un 
om până acolo încât să devină confuz şi să producă confuzie şi în minţile altora cu privire la 
adevărurile pe care timp de cincizeci de ani Domnul le-a oferit poporului Său. Puţini pot înţelege 
apostazia din prezent. Dar Domnul a ridicat perdeaua şi mi-a arătat semnificaţia ei cât şi 
rezultatele pe care le va avea dacă este tolerată. Acum este timpul să ne înălţăm glasurile şi să 
avertizăm. Îl va recunoaşte poporul pe Dumnezeu ca pe Conducătorul lor suprem ori va alege să 
creadă argumentele şi părerile înşelătoare care, atunci când vor fi coapte pe deplin, vor aduce în 
minţile celor ce le acceptă necunoaşterea de Dumnezeu? Aceste cuvinte mi-au fost prezentate în 
timpul nopţii. Punctele de vedere prezentate în cartea “Living Temple” referitoare la personalitatea 
lui Dumnezeu au fost primite chiar şi de oameni care au avut o experienţă îndelungată în adevăr. 
Când asemenea oameni consimt să guste din fructul pomului cunoştinţei binelui şi răului, nu mai 
este cazul să abordăm delicat acest subiect. Faptul că cei pe care i-am crezut tari în credinţă  au 
eşuat în a recunoaşte influenţa amăgitoare şi distrugătoare a acestei cunoştinţe răului, ar trebui să 
ne îngrijoreze mai mult ca orice altceva! Faptul că persone care au avut atâta lumină şi dovezi atât 
de clare ale autenticităţii adevărului pe care îl deţinem au fost destabilizaţi spiritual şi conduşi să 
accepte teorii spiritiste referitoare la personalitatea lui Dumnezeu, nu poate fi considerat un subiect 
lipsit de importanţă. Aceste doctrine, în conformitate cu concluziile lor logice, mătură întregul 
sistem creştin. Ele desconsideră cu totul lumina pe care Hristos, venit din cer,  i-a dat-o lui Ioan 
pentru poporul Său. Ele ne fac să socotim evenimentele care se află chiar înaintea noastră ca fiind 
de mică importanţă. Ele fac fără efect adevărul de origine cerească şi jefuiesc poporul lui 
Dumnezeu de experienţele sale din trecut, dându-le în schimb o falsă cunoaştere. 

Manuscript Releases Volume Four Ms 142, 1905 

Nimic nu este atât de preţions pentru mine ca gândul că Hristos este Mântuitorul meu. Eu apreciez 
adevărul, fiecare iotă în parte, întocmai aşa cum mi-au fost date prin Duhul Sfânt în ultimii 
cincizeci de ani. Vreau ca toţi şă ştie că eu mă aflu în prezent pe aceeaşi platformă a adevărului pe 
care noi l-am menţint timp de jumătate de secol. Aceasta este mărturia mea pe care doresc să o 
prezint astăzi, ziua în care împlinesc şaptezeci şi opt de ani. 



Letter 95,March 14, To Dr. and Mrs. D. H. Kress, 1905 

Dumnezeu a aşezat în mâinile noastre un steag pe care sunt scrise cuvintele “Poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus”. “Aici sunt cei care ţin poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui 
Isus Hristos”, declară el. În orice timp şi orice loc noi trebuie să ţinem  sus şi ferm acest steag. 
Poporul ales al lui Dumnezeu trebuie să stea hotărât sub steagul adevărului. Adevărurile pe care 
noi le-am proclamat mai bine de jumătate de secol au fost contestate mereu şi mereu. În tot acest 
timp credinţa a fost contestată, dar Domnul a demonstrat iar şi iar adevărul prin lucrarea Duhului 
Său Sfânt. Cei care s-au ridicat pentru a verifica şi răsturna principiile adevărului prezent, au fost 
mustraţi cu fermitate. 

 Ms 75, May, Building the Waste Places, 1905 

Domnul doreşte ca noi să prezentăm acum din nou mărturia scrisă a celor ce acum sunt morţi, ca 
să ne vorbească despre lucrurile cereşti. Duhul Sfânt ne-a dat sfaturi pentru zilele acestea din 
urmă. Noi trebuie să repetăm mărturiile pe care Dumnezeu  le-a dat poporului Său, mărturiile care 
prezintă clar adevărurile referitoare la sanctuar şi care scot în evidenţă legătura dintre Hristos şi 
adevărurile despre sanctuar. Dacă suntem cu adevărat solii trimişi de Domnul, n-ar trebui să 
răsândim idei şi teorii care contrazic solia pe care Dumnezeu a dat-o prin servii Săi începând cu 
anul 1844. În acel timp mulţi au căutat pe Domnul din toată inima şi din tot sufletul. Oamenii pe 
care Dumnezeu i-a ridicat erau cercetători atenţi ai Scripturilor. Şi cei care astăzi pretind că au 
lumină dar care contrazic învăţăturile solilor rânduiţi de Dumnezeu, care au lucrat sub călăuzirea 
Duhului Sfânt, cei care acum aduc teorii noi care schimbă stâlpii credinţei noastre, nu împlinesc 
voia lui Dumnezeu, ci introduc propriile lor rătăciri, care , dacă sunt primite, vor duce biserica 
departe de ancora adevărului şi o va face să se îndepărteze tot mai mult până când vor accepta 
orice altă rătăcire care se mai poate născoci. 

Preach the Word, p. 5. (1905.) 

Atunci când puterea lui Dumnezeu arată care este adevărul, acel adevăr va trebuie să fie privit 
întotdeauna ca fiind adevăr. Nu trebuie să fie îngăduită nici o presupunere ulterioară care este 
contrară luminii prezentate de Dumnezeu. Se vor ridica unii cu o anumită înţelegere a Scripturii 
care este poate adevărată pentru ei, dar care de fapt nu este adevărată. Dumnezeu ne-a dat 
adevărul pentru timpul de astăzi ca o temelie pentru credinţa noastră. Tot timpul vor apărea 
oameni care vor aduce lumină nouă în contradicţie cu lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin 
puterea Duhului Său celui Sfânt.Câţiva din cei care au trecut prin experienţa descoperirii acestui 
adevăr mai trăiesc încă. În mila Sa, Dumnezeu le-a mai dat încă viaţă pentru a putea repeta mereu, 
până la sfârşitul vieţilor lor, experienţele prin care au trecut, aşa cum a făcut şi apostolul Ioan până 
la sfârşitul zilelor sale. Chiar dacă cei ce au ţinut odată sus stindardul adevărului, nu mai trăiesc în 
prezent, experienţa lor trebuie să vorbească prin retipărirea scrierilor lor. Mi s-a arătat că trebuie 
să-i facem să vorbească în felul acesta. Astfel vor depune ei mărturie cu privire la adevărul pentru 
timpul prezent. Nu trebuie să primim cuvintele acelora care vin cu o solie care contrazice punctele 
principale ale credinţei noastre. Ei adună multe versete din Scriptură şi le îngrămădesc ca dovezi 
pentru presupusele lor teorii. Acest lucru s-a repetat iarăşi şi iarăşi în ultimii cincizeci de ani. În 



timp ce Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare, implementarea acestor adevăruri într-o 
manieră care afectează unul dintre stâlpii credinţei pe care Dumnezeu i-a stabilit în aceşti cincizeci 
de ani, constituie o mare greşeală. Acela care acţionează în acest mod nu cunoaşte minunata 
descoperire a Duhului Sfânt care a dat putere şi tărie soliilor din trecut ce au fost revelate 
poporului lui Dumnezeu. – 

Early Writings, pp. 258, 259. (1858.) 

NU SCHIMBAŢI NICI O IOTĂ. – Mi s-a arătat o mulţime care era tare şi în siguranţă, neluând 
seama la aceia care ar fi putut să le zdruncine credinţa întregului trup. Dumnezeu privea la ea cu 
aprobare. Mi-au fost arătate trei trepte – solia primului, celui de-al doilea şi celui de-al treilea 
înger. Îngerul care era cu mine mi-a spus: “Vai de cei care vor schimba chiar şi cel mai mic lucru 
din aceste solii. Înţelegerea acestor solii este de o importanţă vitală. Destinul sufletelor depinde de 
felul în care sunt primite aceste solii.” Din nou atenţia mi-a fost îndreptată către aceste trei solii şi 
am văzut cât de frumos şi-a câştigat poporul lui Dumnezeu experienţa: prin multă suferinţă şi în 
încercări grele. Dumnezeu i-a călăuzit pas cu pas pentru o vreme îndelungată până când i-a pus cu 
picioarele pe un platou solid şi neclintit. 

Review and Herald, 25 Mai, 1905. 

SANCTUARUL CA ŢINTĂ A UNOR ATACURI DEOSEBITE. – Pentru că în viitor vom suferi ispite 
de tot felul, trebuie să stăm cu picioarele pe o temelie solidă. De asemenea avem nevoie de stâlpi 
robuşti pentru clădire. Nici o iotă nu trebuie îndepărtată din ceea ce Domnul a lăsat aşa. Duşmanul 
va veni cu doctrine false, cum ar fi aceea că nu există nici un sanctuar. În această privinţă mulţi se 
vor depărta de la credinţă. Unde altundeva ne putem afla în siguranţă dacă nu în adevărurile pe 
care Dumnezeu ni le-a descoperit în ultimii cincizeci de ani? 

Special Testimonies, Seria B, No. 2, p. 17. (1904.) 

Satana depune eforturi continue de a introduce păreri fanteziste cu privire la sanctuar, degradând 
imaginea minunată a lui Dumnezeu şi a slujirii lui Hristos pentru mântuirea noastră în ceva potrivit 
minţii păcătoase. El îndepărtează puterea care domină în inimile credincioşilor, o înlocuieşte cu 
teorii închipuite, care au fost inventate pentru a anula adevărurile ispăşirii şi distruge încrederea 
noastră în doctrinele care au avut un caracter sfânt încă de la primirea celei de-a treia solii 
îngereşti. Astfel el ne va jefui de însăşi credinţa în solia care ne-a făcut să fim un popor aparte şi 
care a definit identitatea şi puterea lucrării noastre. 

Gospel Workers, p. 303. (1905.) 

Sunt conştientă de faptul că sanctuarul se referă la neprihănire şi adevăr, întocmai cum am susţinut 
şi noi de atât de mult timp. Satana este acela care conduce minţile multora pe cărări lăturalnice. El 
este foarte încântat când aceia care cunosc adevărul devin absorbiţi de argumentarea din Scriptură 



a teoriilor eronate ce nu au nici o legătură cu adevărul. Acesta este o folosire greşită a Scripturilor; 
ele nu au fost date pentru a susţine eroarea ci ca să întărească adevărul. 

Mărturii vol.8 pag. 297 (1904) 

Vrăjmaşul caută să abată minţile fraţilor şi surorilor noastre de la lucrarea pregătirii unui popor 
care să stea în aceste zile din urmă. Sofismele lui urmăresc să abată minţile de la primejdiile şi 
datoriile acestui timp. Ei nu dau nici o preţuire luminii pe care Hristos a venit din cer să i-o dea lui 
Ioan, pentru poporul Său. Ei învaţă că scenele de dinaintea noastră nu sunt destul de importante 
spre a le da o atenţie deosebită. Ei fac fără efect adevărul de origine cerească şi jefuiesc poporul 
lui Dumnezeu de experienţa sa din trecut, dându-i în schimb o ştiinţă falsă. “Aşa vorbeşte Domnul: 
‘Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună; 
umblaţi pe ea.'” (Ier. 6,16) Nimeni să nu caute să înlăture temeliile credinţei noastre – temelii care 
au fost puse la începutul lucrării noastre, prin cercetare cu rugăciune a Cuvântului şi prin 
descoperire. Pe aceste temelii am clădit noi de cincizeci de ani încoace. Oamenii îşi pot închipui că 
au găsit o cale nouă şi că pot pune o temelie mai puternică decât cea care a fost pusă. Însă aceasta 
este o mare amăgire. O altă temelie decât cea pusă nu poate fi aşezată de nici un om. În trecut, 
mulţi s-au apucat să clădească o nouă credinţă, să statornicească principii noi. Însă cât a dăinuit 
clădirea lor? A căzut degrabă, căci nu era întemeiată pe Stâncă. Primii ucenici n-au avut ei oare de 
întâmpinat zisele oamenilor? N-au ascultat ei învăţăturile false şi apoi, după toate, au stat tari şi au 
zis: “Nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă”? (1 Cor. 3,11) Deci, noi 
trebuie să ne păstrăm până la sfârşit încrederea nezguduită de la început. Cuvinte puternice au fost 
trimise de Dumnezeu şi de Hristos acestui popor, scoţându-l din lume, punct cu punct, la lumina cea 
clară a adevărului prezent. Cu buze atinse cu focul sfânt, servii lui Dumnezeu au vestit solia. 
Declaraţia divină şi-a pus sigiliul pe temeinicia adevărului vestit. 

Mărturii Speciale, seria B, nr. 2, pag. 16 

„Să nu fiţi amăgiţi; mulţi se vor depărta de la credinţă, dând atenţie spiritelor seducătoare şi 
doctrinelor diavolilor. Avem acum înaintea noastră alfa acestui pericol. Omega va fi de o natură 
mult mai surprinzătoare.” 

„Sunt instruită să vorbesc lămurit. ‚Întâlneşte-o,’ este cuvântul care mi s-a spus. ‚Întâlneşte-o cu 
tărie, şi fără întârziere.’ Dar nu trebuie întâlnită prin a retrage forţele din teren spre a cerceta 
doctrinele şi punctele de diferenţă. Nu trebuie să facem o asemenea cercetare. În cartea ‚Templul 
viu’ este prezentată alfa ereziilor mortale. Omega va urma, şi va fi primită de acei care nu doresc să 
acorde atenţie avertismentului pe care l-a dat Dumnezeu.” (Idem, pag. 50) 

„Ştiam că omega va veni după puţin timp; şi am tremurat pentru poporul nostru. Ştiam că trebuie 
să-i avertizez pe fraţii şi surorile noastre să nu intre în nici o controversă referitoare la prezenţa şi 
personalitatea lui Dumnezeu. Declaraţiile făcute în ‚Templul viu’ în ceea ce priveşte acest subiect 
sunt incorecte. Versetele folosite pentru a confirma doctrina expusă acolo, sunt versete greşit 
aplicate.” (Idem, pag. 53) 

„Un lucru va fi cu siguranţă înţeles curând, - marea apostazie, care se dezvoltă şi creşte şi în 
putere, şi va continua astfel până când Domnul va veni din cer cu un strigăt. Ni s-a spus să ţinem 



tare de primele principii ale credinţei noastre denumite, şi să înaintăm din putere către 
credinţă crescândă. Trebuie să ţinem pentru totdeauna credinţa care a fost confirmată de Spiritul 
Sfânt al lui Dumnezeu din timpul primelor evenimente ale experienţei noastre până în timpul 
prezent. Avem acum nevoie de perspectivă mai mare, şi de o credinţă mai adâncă, mai serioasă şi 
statornică în călăuzirea Spiritului Sfânt. Dacă am avut nevoie de manifestarea puterii Spiritului 
Sfânt pentru a confirma adevărul la început, după trecerea timpului, astăzi avem nevoie de toate 
dovezile în confirmarea adevărului, când sufletele se depărtează de la credinţă şi dau atenţie 
spiritelor seducătoare şi doctrinelor diavolilor. Nu trebuie să existe nici o slăbiciune a sufletului 
acum.” (Idem, nr. 7, pag. 57) 

„Duşmanul sufletelor s-a gândit să sugereze că o mare reformă trebuie să aibă loc printre adventiştii 
de ziua a şaptea, şi că această reformă va consta în a renunţa la doctrinele care au stat ca stâlpi ai 
credinţei noastre, şi să ne angajăm într-un proces de reorganizare. Dacă această reformă ar avea loc, 
care ar fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, le-a dat 
rămăşiţei bisericii, vor fi lepădate. Religia noastră va fi schimbată. Principiile fundamentale care 
au susţinut lucrarea în ultimii cincizeci de ani, vor fi privite ca erori. O nouă organizaţie ar fi 
stabilită. Vor fi scrise cărţi ai unei noi ordini. Va fi introdus un sistem al filozofiei intelectuale. 
Fondatorii acestui sistem vor merge în oraşe şi vor face o lucrare minunată. Sabatul, bineînţeles, va 
fi privit în mod uşuratic, şi tot astfel şi Dumnezeul care l-a creat. Nimic nu va fi îngăduit să stea în 
faţa noii mişcări. Conducătorii vor învăţa că virtutea este mai bună decât viciul, dar Dumnezeu fiind 
dat la o parte, ei vor instaura dependenţa de puterea omenească, care, fără Dumnezeu, este cea mai 
rea. Temelia lor va fi clădită pe nisip, iar furtuna şi vijelia vor spulbera clădirea. Cine are autoritatea 
de a începe o astfel de mişcare? Noi avem Bibliile noastre. Noi avem experienţa noastră, atestată de 
lucrarea minunată a Spiritului Sfânt. Noi avem un adevăr care nu suportă nici un compromis. Să nu 
respingem noi tot ceea ce nu este în armonie cu acest adevăr?” (Idem, nr. 2, pag. 55,56) 

Aș dori  împreună să cercetăm pentru ca să vedem dacă temeliile (principiile) credinţei noastre au 
fost modificate în timpul când a trăit profetul Domnului și după moartea acesteia



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE CREDINŢĂ
1872

I. Că există un singur Dumnezeu, o fiinţă spirituală, personală, creatorul tuturor lucrurilor, 
omnipotent, omniscient, etern, infinit în înţelepciune, sfinţenie, dreptate, bunătate, adevăr şi milă, 
neschimbător şi pretutindeni prezent prin reprezentantul Său, Duhul Sfânt. Ps. 139:7 

             II. Că există un singur Domn Isus Hristos, Fiul Tatălui cel Veşnic, prin care au fost create 
toate lucrurile şi prin care sunt menţinute, că El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru 
mântuirea neamului nostru omenesc; că el a trăit între oamnei, plin de har şi de adevăr, a trăit ca 
exemplu al nostru, a murit ca jertfă pentru noi, a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră, s-a înălţat 
pentru a fi singurul nostru Mântuitor în Sanctuarul din ceruri, unde, cu propriul Său sânge face 
ispăşire pentru păcatele noastre; ispăşire care departe de a fi făcută pe cruce, unde s-a adus doar 
jertfa de ispăşire, este chiar ultima parte a lucrării sale ca preot în conformitate cu exemplul preoţiei 
Levitice, care prevestea şi prefigura lucrarea Domnului nostru din Ceruri. Vezi Leviticul 16; Evrei 
8:4-5; 9:6-7 etc. 

             III Că Sfntele Scripturi ale Noului şi Vechiului Testament au fost date prin inspiraţia lui 
Duumnezeu şi conţin toată descoperirea voiei Sale dată omului, fiind singura autoritate infailibilă 
atât pentru credinţă cât şi pentru practică. 

             IV. Că botezul este un ritual al bisericii creştine, care urmează credinţei şi pocăinţei — un 
ritual prin care noi comemorăm ânvierea lui Hristos şi prin acest act noi ne exprimăm credinţa în 
moartea şi învierea Sa, şi datorită ei, credinţa în învierea tuturor sfinţilor în ziua de apoi, şi că nici o 
altă modalitate de botezare nu reprezintă mai bine aceste convingeri ca cea prescrisă de Scripturi, 
anume, botezul prin scufundare. Rom. 6: 3-5; Col. 2: 12. 

             V. Că naşterea din nou înseamnă schimbarea completă necesară pentru a fi compatibili cu 
împărăţia lui Dumnezeu, şi constă în două schimbări majore; prima, o schimbare morală produsă 
prin convertire şi vieţuire creştină (Ioan 3:3-5) iar a doua o schimbare fizică la a doua venire a lui 
Hristos, prin care, cei morţi sunt înviaţi pentru veşnicie, iar cei ce sunt în viaţă sunt transformaţi 
pentru nemurire într-o clipă, într-o clipită de ochi. Luca 20:36; Ioan 3:3-5. 

             VI. Că profeţia este o parte a revelaţiei lui Dumnezeu dată omului, că ea se află în Scriptură 
şi ne este de folos pentru învăţătură (2Timotei 3:16); că ea ne este dată nouă şi copiilor noştri 
(Deut.29:29); că, departe de a fi învăluită în mister, profeţia constituie în mod special Cuvântul lui 
Dumnezeu ca o candelă pentru picioarele noastre şi ca o lumină pe cărarea noastră (Ps.119:105; 
2Petru 1:19), că este pronunţată o binecuvântare asupra celor ce o studiază (Apoc. 1:1-3) şi că, în 
consecinţă, ea trebuie să fie înţeleasă de poporul lui Dumnezeu suficint ca să le arate poziţia lor în 
lume şi în istoria lumii, precum şi îndatoririle speciale care le sunt încredinţate. 



             VII. Că istoria lumii începând cu datele clare din trecut, apariţia şi căderea imperiilor şi 
cronologia şi succesiunea evenimentelor până la aşezarea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu sunt 
prezentate în numeroase lanţuri profeţice şi că aceste profeţii sunt acum pe deplin împlinite, ami 
puţin scenele finale. 

             VIII. Că doctrina convertirii lumi şi a unui mileniu temporal este o iluzie a acestor zile din 
urmă, gândite special pentru a-i adormi pe oamnei într-o stare de sigurnaţă înşelătoare, doar ca să 
fie surprinşi apoi de ziua măreaţă a Domnului care vine ca un hoţ în noapte (1Tesal. 5:3); că a doua 
venire a lui Hristos trebuie să precedată, nu să urmeze mileniului; că până când Domnul va apărea, 
puterea papală, cu toate nelegiuirile ei, va continua să lucreze că grâul şi neghina vor fi amestecate 
şi că oamenii răi şi înşelătorii vor merge din rău în mai rău, după cum declară cuvântul lui 
Dumnezeu. 

             IX. Că greşeala adventiştilor din 1844 este în legătură cu natura evenimentului care a avut 
loc nu cu momentul lui; că nu ne este dată nici o perioadă profetică care să se întindă până la a doua 
venire, dar că cea mai lungă periodă menţionată în Biblie, aceea de 2300 de seri şi dimineţi din 
Daniel 8:14, s-a terminat în 1844 şi ne-a descoperit un eveniment numit curăţirea sanctuarului. 

             X. Că sanctuarul noului legământ este Templul lui Dumnezeu din ceruri, despre care Pavel 
vorbeşte în Evrei începând cu capitolul 8 şi în care slujeşte Domul nostru ca Mare Preot; că acest 
Sanctuar este modelul care i-a fost arătat lui Moise şi că lucrarea Domnului este adevărata lucrare 
de preot pe care modelul mozaic îl folosea în vechea dispensaţiune (Evrei 8:1-5 etc.), că acesta este 
sanctuarul care trebuie curăţat la sfârşitul celor 2300 de seri şi dimineţi sau zile; curăţirea înseamnă, 
ca şi în modelul mozaic, intrarea marelui preot în locul prea sfânt pentru a încheia lucrarea şi a 
îndepărta păcatele din sanctuar care fuseseră transferate asupra lui prin slujirea din prima încăperea 
a sanctuarului, locul sfânt; că această lucrare care a început în 1844 se va face într-un timp scurt dar 
nespecificat, la încheierea căruia lucrarea de mijlocire pentru lume se va încheia. 

             XI. Că cerinţele morale ale lui Dumnezeu sunt aceleaşi pentru toţi oamenii din toate 
timpurile; că acestea sunt prezentate pe scurt în poruncile rostite de Iehova de pe Sinai, scrise pe 
table de piatră ş i aşezate în chivot, care era numit în consecin ţă “chivotul 
legământului” (Num.10:33; Evrei 9:4); că această lege este neschimbătoare şi veşnică, fiind o 
transcriere a tablelor depozitate în chivotul advăratului sanctuar de sus, care este de asemenea şi din 
acelaşi motiv, numit “chivotul legământului lui Dumnezeu”, pentru că în timpul sunetului celei de-a 
şaptea trâmbiţe ni se spune că “Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut 
chivotul legământului Său, în Templul Său.” Apoc. 11:19. 

             XII. Că porunca a patra a acestei legi ne porunceşte să păzim ziua a şaptea în fiecare 
săptămână, zi numită în prezent Sâmbătă, să ne abţinem de la propria lucrare dar să ne ocupăm de 
lucrurile sacre şi datoriile religioase; că acesta este singurul Sabat cunoscut în Biblie, fiind ziua care 
a fost aşezată deoparte mai înainte ca Paradisul să fie pierdut (Gen. 2:2-3) şi va fi serbat în Paradisul 
restabilit (Isaia 66:22-23); că motivele pe care a fost întemeiată instituţia Sabatului aparţin doar zilei 
a şaptea şi ca atare ele nu se aplică nici unei alte zile şi că termenul Sabat evreiesc, aplicat zilei a 



şaptea, şi Sabat creştin, aplicat primei zile a săptămânii, sunt doar termeni omeneşti, nebiblici, falşi 
în semnificaţia lor. 

             XIII. Că omul fărăgelegii, papalitatea, s-a încumetat să schimbe vremile şi legea (legea lui 
Dumnezeu, Dan. 7:25) şi a înşelat aproape toată creştinătatea cu privire la porunca a patra, de aceea 
noi credem profeţia referitoare la o reformă care trebuie realizată printre cei credincioşi chiar 
înaintea revenirii lui Hristos. Isaia 56:1,2; 1Petru 1:5; Apoc. 14:12 etc. 

             XIV. Că inima firească este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi legea Sa, această vrăjmăşie poate 
fi înlăturată doar printr-o transformare radicală a caracterului, o schimbare a nelegiurii cu principii 
sfinte, că această transformare urmează pocăinţei şi credinţei şi este lucrarea specială a Duhului 
Sfânt şi înseamnă regenerare sau transformare. 

             XV. Că din moment ce toţi am încălcat legea lui Dumnezeu şi nu mai putem prin propriile 
eforturi să ne supună cerinţelor Sale drepte, toţi suntem dependenţi de Hristos în primul rând pentru 
îndreptăţire faţă de păcatele noastre trecute, iar în al doilea rând, pentru ajutor ca pe viitor să trăim 
în armonie cu Legea Sa cea sfântă. 

             XVI. Că Duhul lui Dumnezeu a fost promis să se manifeste pe sine (itself) în biserică prin 
anumite daruri, amintite în special în 1Corint. 12 şi Efeseni 4; că aceste daruri n-au fost menite să 
înlocuiască Biblia sau să fie aşezate deasupra ei, aceasta fiind suficientă ca să ne facă înţelepţi 
pentru mântuire, dar nici că Biblia va lua locul Duhului Sfânt; că, prin enumerarea diferitelor sale 
(its) moduri de operare, acel Duh s-a îngrijit de propria (its) sa existenţă alături de poporul lui 
Dumnezeu până la sfârşitul timpului, pentru a conduce la înţelegerea acelui cuvânt pe care l-a 
inspirat, pentru a convinge de păcat şi pentru a efectua schimbarea din inimă şi viaţă; şi că cei care 
îi refuză Duhului locul şi lucrarea sa (its), neagă deschis acea parte a Bibliei care îi (it) atribuie 
această lucrare şi poziţie. 

             XVII. Că Dumnezeu, în conformitate cu procedurile sale neschimbătoare faţă de neamul 
omenesc, a trimis o solie referitoare la apropiata revenire a lui Hristos; şi că această lucrare este 
simbolizată prin trei solii din Apocalipsa 14, ultima arătând lucrarea de reformă asupra legii lui 
Dumnezeu, ca poporul Său să facă o pregătire completă pentru acel eveniment. 

             XVIII. Că timpul curăţirii sanctuarului (vezi punctul X), sincronizat cu timpul proclamării 
celei de-a treia solii (Apoc. 14:9.10) este un timp al judecăţii de cercetare, la început avându-se în 
vedere cei morţi iar apoi, la sfârşitul timpului de probă, avându-se în vedere cei vii, pentru a hotărâ 
cine dintre miliardele de persoane care acum dorm în ţărâna pământului sunt vrednici de prima 
înviere şi cine dintre mulţimile de oameni care se află în viaţă sunt vrednice de trasformare 
instantanee – hotărâri care trebuie luate înainte ca Domnul să apară. 

             XIX. Că mormântul, către care ne îndreptăm toţi, exprimat prin cuvântul ebraic sheol şi 
cuvântul grec hades este un loc ori condiţie în care nu există lucrare, dorinţă, înţelepciune sau 
cunoştinţă Ecles. 9:10. 



             XX.Că stare la care suntem reduşi prin moarte este una a tăcerii, inactivităţii şi lipsei totale 
de cunoştinţă Ps.146:4; Ecles.9:5,6; Dan. 12:2. 

             XXI. Că din acest loc al prinsorii, mormântul, omenirea va fi eliberată printr-o înviere 
trupească; cei neprihăniţi având parte de prima înviere, care va avea loc la a doua venire a lui 
Hristos; cei răi, la a doua înviere, care va avea loc după o mie de ani după prima Apoc. 20:4-6. 

             XXII. Că la ultima trâmbiţă, credincioşii care se află în viaţă vor fi schimbaţi într-un 
moment, într-o clipeală de ochi, şi împreună cu credincioşii înviaţi vor fi uniţi ca să-L întâmpine pe 
Domnul în văzduh, ca să fie astfel pentru totdeauna cu Domnul. 1Tes.4:16,17; 1Corint.15:51,52. 

             XXIII. Că cei deveniţi deacum nemuritori sunt luaţi la ceruri, în Noul Ierusalim, casa 
Tatălui, în care sunt multe locaşuri (Ioan 14:1-3), unde vor împărăţi cu Hristos o mie de ani, 
judecând lumea şi îngerii căzuţi, adică vor stabili pedeapsa care va fi executată asupra lor la 
sfârşitul celor o mie de ani (Apoc. 20:4; 1Corint.6:2-3); că în timpul acesta pământul va rămâne 
într-o stare dezolantă şi distrusă (Ieremia 4:23-27), descrisă, ca la început, prin cuvântul grecesc 
abis (Gen.1:2) şi că aici Satana este închis timp de o mie de ani (Apoc. 20:1-2) şi în final va fi 
distrus aici (Apoc. 20:10; Maleahi 4:1); scena ruinei pe care a adus-o în univers va fi locul 
prisonieratului său iar în final locul execuţiei sale finale. 

             XXIV. Că la sfârşitul celor o mie de ani Domnul coboară cu poporul său şi Noul Ierusalim 
(Apoc. 21:2), răii cei morţi vor fi înviaţi şi vor fi pe acest pământ distrus, neînnoit încă, şi se va 
strînge în jurul cetăţii celor sfinţi (Apoc. 20:9), dar focul care va coborâ de la Dumnezeul cerurilor 
şi îi va nimici. Ei sunt apoi disturşi cu desăvârşire, rădăcină şi ramură (Maleah. 4:1), ajungând ca şi 
cum n-ar fi fost niciodată  (Obadia 15,16). În această distrugere veşnică din prezenţa Domnului 
(2Tesalonic. 1:9) cei răi vor recunoaşte “pedeapsa veşnică” rostită asupra lor (Matei 25:46) care este 
moartea veşnică (Romani 6:23; Apoc. 20:14-15. Aceasta este nimicirea celor răi, focul care îi 
conumă fiind focul pentru care “cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate…” care va topi 
totul cu intensitatea sa şi va curăţa pământul de orice pată provocată de păcat. 2Petru 3:7-12. 

             XXV. Că un pământ nou şi ceruri noi vor apărea prin puterea lui Dumnezeu din cenuşa 
celui vechi, şi că pământul înnoit cu capitala sa Noul Ierusalim, v fi locuinţa veşnică a sfinţilor, 
locul unde neprihănirea va locui pentru totdeauna 2Petru 3:13; Psalmi 37:11,29; Matei 5:5. 



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE CREDINŢĂ
1889

Aşa cum s-a specificat şi în alte locuri, Adventiştii de ziua a şaptea n-au alt crez decât Biblia; dar ei 
păzesc câteva puncte de credinţă bine definite, pentru care se simt preătiţi să dea socoteală “oricui îi 
întreabă”. Următoarele declaraţii pot fi considerate un rezumat al principalelor învăţături ale 
credinţei lor religioase, asupra cărora există, din câte ştim, o susţinere unanimă în întrega Biserică. 

Adventiştii cred: 

             I. Că există un singur Dumnezeu, o fiinţă spirituală, personală, creatorul tuturor lucrurilor, 
omnipotent, omniscient, etern, infinit în înţelepciune, sfinţenie, dreptate, bunătate, adevăr şi milă, 
neschimbător şi pretutindeni prezent prin reprezentantul Său, Duhul Sfânt. Ps. 139:7 

             II. Că există un singur Domn Isus Hristos, Fiul Tatălui cel Veşnic, prin care au fost create 
toate lucrurile şi prin care sunt menţinute, că El a luat asupra Sa natura seminţei lui Avraam pentru 
mântuirea neamului nostru omenesc; că el a trăit între oamnei, plin de har şi de adevăr, a trăit ca 
exemplu al nostru, a murit ca jertfă pentru noi, a fost înviat pentru îndreptăţirea noastră, s-a înălţat 
pentru a fi singurul nostru Mântuitor în Sanctuarul din ceruri, unde, prin meritele sângelui său 
vărsat obţine iertare şi împăcare pentru păcatele tuturor celor care vin la El cu regret; şi că la 
sfârşitul lucrării sale ca preot, înainte ca să-şi ia tronul de Rege, el va face marea ispăşire pentru 
păcatele tuturor celor pocăiţi şi astfel păcatele lor vor fi atunci  şterse (Fapte 3:19) şi îndepărtate din 
Sactuar, după cum este ilustrat în serviciul preotesc din vechime (Leviticul) care prefigura şi 
prevestea lucrarea Domnului nostru în ceruri. Vezi Lev. 16; Evrei 8:4,5; 9:6,7 etc.* 

———————————– 

*NOTĂ            Unele persoane nechibzuite ne acuză că noi respingem cu totul ispăşirea lui Hristos 
deoarece  noi respingem idea că ispăşirea a fost făcută la cruce, aşa cum se crede în general. Dar noi 
nu facem aşa ceva ci luăm în considerare momentul în care trebuie făcută ispăşirea. Noi respingem 
crezul că ispăşirea s-a făcut la cruce deoarece aceasta contrazice flagrant modelul pământesc al 
sanctuarului, care aşează ispăşirea la sfârşitul serviciilor anuale ale sanctuarului, nu la începutul lor 
(vezi textele din trimiterea de mai sus) şi deoarece aceasta idee conduce inevitabil la una din două 
mari erezii. Astfel, Hristos pe cruce a purtat păcatele întregii lumi. Ioan a spus “Iată Mielul lui 
Dumnezeu care ridică păcatul lumii!”. Ioan 1:29. Petru ne spune când a ridicat El păcatele lumii: 
“El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn” 1Petru 2:24. Pavel spune că “El a murit pentru 
toţi” 2Corint. 5:14-15. De aceea, credem că ceea ce a făcut Isus pe cruce a fost nediscriminatoriu şi 
necondiţionat pentru întreaga lume; iar dacă aceasta este ispăşirea, atunci păcatele întregii lumi au 
fost ispăşite deja şi ca urmare toţi vor fi mântuiţi. Această concluzie este Universalism de toată 
frumuseţea. Dar ştim că nu toţi vor fi mântuiţi; asta înseamnă cu la cruce Hristos n-a făcut ispăşire 
pentru toţi, aşa că ispăşirea a Sa a fost doar parţială, nu universală, cum susţin textele amintite mai 
sus. Ca atare El a făcut ispăşire numai pentru câţiva favorizaţi care au fost aleşi pentru mântuire, în 



timp ce alţii au fost predestinaţi nimicirii. Aceasta ar conduce la doctrina alegerii şi predestinării în 
forma sa cea mai radicală, o eroare la fel de nebiblică şi inacceptabilă ca şi prima. Noi evităm 
ambele erori în timp ce credem toate declaraţiile Scriputrii precum şi modelul mozaic al ispăşirii şi 
considerăm că într-adevăr la cruce Hristos a oferit o jertfă divină pentru întreaga lume, suficientă 
pentru mântuirea tuturor, pe care o oferă oricui o acceptă; că după aceea, prin meritele jertfei Sale, 
mijloceşte în faţa Tatălui până la încheierea timpului de har, obţinând iertare păcatelor pentru toţi 
cei care îl caută în acest scop; şi că în ultima sa lucrare preotească va îndepărta definitiv păcatele 
tuturor celor care s-au pocăit şi s-au convertit (Fapte 3:19), ispăşirea nefiind completă până când nu 
este realizată această lucrare de ştergere a păcatelor. Astfel, Hristos nu face ispăşire pentru păcatele 
tuturor ca ei să fie mântuiţi, nici doar pentru câţiva privilegiaţi, aleşi din veşnicie să fie mântuiţi,ci 
pentru toţi aceia care, ca agenţi morali liberi, au ales să-L caute pe Domnul pentru iertarea de păcate 
şi viaţa veşnică. Şi toţi cei pentru care este realizată ispăşirea vor fi mântuiţi pentru veşnicie în 
împărăţia Sa. Această convingere nu diminuează cu nimic meritele jertfei lui Hristos şi nici valoarea 
şi slava lucrării Sale de mijlocire în favoarea omului. Mergând pe această direcţie noi nu cădem nici 
în Universalism, pe de-o parte, nici în predestinaţie, pe de altă parte. 

             III Că Sfntele Scripturi ale Noului şi Vechiului Testament au fost date prin inspiraţia lui 
Duumnezeu şi conţin toată descoperirea voiei Sale dată omului, fiind singura autoritate infailibilă 
atât pentru credinţă cât şi pentru practică. 

             IV. Că botezul este un ritual al bisericii creştine, care urmează credinţei şi pocăinţei — un 
ritual prin care noi comemorăm ânvierea lui Hristos şi prin acest act noi ne exprimăm credinţa în 
moartea şi învierea Sa, şi datorită ei, credinţa în învierea tuturor sfinţilor în ziua de apoi, şi că nici o 
altă modalitate de botezare nu reprezintă mai bine aceste convingeri ca cea prescrisă de Scripturi, 
anume, botezul prin scufundare. Rom. 6: 3-5; Col. 2: 12. 

             V. Că naşterea din nou înseamnă schimbarea completă necesară pentru a fi compatibili cu 
împărăţia lui Dumnezeu, şi constă în două schimbări majore; prima, o schimbare morală produsă 
prin convertire şi vieţuire creştină (Ioan 3:3-5) iar a doua o schimbare fizică la a doua venire a lui 
Hristos, prin care, cei morţi sunt înviaţi pentru veşnicie, iar cei ce sunt în viaţă sunt transformaţi 
pentru nemurire într-o clipă, într-o clipită de ochi. Luca 20:36; 1Corint. 15:51,52. 

             VI. Că profeţia este o parte a revelaţiei lui Dumnezeu dată omului, că ea se află în Scriptură 
şi ne este de folos pentru învăţătură (2Timotei 3:16); că ea ne este dată nouă şi copiilor noştri 
(Deut.29:29); că, departe de a fi învăluită în mister, profeţia constituie în mod special Cuvântul lui 
Dumnezeu ca o candelă pentru picioarele noastre şi ca o lumină pe cărarea noastră (Ps.119:105; 
2Petru 1:19), că este pronunţată o binecuvântare asupra celor ce o studiază (Apoc. 1:1-3) şi că, în 
consecinţă, ea trebuie să fie înţeleasă de poporul lui Dumnezeu suficint ca să le arate poziţia lor în 
lume şi în istoria lumii, precum şi îndatoririle speciale care le sunt încredinţate. 

             VII. Că istoria lumii începând cu datele clare din trecut, apariţia şi căderea imperiilor şi 
cronologia şi succesiunea evenimentelor până la aşezarea împărăţiei veşnice a lui Dumnezeu sunt 
prezentate în numeroase lanţuri profeţice şi că aceste profeţii sunt acum pe deplin împlinite, ami 
puţin scenele finale. 



             VIII. Că doctrina convertirii lumi şi a unui mileniu temporal este o iluzie a acestor zile din 
urmă, gândite special pentru a-i adormi pe oamnei într-o stare de sigurnaţă înşelătoare, doar ca să 
fie surprinşi apoi de ziua măreaţă a Domnului care vine ca un hoţ în noapte (1Tesal. 5:3); că a doua 
venire a lui Hristos trebuie să precedată, nu să urmeze mileniului; că până când Domnul va apărea, 
puterea papală, cu toate nelegiuirile ei, va continua să lucreze (2Tesalon. 2:8), că grâul şi neghina 
vor fi amestecate (Matei 13:29.30.39) şi că oamenii răi şi înşelătorii vor merge din rău în mai rău, 
după cum declară cuvântul lui Dumnezeu în 2Tim. 3:1,13. 

             IX. Că greşeala adventiştilor din 1844 este în legătură cu natura evenimentului care a avut 
loc nu cu momentul lui; că nu ne este dată nici o perioadă profetică care să se întindă până la a doua 
venire, dar că cea mai lungă periodă menţionată în Biblie, aceea de 2300 de seri şi dimineţi din 
Daniel 8:14, s-a terminat în 1844 şi ne-a descoperit un eveniment numit curăţirea sanctuarului. 

______________________ 

NOTĂ *Adventiştii din 1844 au aşteptat ca în acel an să aibă loc sfârşitul lumii deoarece au 
considerat că atunci se vor împlini anumite profeţii care aveau legătură cu venirea Domnului. Cea 
mai importantă dintre toate a fost aceea din Daniel 8:13-14, care spune că la sfârşitul perioadei 
profetice de 2300 de zile (ani) sanctuarul va fi curăţit. Eu au crezut că sanctuarul care urma să fie 
curăţit era pământul şi că curăţire lui urma să se facă prin foc, care urma să cadă din cer la venirea 
Domnului. Aceste premise au condus inevitabil la concluzi că la încheierea celor 2300 de ani, adică 
în 1844, Domnul va veni. 

             Dar ziua a trecut şi Mântuitorul n-a apărut. Atârnaţi între speranţă şi teamă, şi aşteptând 
până când s-au epuizat toate greşelile posibile plauzible în socotirea perioadelor de timp, în cele din 
urmă a devenit evident că undeva s-a făcut o mare greşeală, iar aceasta putea consta în una sau două 
din următoarele puncte: fie perioada de 2300 de zile nu s-a sfârşit în acel moment iar ei au făcut o 
greşeală presupunând că se va încheia atunci, fie curăţirea sanctuarului nu se referea la arderea 
pământului cu foc la a doua venire a lui Hristos şi de acea ei au greşit aşteptând acest eveniment la 
sfârşitul perioadei profetice. În timp ce era posibil ca să se fi greşit în ambele privinţe, totuşi a 
devenit tot mai clar că ei se înşelaseră doar în una din ele, această greşeală fiind suficientă pentru a 
lămuri dezamăgirea lor că Domnul nu venise când crezuseră ei. 

             O mişcare în care au fost înrolate mii şi mii de persoane interesate, care au tresăltat de 
bucurie şi speranţă în inimile lor nu putea fi abandonată, în mod special de aderenţii cei mai sinceri 
şi serioşi, fără o cerctare şi meditare serioasă. Toate dovezile au fost aşadar reverificate cu atenţie. 
Curând a devenit evident că au fost adoptate două metode pentru a înţelege motivul din cauza căruia 
Domnul n-a venit la timpul stabilit., şi să explice dezamăgirea suferită. 

O parte mai grăbită a ajuns la concluzia că greşeala consta în privinţa socotirii timpului şi că 
perioadele de timp profetic n-au expirat. Asta însemna, desigur, să abandonezi toată mişcarea de 
până atunci, cu toate manifestările puterii divine care au însoţit-o, pentru că dată socotirea timpului 
a fost greşită atunci totul a fost greşit. 



             O altă parte, mişcată de faptul că Dumnezeu le-a oferit atât de multe dovezi ale implicării 
Sale în mişcarea aceasta, a considerat că El nu a abandonat-o, aşa că au reexaminat atent dovezile 
primite în fiecare amănunt. Rezultatul studiului lor a fost o convingere clară despre puterea şi 
armonia argumentului cronologic. Ei n-au văzut nici un motiv să-şi schimbe părerea asupra 
calculării timpului profetic, ci au fost mai convinşi ca oricând că cele 2300 de zile au fost corect 
aplicate şi că peroada la care se referă se termină cu adevărat în 1844. Aceştia au fost convinşi că 
greşeala lor consta în   concepţia iniţială cu privire la subiectul sanctuarului şi a curăţirii lui, că ei 
greşiseră presupunând că pământul va arde la sfârşitul celor 2300 de zile, deoarece profeţia spunea 
că atunci “sanctuarul va fi curăţit”. Acest fapt ne oferă diferenţa dintre Adventiştii de ziua a Şaptea 
şi cei denumiţi Adventişti de ziua întâia, cu referire la cronologie. Cei din urmă, crezând că 
perioadele profetice au fost date pentru a cunoaşte timpul revenirii lui Hristos, deci încă nu s-au 
sfârşit, trebuiau să adere la una din următoarele concluzii: fie că tot ce se spune în Biblie despre 
aceste perioade reprezintă revelaţie nesemnificativă, fie că timpul lui Hristos trebuie să fie cunoscut. 
Prima concluzie n-o puteau accepta, fiindcă s-ar fi dovedit necredincioşi faţă de Biblie, aşa că şi-au 
continuat efortul de a reajusta perioadele profetice şi de a fixa alte date pentru revenirea lui Hristos. 
De aici a început, în anii din urmă, tot acest fanatism în fixarea datelor care au dezgustat lumea în 
mod natural, mai rău chiar, a adus o stigmatizare asupra oricărui studiu profetic. Pe de altă parte, 
adventiştii de ziua a şaptea n-au fixat nici o dată. În timp ce ei cred că perioadele profetice trebuie 
să fie înţelese, ei consideră că aceste perioade au fost corect interpretate şi că toate s-au încheiat, 
deci acum nu mai există o dată faţă de care să se lege vreo predicţie cu privire la venirea Domnului. 

             X. Că sanctuarul noului legământ este Templul lui Dumnezeu din ceruri, despre care Pavel 
vorbeşte în Evrei începând cu capitolul 8 şi în care slujeşte Domul nostru ca Mare Preot; că acest 
Sanctuar este modelul care i-a fost arătat lui Moise şi că lucrarea Domnului este adevărata lucrare 
de preot pe care modelul mozaic îl folosea în vechea dispensaţiune (Evrei 8:1-5 etc.), că acesta şi nu 
pământul este sanctuarul care trebuie curăţat la sfârşitul celor 2300 de seri şi dimineţi sau zile; 
curăţirea înseamnă, ca şi în modelul mozaic, intrarea marelui preot în locrul prea sfânt pentru a 
încheia lucrarea prin înfăptuirea ispăşirii şi îndepărtarea păcatelor din sanctuar care fuseseră 
transferate asupra lui prin slujirea din prima încăperea a sanctuarului, locul sfânt (Lev.16; Evrei 
9:22,23) şi că această lucrare care a început în 1844, constă în ştergerea reală a păcatelor păcătoşilor 
(Fapte 3:19) şi se face într-un timp scurt dar nespecificat undeva, dar la încheierea căruia lucrarea 
de mijlocire pentru lume se va încheia şi atunci va avea loc a doua venire a lui Hristos. 

             XI. Că cerinţele morale ale lui Dumnezeu sunt aceleaşi pentru toţi oamenii din toate 
timpurile; că acestea sunt prezentate pe scurt în poruncile rostite de Iehova de pe Sinai, scrise pe 
table de piatră ş i aşezate în chivot, care era numit în consecin ţă “chivotul 
legământului” (Num.10:33; Evrei 9:4); că această lege este neschimbătoare şi veşnică, fiind o 
transcriere a tablelor depozitate în chivotul advăratului sanctuar de sus, care este de asemenea şi din 
acelaşi motiv, numit “chivotul legământului lui Dumnezeu”, pentru că în timpul sunetului celei de-a 
şaptea trâmbiţe ni se spune că “Templul lui Dumnezeu, care este în cer, a fost deschis: şi s-a văzut 
chivotul legământului Său, în Templul Său.” Apoc. 11:19. 

             XII. Că porunca a patra a acestei legi ne porunceşte să păzim ziua a şaptea în fiecare 
săptămână, zi numită în prezent Sâmbătă, să ne abţinem de la propria lucrare dar să ne ocupăm de 
lucrurile sacre şi datoriile religioase; că acesta este singurul Sabat cunoscut în Biblie, fiind ziua care 
a fost aşezată deoparte mai înainte ca Paradisul să fie pierdut (Gen. 2:2-3) şi va fi serbat în Paradisul 



restabilit (Isaia 66:22-23); că motivele pe care a fost întemeiată instituţia Sabatului aparţin doar zilei 
a şaptea şi ca atare ele nu se aplică nici unei alte zile şi că termenul Sabat evreiesc, aplicat zilei a 
şaptea, şi Sabat creştin, aplicat primei zile a săptămânii, sunt doar termeni omeneşti, nebiblici, falşi 
în semnificaţia lor. 

             XIII. Că omul fărăgelegii, papalitatea, s-a încumetat să schimbe vremile şi legea (legea lui 
Dumnezeu, Dan. 7:25) şi a înşelat aproape toată creştinătatea cu privire la porunca a patra, de aceea 
noi credem profeţia referitoare la o reformă care trebuie realizată printre cei credincioşi chiar 
înaintea revenirii lui Hristos. Isaia 56:1,2; 1Petru 1:5; Apoc. 14:12 etc. 

             XIV. Că urmaşii lui Hristos ar trebui să fie un popor deosebit, neumblând după lucrurile 
lumii acestei nici conformându-se ei, neiubind plăcerile sau nebuniile lumii în diferitele ei forme, 
după cum spune apostolul Iacov în cap.4:4 “Nu ştiţi că prietenia lumii este vrăjmăşie cu 
Dumnezeu?” şi după cum a spus Isus “Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni… Nu puteţi sluji lui 
Dumnezeu şi lui Mamona”. Matei 6:24. 

             XV. Că Scripturile insită asupra simplităţii şi modestiei în îmbrăcăminte ca un semn 
proeminent al uceniciei în cei care mărturisesc a fi urmaşii Celui ce a fost “blând şi umil cu inima”, 
că purtarea de aur, perle şi ornamente scumpe sau orice altceva menit doar să înfrumuseţeze 
persoana şi să cultive mândria inimii fireşti terbuie îndepărtate, conform Scripturii. 1Tim.2:9,10; 
1Petru 3:3,4. 

             XVI. Că mijloacele pentru susţinerea lucrării evangheliei între oameni ar trebui obţinute din 
dragoste pentru Dumnezeu şi semeni, nu prin loterii bisericeşit sau ocazii destinate distracţiei sau 
îngăduirii apetitului celui păcătos, cum ar fi bazarurile filantropice, sărbătorile, dineurile, operele de 
binefacere şi orice alte convenţii sociale care sunt o ruşine pentru pretinsa biserică a lui Hristos; că 
proporţia din venituri cerută celor din zilele noastre nu poate fi mai mică decât cea cerută celor din 
vechime, ci este la fel ca cea oferită de Avraam (a cărui copiii suntem noi, dacă suntem ai lui 
Hristos, Gal. 3:29) lui Melhisedec (un simbolul al lui Hristos) atunci când i-a dat a zecea parte din 
tot (Evrei 7:14); zecimea este a Domnului (Lev.27:30) şi la această zecime din venitul oricui trebuie 
adăugate daruri de către cei ce pot oferi daruri pentru susţinerea Evangheliei 2Corint.9:6; Maleah. 
3:8-10. 

XVII. Că inima firească este în vrăjmăşie cu Dumnezeu şi legea Sa, această vrăjmăşie poate fi 
înlăturată doar printr-o transformare radicală a caracterului, o schimbare a nelegiurii cu principii 
sfinte, că această transformare urmează pocăinţei şi credinţei şi este lucrarea specială a Duhului 
Sfânt şi înseamnă regenerare sau transformare. 

XVIII. Că din moment ce toţi am încălcat legea lui Dumnezeu şi nu mai putem prin propriile 
eforturi să ne supună cerinţelor Sale drepte, toţi suntem dependenţi de Hristos în primul rând pentru 
îndreptăţire faţă de păcatele noastre trecute, iar în al doilea rând, pentru ajutor ca pe viitor să trăim 
în armonie cu Legea Sa cea sfântă. 



XIX. Că Duhul lui Dumnezeu a fost promis să se manifeste pe sine (itself) în biserică prin anumite 
daruri, amintite în special în 1Corint. 12 şi Efeseni 4; că aceste daruri n-au fost menite să 
înlocuiască Biblia sau să fie aşezate deasupra ei, aceasta fiind suficientă ca să ne facă înţelepţi 
pentru mântuire, dar nici că Biblia va lua locul Duhului Sfânt; că, prin enumerarea diferitelor sale 
(its) moduri de operare, acel Duh s-a îngrijit de propria (its) sa existenţă alături de poporul lui 
Dumnezeu până la sfârşitul timpului, pentru a conduce la înţelegerea acelui cuvânt pe care l-a 
inspirat, pentru a convinge de păcat şi pentru a efectua schimbarea din inimă şi viaţă; şi că cei care 
îi refuză Duhului locul şi lucrarea sa (its), neagă deschis acea parte a Bibliei care îi (it) atribuie 
această lucrare şi poziţie. 

XX. Că Dumnezeu, în conformitate cu procedurile sale neschimbătoare faţă de neamul omenesc, a 
trimis o solie referitoare la apropiata revenire a lui Hristos; şi că această lucrare este simbolizată 
prin trei solii din Apocalipsa 14, ultima arătând lucrarea de reformă asupra legii lui Dumnezeu, ca 
poporul Său să facă o pregătire completă pentru acel eveniment. 

XXI. Că timpul curăţirii sanctuarului (vezi punctul X), sincronizat cu timpul proclamării celei de-a 
treia solii (Apoc. 14:9.10) este un timp al judecăţii de cercetare, la început avându-se în vedere cei 
morţi iar apoi, la sfârşitul timpului de probă, avându-se în vedere cei vii, pentru a hotărâ cine dintre 
miliardele de persoane care acum dorm în ţărâna pământului sunt vrednici de prima înviere şi cine 
dintre mulţimile de oameni care se află în viaţă sunt vrednice de trasformare instantanee – hotărâri 
care trebuie luate înainte ca Domnul să apară. 

XXII. Că mormântul, către care ne îndreptăm toţi, exprimat prin cuvântul ebraic sheol şi cuvântul 
grec hades este un loc ori condiţie în care nu există lucrare, dorinţă, înţelepciune sau cunoştinţă 
Ecles. 9:10. 

XXIII.Că stare la care suntem reduşi prin moarte este una a tăcerii, inactivităţii şi lipsei totale de 
cunoştinţă Ps.146:4; Ecles.9:5,6; Dan. 12:2. 

XXIV. Că din acest loc al prinsorii, mormântul, omenirea va fi eliberată printr-o înviere trupească; 
cei neprihăniţi având parte de prima înviere, care va avea loc la a doua venire a lui Hristos; cei răi, 
la a doua înviere, care va avea loc după o mie de ani după prima Apoc. 20:4-6. 

XXV. Că la ultima trâmbiţă, credincioşii care se află în viaţă vor fi schimbaţi într-un moment, într-o 
clipeală de ochi, şi împreună cu credincioşii înviaţi vor fi uniţi ca să-L întâmpine pe Domnul în 
văzduh, ca să fie astfel pentru totdeauna cu Domnul. 1Tes.4:16,17; 1Corint.15:51,52. 

XXVI. Că cei deveniţi deacum nemuritori sunt luaţi la ceruri, în Noul Ierusalim, casa Tatălui, în 
care sunt multe locaşuri (Ioan 14:1-3), unde vor împărăţi cu Hristos o mie de ani, judecând lumea şi 
îngerii căzuţi, adică vor stabili pedeapsa care va fi executată asupra lor la sfârşitul celor o mie de ani 
(Apoc. 20:4; 1Corint.6:2-3); că în timpul acesta pământul va rămâne într-o stare dezolantă şi 
distrusă (Ieremia 4:23-27), descrisă, ca la început, prin cuvântul grecesc abis (Gen.1:2) şi că aici 
Satana este închis timp de o mie de ani (Apoc. 20:1-2) şi în final va fi distrus aici (Apoc. 20:10; 



Maleahi 4:1); scena ruinei pe care a adus-o în univers va fi locul prisonieratului său iar în final locul 
execuţiei sale finale. 

XXVII. Că la sfârşitul celor o mie de ani Domnul coboară cu poporul său şi Noul Ierusalim (Apoc. 
21:2), răii cei morţi vor fi înviaţi şi vor fi pe acest pământ distrus, neînnoit încă, şi se va strînge în 
jurul cetăţii celor sfinţi (Apoc. 20:9), dar focul care va coborâ de la Dumnezeul cerurilor şi îi va 
nimici. Ei sunt apoi disturşi cu desăvârşire, rădăcină şi ramură (Maleah. 4:1), ajungând ca şi cum n-
ar fi fost niciodată  (Obadia 15,16). În această distrugere veşnică din prezenţa Domnului 
(2Tesalonic. 1:9) cei răi vor recunoaşte “pedeapsa veşnică” rostită asupra lor (Matei 25:46) care este 
moartea veşnică (Romani 6:23; Apoc. 20:14-15. Aceasta este nimicirea celor răi, focul care îi 
conumă fiind focul pentru care “cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate…” care va topi 
totul cu intensitatea sa şi va curăţa pământul de orice pată provocată de păcat. 2Petru 3:7-12. 

XXVIII. Că un pământ nou şi ceruri noi vor apărea prin puterea lui Dumnezeu din cenuşa celui 
vechi, şi că pământul înnoit cu capitala sa Noul Ierusalim, v fi locuinţa veşnică a sfinţilor, locul 
unde neprihănirea va locui pentru totdeauna 2Petru 3:13; Psalmi 37:11,29; Matei 5:5. 



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE CREDINŢĂ
1931

Adventiştii de Ziua a Şaptea au, fără îndoială, convingeri fundamentale, dintre care principalele 
trăsături, împreună cu o parte din referinţele biblice pe care se bazează, pot fi rezumate după cum 
urmează: 

             1. Că Sfintele Scripturi ale Vechiului şi Noului Testament au fost date prin inspiraţia lui 
Dumnezeu şi conţin revelaţia pe deplin suficientă a voiei Sale dată oamnenilor, şi reprezintă 
singura  regulă infailibilă de credinţă şi practică. 2Tim. 3:15-17. 

             2. Că Dumnezeirea sau Trinitatea, alcătuită din Veşnicul Tată, o Fiinţă personală, 
duhovnicească, omnipotent, omniprezent, omniscient, infinit în înţelepciune şi dragoste; Domnul 
Isus Hristos, Fiul Veşnicului Tată, prin care au fost făcute toate şi prin care va fi realizată mântuirea 
cetei mântuiţilor; Duhul Sfânt, a treia persoană a Dumnezeirii, marea putere regeneratoare în 
lucrarea de mântuire. Matei 28:19. 

             3. Că Isus Hristos este Dumnezeu adevărat, fiind de aceeaşi natură şi esenţă cu Veşnicul 
Tată. În timp ce şi-a păstrat natura Sa divină El a luat asupra Sa natura neamului omenesc, a trăit pe 
acest pământ ca om, a exemplificat în viaţa Sa, ca Model pentru noi, principiile neprihănirii, a 
demonstrat relaţia Sa cu Dumnezeu prin minuni deosebite, a murit pentru păcatele noastre pe cruce, 
a fost înviat din moarte şi s-a înălţat la Tatăl, unde El trăieşte veşnic ca să facă ispăşire pentru noi. 
Ioan 1:1,14; Evrei 2:9-18; 8:1-2; 4:14.16; 7:25. 

             4. Că orice persoană trebuie să experimenteze naşterea din nou pentru a beneficia de 
mântuire; aceasta constă dintr-o transformare completă a vieţii şi caracterului prin puterea recreativă 
a lui Dumnezeu prin credinţa în Domnul Isus Hrsitos. Ioan 3:16; Matei 18:3; Fapte 2:37-39. 

             5. Că botezul este o ceremonie a bisericii creştine şi ar trebui să urmeze pocăinţa şi iertarea 
păcatelor. Prin aceasta se arată credinţa în moartea, îngroparea şi învierea lui Hristos. Că cea mai 
potrivită modalitate de îndeplinire a botezului este prin scufundare. Rom. 6:1-6; Fapte 16:30-33. 

             6. Că voia lui Dumnezeu în privinţa conduite morale este cuprinsă în Legea Sa a celor zece 
porunci, că acestea sunt legile moarale neschimbătoare obligatorii pentru toţi oamenii din orice 
veac. EX. 20:1-7. 

             7. Că porunca a patra din această lege neschimbătoare cere păzirea Sabatului zilei a şaptea. 
Această instituţie sfântă este în acelaşi timp un memorial al creaţiunii şi un semn al sfinţirii, un 
semn al odihnei credinciosului din propiile lucrări de păcat, şi intrarea sa în odihna sufletului pe 
care a promis-o Isus celor ce vin la El. Gen.2:1-3; Ex.20:8-11; 31:12-17; Evrei 4:1-10. 



             8. Că legea celor zece porunci descoperă păcatul, pedeapsa lui fiind moartea. Legea nu 
poate mântui pe nelegiut de păcatul lui, nici nu oferă putere de a nu mai păcătui. În dragostea şi 
mila Sa infinită, Dumnezeu a oferit o cale prin care aceasta să se poată realiza. El a oferit un 
înlocuitor, chiar pe Hristos cel Neprihnănit, ca să moară pentru binele omului, “pe Cel ce n-a 
cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în 
El”. 2 Corint. 5:21. Că oricine este îndreptăţit, nu prin ascultare de lege, ci prin harul care este în 
Isus Hristos. Prin acceptarea lui Hristos, omul este împăcat cu Dumnezeu, îndreptăţit prin sângele 
Său pentru păcatele din trecut şi eliberat din puterea păcatului prin viaţa sa interioară. Astfel 
evanghelia devine “puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui care crede”. Această experineţă 
este realizată prin puterea divină a Duhului Sfânt, care convinge de păcat şi conduce spre Purtătorul 
de păcate, aducându-l pe cel credincios într-o nouă relaţie a legământului, în care legea lui 
Dumnezeu este scrisă în inima sa şi prin puterea oferită de locuirea lăuntrică a lui Hristos, viaţa sa 
este adusă în armonie cu poruncile divine. Onoarea şi meritul acestei schimbări minunate aparţine 
în întregime lui Hristos. 1 Ioan 3:4; Rom.7:7; Rom.3:20; Efes.2:8-10; 1Ioan 2:1-2. Rom. 5:8-10; 
Galat. 2:20; Efes. 3:17; Evrei 8:8-12. 

             9. Că numai Dumnezeu are nemurirea. Omul muritor a moştenit o natură păcătoasă şi 
muritoare. Nemurirea şi viaţa veşnică vin doar prin Evanghelie şi va fi acordată ca un dar fără plată 
din partea lui Dumnezeu la a doua venire a lui Isus Hristos, Domnul nostru. 1Tim.6:15,16; 1 Cor. 
15:51-55. 

             10. Că starea omului în moarte este aceea de inconştienţă. Că toţi oamenii, buni sau răi 
deopotrivă, rămân în morminte de la deces şi până la înviere. Ecles. 9:5-6; Ps. 146:3-4. Ioan 
5:28-29. 

             11. Că va fi o înviere atât a celor drepţi cât şi a celor nedrepţi. Învierea celor drepţi va avea 
loc la a doua venire a lui Hristos; învierea celor nedrepţi va avea loc după o mie de ani, la 
încheierea mileniului. Ioan 5:28-29; 1 Tes. 4:13-18; Apoc. 20:5-10. 

             12. Că în cele din urmă nelegiuiţii, inclusiv Satana, autorul păcatului, va fi redus la o stare 
de non-existenţă prin focul zilei de apoi, devenind ca şi cum n-ar fi existat niciodată, astfel 
curăţindu-se universul lui Dumnezeu de păcat şi păcătoşi. Rom. 6:23; Ma. 4:1-3; Apoc. 20:9-10; 
Obadia 16. 

             13. Că nu există nici o perioadă profetică în Biblie care să ţină până la a doua venire a lui 
Hristos, dar că cea mai lungă perioadă profetică, cea de 2300 de zile din Daniel 8:14 s-a încheiat în 
anul 1844 şi ne-a condus către un eveniment numit “curăţirea sanctuarului”. 

             14. Că adevăratul sanctuar, faţă de care sactuarul pământesc era doar unul ilustrativ, este 
Templul lui Dumnezeu din ceruri, despre care Pavel vorbeşte începând cu capitolul 8 al epistolei 
către Evrei, şi al cărui mare Preot este Isus Domnul nostru; că lucrarea preoţească a Domnului 
nostru este adevărata slujbă pe care o ilustra doar preoţia levitică; că acest sanctuar ceresc este 
sanctuarul ce trebuie curăţit la sfârşitul celor 2300 de zile din Daniel 8:14; curăţirea sanctuarului 



însemnând o zi de judecată, ca şi în modelul levitic, începând cu intrarea lui Hristos ca mare preot 
în faza de judecată a lucrării Sale din Sanctuarul ceresc, ilustrată în serviciul levitic de curăţire a 
sanctuarului din ziua ispăşirii. Această lucrare de judecată din sanctuarul ceresc a început în 1844. 
Încheierea ei va însemna închierea timpului de har. 

             15. Că Dumnezeu, în timpul judecăţii şi în armonie cu purtarea Sa neschimbătoare faţă de 
neamul omenesc prin care îi avertizează despre evenimentele viitoare care le afectează vital destinul 
(Amos 3:6-7) le trimite o solie referitoare la a doua venire a lui Hristos; că această lucrare este 
simbolizată prin cei trei îngeri din Apocalipsa 14; şi că întreita lor solie scoate în evidenţă o lucrare 
de reformă ca să pregătească un popor  care să-L întâmpine la venirea Sa. 

             16. Că timpul curăţirii sanctuarului, sincronizat cu perioada proclamării mesajului din 
Apocalipsa 14, este un timp al judecăţii de cercetare, la început a celor morţi iar apoi a celor vii. 
Această judecată de cercetare decide cine anume dintre miliardele de persoane care dorm în ţărâna 
pământului sunt vrednici să aibă parte de prima înviere şi cine dintre cei care trăiesc acum sunt 
vrednici de proslăvire. 1 Petru 4:17.18; Daniel 7:9-10; Apoc. 14:6-7; Luca 20:35. 

             17. Că urmaşii lui Hristos ar trebui să fie un popor sfânt, nu să adopte idei nesfinte nici să 
se conformeze căilor nelegiute ale lumii, nici să iubească plăcerile ei păcătoase ori formele 
destrăbălării ei. Că cel credincios ar trebui să recunoască faptul că trupul lui este templul Duhului 
Sfânt, şi că de aceea el ar trebui să îmbrace acest trup în veşminte cuarte, modeste şi demne. Mai 
mult , în mâncare, băutură şi în întreaga sa purtare el ar trebui să-şi modeleze viaţa pentru a fi un 
urmaş al blândului şi umilului Maestru. Astfel credinciosul va fi motivat să se abţină de la orice 
băutură ameţitoare, tutun şi alte narcotice, şi va evita orice obicei şi practică care mânjeşte sufletul. 
1Corint. 3:16-17; 9:25; 10:31; 1 Tim. 2:9-10; 1 Ioan 2:6. 

             18. Că pricipiul divin al zecimii şi dăruirii pentru susţinerea evangheliei este o recunoaştere 
a dreptului de proprietate pe care o are Dumnezeu în vieţilor noastre, şi că noi suntem administratori 
care trebuie să-I dăm socoteală despre tot ce ne-a încredinţat spre administrare. Lev. 27:30; Mal. 
3:8-12; 1 Cor. 9:9-14; 2 Cor. 9:6-15. 

             19. Că Dumnezeu a aşezat în biserica Sa darurile Duhului Sfânt, aşa cum sunt enumerate în 
1 Cor. 12 şi Efeseni 4. Că aceste daruri acţionează în armonie cu principiile divine ale Bibliei, şi 
sunt date pentru desăvârşirea sfinţilor, lucarea de slujire şi zidirea trupului lui Hristos. Apoc. 12:17; 
19:10; 1 Cor. 1:5-7. 

             20. Că a doua venire a lui Hristos este marea speranţă a bisericii, punctul culminant al 
evangheliei şi al planului de mântuire. Venirea Sa va fi literală, personală şi vizibilă. Asociate cu 
venirea Sa vor fi multe alte evenimente importante, precum învierea morţilor, nimicirea celor răi, 
curăţirea pământului, răsplata celor drepţi, stabilirea împărăţiei Sale veşnice. Împlinirea aproape 
completă a diferitelor lanţuri profetice, în special cele care se găsesc în cărţile Daniel şi Apocalipsa, 
împreună cu condiţiile existente în lumea fizică, socială, industrială, politică şi religioasă, indică 
faptul că venirea lui Hristos “este aproape, este chiar la uşi”. Timpul exact al acestui eveniment n-a 



fost prezis. Credincioşii sunt îndemnaţi să fie gata, pentru că “în ceasul în care nici nu vă gândiţi, 
Fiul omului” va apărea. Luca 21:25.27; 17:26-30; Ioan 14:1-3; Fapte 1:9-11; Apoc. 1:7; Evrei 9:28; 
Iacov 5:1-8; Ioael 3:9-16; 2 Tim. 3:1-5; Daniel 7:27; Mat. 24:36,44. 

             21. Că domnia de o mie de ani a lui Hristos acoperă perioada dintre prima şi a doua înviere, 
timp în care sfinţii din toate veacurile vor trăi cu Mântuitorul lor în ceruri. La sfârşitul mileniului, 
Cetatea Sfântă cu toţi sfinţii va coborâ pe pământ. Cei răi, înviaţi la a doua înviere, se vor stânge pe 
suprafaţa pământului cu Satana în fruntea lor pentru a cuceri tabăra sfinţilor, dar focul de la 
Dumnezeu va coborâ din cer şi-i va distruge. În incediul care îl va nimici pe Satana şi oştirea lui, 
pământul însuşi va fi regenerat şi curăţat de efectele blestemului. Astfel, Universul lui Dumnezeu va 
fi purificat de orice mânjitură a păcatului. Apoc. 20; Zaharia 14:1-4; 2 Petru 3:7-10. 

             22. Că Dumnezeu va face toate lucrurile noi. Pământul, restaurat la frumuseţea sa originală, 
va deveni locuinţa veşnică a sfinţilor Domnului. Promisiunea lui Avraam, că prin Hristos el şi 
sămânţa sa vor stăpâni pământul pentru veşnicie, se va împlini. Împărăţia şi stăpânirea şi mărirea 
împărăţiei de sub tot cerul va fi dată poporului sfinţilor Celui Prea Înalt, a cărui îmărăţie este o 
împărăţie veşnică, şi toate domniile Îi vor servi şi vor asculta de El. Hristos, Domnul, va domni 
peste toţi şi orice creatură care este în ceruri şi pe pământ şi sub pământ, şi cele care sunt în mare 
vor atribui binecuvântarea şi cinstea şi slava şi puterea Celui ce şade pe tron şi Mielului, pentru 
vecii vecilor. Gen. 13:14-17; Rom. 4:13; Evrei 11:8-16; Matei 5:5; Isaia 35; Apoc. 21:1-7; Daniel 
7:27; Apoc. 5:1. 



PRINCIPIILE FUNDAMENTALE DE CREDINŢĂ
2006

Adventiştii acceptă Biblia ca singurul lor crez şi ţin anumite doctrine fundamentale considerându-le 
învăţătura Sfintelor Scripturi. Aceste doctrine, cum sunt prezentate aici, constituie înţelegerea 
bisericii şi expresia învăţăturii Scripturilor. Revizuirea acestor declaraţii pot fi făcute la sesiunea 
Conferinţei Generale când biserica este condusă de Duhul Sfânt la o mai bună înţelegere a 
adevărului Biblic sau la exprimarea într-un limbaj mai bun a învăţăturilor Cuvântului Sfânt a lui 
Dumnezeu. 

 1. Sfintele Scripturi 

Că Sfînta Scriptură, Vechiul şi Noul Testament, constituie Cuvîntul scris al lui Dumnezeu, transmis 
prin inspiraţie divină, prin oamenii sfinţi ai lui Dumnezeu, care au vorbit şi au scris, mişcaţi de 
Duhul Sfînt. În acest Cuvînt, Dumnezeu a încredinţat omului cunoştinţa necesară în vederea 
mîntuirii. Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voii Sale. Ele sînt norma 
caracterului, criteriul de verificare a experienţei, descoperirea supremă a doctrinelor şi raportul 
demn de încredere al intervenţiilor lui Dumnezeu în istorie. 

 2. Trinitatea 

Că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexistând din 
veşnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate şi pretutindeni 
prezent. El este infinit  şi mai presus de înţelegerea omenească, dar  cunoscut totuşi prin faptul că S-
a descoperit pe Sine. El este pentru totdeauna vrednic de închinare, adorare şi slujire de către 
întreaga creaţiune. (Deut. 6:4; Mat. 28:19; 2 Cor. 13:14; Efes. 4:4-6; 1 Pet. 1:2; 1 Tim. 1:17; Apoc. 
14:7.) 

3. Tatăl 

Că Dummnezeu Tatăl cel veşnic este Creatorul, Izvorul, Susţinătorul şi Stăpînul întregii creaţiuni. 
El este drept şi sfînt, milos şi îndurător, încet la mînie, plin de bunătate şi credincioşie. Calităţile şi 
capacităţile manifestate în Fiul şi Duhul Sfînt caracterizează, de asemenea, pe Tatăl. (Gen. 1:1; 
Apoc. 4:11; 1 Cor. 15:28; Ioan 3:16; 1 Ioan 4:8; 1 Tim. 1:17; Ex. 34:6, 7; Ioan 14:9.) 



4. Fiul 

Că Dumnezeu  Fiul cel veşnic  S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin 
El se  descoperă caracterul lui Dumnezeu, se  aduce la îndeplinire mîntuirea neamului omenesc şi 
lumea este judecată. De-a pururi Dumnezeu adevărat, El a devenit, de asemenea, om  adevărat, Isus 
Hristos. El a  fost  conceput  de Duhul Sfînt şi născut din fecioara Maria. El a trăit  şi a fost ispitit ca 
orice fiinţă omenească, dar  a exemplificat în viaţa Lui, în mod desăvîrşit, neprihănirea şi iubirea lui 
Dumnezeu. Prin  minunile Sale, El a manifestat puterea lui Dumnezeu şi  a fost recunoscut ca fiind 
Mesia, Cel Făgăduit de Dumnezeu. De  bună voie, El a suferit şi a murit  pe cruce pentru păcatele 
noastre şi în locul nostru, şi a fost  înviat din morţi, S-a înălţat la cer, ca să slujească în Sactuarul 
ceresc în favoarea noastră. El va veni iarăşi în slavă pentru a aduce eliberarea finală poporului Său 
şi restatornicirea tuturor  lucrurilor. (John 1:1-3, 14; Col. 1:15-19; John 10:30; 14:9; Rom. 6:23; 2 
Cor. 5:17-19; John 5:22; Luke 1:35; Phil. 2:5-11; Heb. 2:9-18; 1 Cor. 15:3, 4; Heb. 8:1, 2; John 
14:1-3.). 

5. Duhul Sfânt 

Că Dumnezeu Duhul Cel Veşnic a fost activ împreună cu Tatăl şi cu Fiul în lucrarea creaţiunii, a 
întrupării şi a răscumpărării. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a umplut viaţa 
Domnului Hristos cu putere. El atrage şi convinge fiinţele omeneşti şi, pe aceia care răspund, El îi 
renaşte şi îi transformă după chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl şi de Fiul spre a fi totdeauna cu 
copiii  Săi,  El revarsă daruri spirituale asupra bisericii, împuternicind-o pentru a da mărturie despre 
Hristos şi, în armonie cu Scripturile, o  conduce  în tot  adevărul. (Gen. 1:1, 2; Luca 1:35; 4:18; 
Fapte 10:38; 2 Petru 1:21; 2 Cor. 3:18; Efes. 4:11, 12; Fapte 1:8; Ioan 14:16-18, 26; 15:26, 27; 
16:7-13.) 

6. Creaţiunea 

Că Dumnezeu este  Creator  al  tuturor  lucrurilor  şi  că El  a  aşezat în Scriptură raportul autentic al 
activităţii Sale creatoare. În şase zile Dumnezeu „a făcut cerurile şi pămîntul” şi toate fiinţele vii de 
pe pămînt şi S-a odihnit în ziua a şaptea a acelei prime săptămîni. În acest fel, El a stabilit Sabatul 
ca un monument  permanent al încheierii lucrării  Sale creatoare. Primul bărbat şi prima femeie au 
fost făcuţi  după chipul şi asemănarea lui  Dumnezeu, ca o încoronare a lucrării creaţiunii, dîndu-li-
se stăpînire  peste pămîntul întreg şi fiind însărcinaţi cu răspunderea de a se îngriji de el. Cînd 
lucrarea de creare a lumii a fost terminată, ea era „foarte bună”, declarînd  slava  lui Dumnezeu. 
(Gen. 1; 2; Ex. 20:8-11; Ps. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Evrei. 11:3.) 

7. Natura omului 

Că bărbatul şi femeia au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu, dotaţi cu individualitate şi cu 
libertatea de a gîndi şi  de a acţiona. Deşi au fost creaţi ca fiinţe libere, reprezentînd o unitate 
indivizibilă a corpului, minţii şi spiritului, erau dependenţi de Dumnezeu pentru viaţă, suflare şi 
toate celelalte. Cînd primii noştri părinţi nu L-au ascultat  pe Dumnezeu, ei au negat dependenţa lor 



de El şi au căzut din înalta lor  poziţie, pe care au avut-o cînd au ascultat de Dumnezeu. Chipul lui 
Dumnezeu în ei a fost  mînjit şi au devenit supuşi morţii. Urmaşii lor au împărtăşit această natură 
căzută împreună cu consecinţele ei. Aceştia se nasc cu slăbiciuni şi tendinţe spre rău. Dar 
Dumnezeu, în Hristos, a împăcat lumea cu Sine şi, prin Duhul Său, a refăcut în muritorii  pocăiţi 
chipul  Făcătorului lor. Creaţi spre slava lui Dumnezeu, ei sînt chemaţi  să-L iubească pe  El, să se 
iubească unii pe alţii  şi  să aibă grijă de cele din jurul lor. (Gen. 1:26-28; 2:7; Ps. 8:4-8; Fapte 
17:24-28; Gen. 3; Ps. 51:5; Rom. 5:12-17; 2 Cor. 5:19, 20; Ps. 51:10; 1 Ioan 4:7, 8, 11, 20; Gen. 
2:15.) 

8. Marea luptă 

Că întreaga omenire este în prezent cuprinsă în marea luptă dintre Hristos şi Satana, cu privire la 
caracterul  lui  Dumnezeu, legea Sa şi  suveranitatea  Sa asupra Universului. Acest conflict a 
început  în  cer, atunci cînd o fiinţă creată şi înzestrată cu  libertatea  de a alege, prin înălţarea de 
sine, a devenit  Satana, vrăjmaşul lui Dumnezeu, care a dus la revolta unei părţi a îngerilor. El a 
introdus spiritul de rebeliune în lumea aceasta atunci cînd a dus în păcat pe Adam şi pe Eva. Acest 
păcat al omului a avut ca rezultat deformarea chipului lui Dumnezeu în omenire, dezordine în lumea 
creată şi, în cele din urmă, nimicirea ei  în timpul potopului. Privită de întreaga creaţiune, această 
lume a devenit arena conflictului universal, din care în cele din urmă Dumnezeul iubirii va fi 
îndreptăţit. Pentru a ajuta pe poporul Său în această luptă, Domnul  Hristos trimite pe Duhul  Sfînt  
şi  pe îngerii Săi credincioşi să-l călăuzească, să-l ocrotească  şi  să-l  susţină pe calea mîntuirii. 
(Rev. 12:4-9; Isa. 14:12-14; Eze. 28:12-18; Gen. 3; Rom. 1:19-32; 5:12-21; 8:19-22; Gen. 6-8; 2 
Peter 3:6; 1 Cor. 4:9; Heb. 1:14.) 

9. Viata, moartea si învierea Domnului Hristos 

Că în viaţa Domnului Hristos, de desăvîrşită ascultare de voinţa lui Dumnezeu, în suferinţele Sale, 
în  moartea şi învierea Sa, Dumnezeu a prevăzut  singurul mijloc de ispăşire pentru păcatul 
neamului  omenesc, astfel ca aceia care prin credinţă primesc această ispăşire să poată avea viaţa 
veşnică şi întreaga creaţiune să poată înţelege mai bine sfînta şi infinita iubire a Creatorului. Această 
ispăşire desăvîrşită apără neprihănirea Legii lui Dumnezeu şi bunătatea caracterului Său, căci 
condamnă păcatul nostru şi, în acelaşi timp, ea aduce împăcare şi regenerare, asigură iertarea 
noastră. Moartea Domnului Hristos este înlocuitoare şi expiatoare. Învierea Domnului Isus Hristos 
proclamă triumful lui Dumnezeu asupra forţelor răului şi, acelora care acceptă ispăşirea, le asigură 
biruinţa finală asupra păcatului şi a morţii. Ea declară domnia Domnului Isus Hristos, înaintea 
căruia fiecare genunchi din ceruri şi de pe  pămînt  se va pleca. (Ioan 3:16; Isa. 53; 1 Petru 2:21, 22; 
1 Cor. 15:3, 4, 20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Ioan 2:2; 4:10; Col. 
2:15; Fil. 2:6-11.) 

 10. Experienta mântuirii 

Că, în infinita Sa iubire şi milă, Dumnezeu a făcut pe Hristos, care n-a cunoscut păcat, să fie păcat 
pentru noi, pentru ca în El noi să putem fi făcuţi  neprihănirea lui Dumnezeu. Conduşi de Duhul 



Sfînt, ne dăm seama de nevoia noastră, recunoaştem păcătoşenia noastră, ne pocăim de nelegiuirea 
noastră şi manifestăm credinţa în Isus,ca Domn şi Hristos, ca Înlocuitor şi Exemplu. Această 
credinţă, prin care primim mîntuirea, vine prin puterea divină a Cuvîntului şi este darul harului lui 
Dumnezeu. Prin Hristos, noi sîntem îndreptăţiţi, înfiaţi ca fii şi fiice ale lui Dumnezeu şi eliberaţi de 
sub stăpînirea păcatului. Prin Duhul, sîntem născuţi din nou şi sfinţiţi. Duhul reînnoieşte mintea 
noastră, scrie legea iubirii lui Dumnezeu în inimile noastre şi ni  se  dă puterea de a trăi o viaţă 
sfîntă. Rămînînd în El, devenim părtaşi de natură divină şi avem asigurarea mîntuirii, acum şi în 
ziua  judecăţii. (2 Cor. 5:17-21; Ioan 3:16; Gal. 1:4; 4:4-7; Tit 3:3-7; Ioan 16:8; Gal. 3:13, 14; 1 
Petru 2:21, 22; Rom. 10:17; Luca 17:5; Marcu 9:23, 24; Efes. 2:5-10; Rom. 3:21-26; Col. 1:13, 14; 
Rom. 8:14-17; Gal. 3:26; Ioan 3:3-8; 1 Petru 1:23; Rom. 12:2; Evrei. 8:7-12; Ezech. 36:25-27; 2 
Petru 1:3, 4; Rom. 8:1-4; 5:6-10.) 

11. Creşterea în Hristos 

Prin moartea Sa pe cruce Isus a triumfat asupra forţelor răului. El, Cel care a subjugat duhurile 
demonice în timpul lucrării Sale pământeşti a sfărâmat puterea lor şi a făcut sigură osânda lor finală. 
Biruinţa lui Isus ne dă şi nouă biruinţă asupra puterilor răului care mai înceracă să ne stăpânească, 
în timp ce umblăm cu El în pace, bucurie şi siguranţa iubirii Sale. Acum Duhul Sfânt locuineşte în 
noi şi ne întăreşte. Supunându-ne continuă lui Isus, Salvatorul şi Mântuitorul nostru, suntem 
eliberaţi de povara faptelor noastre trecute. Noi nu mai trăim în întunericul, teama faţă de puterile 
răului, ignoranţa şi lipsa de sens a vieţilor noastre din trecut. În această nouă libertate în Isus, noi 
suntem chemaţi să creştem în asemănarea caracterului Său, comunicând zilnic cu El în rugăciune, 
hrănindu-ne din Cuvântul Său, meditând asupra lui şi asupra providenţei Lui, cântând laudele Sale, 
adunându-ne pentru rugăciune, şi participând la misiunea Biserici. În timp ce ne dăm pe noi înşine 
în slujire iubitoare cleor din jurul nostru şi mărturisind despre mântuirea Sa, prezenţa Sa continuă cu 
noi prin Duh transformă fiecare clipă şi fiecare sarcină într-o experineţă spirituală. (Ps 1:1, 2; 23:4; 
77:11, 12; Col 1:13, 14; 2:6, 14, 15; Luca 10:17-20; Efes 5:19, 20; 6:12-18; 1 Tes 5:23; 2 Pet 2:9; 
3:18; 2 Cor. 3:17, 18; Fil 3:7-14; 1 Tes 5:16-18; Mat 20:25-28; Ioan 20:21; Gal 5:22-25; Rom 8:38, 
39; 1 Ioan 4:4; Evrei 10:25.) 

 12. Biserica  

Că biserica este comunitatea credincioşilor care recunosc şi mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn şi 
Mîntuitor. În continuarea poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, sîntem 
chemaţi să ieşim din lume, să ne strîngem laolaltă pentru rugăciune, pentru comuniune, pentru 
învăţarea Cuvîntului, pentru celebrarea Sfintei Cine, pentru slujirea întregii omeniri şi pentru 
proclamarea pe plan mondial a Evangheliei. Biserica îşi trage autoritatea de la Hristos, care este 
întruparea Cuvîntului, şi din Sfintele Scripturi, care sînt Cuvîntul scris. Biserica este familia lui 
Dumnezeu; adoptaţi de El şi devenind copiii Lui, membrii ei trăiesc pe baza noului legămînt. 
Biserica este corpul lui Hristos, o comunitate a credinţei, al cărei Cap este Isus Hristos. Biserica este 
mireasa pentru care Hristos a murit, ca El să poată s-o sfinţească şi s-o curăţească. La întoarcerea Sa 
în triumf, El va prezenta Sieşi o biserică glorioasă, credincioasă în decursul tuturor veacurilor, 
răscumpărată cu sîngele Său, neavînd vreo pată sau zbîrcitură, ci sfîntă şi fără prihană. (Gen. 12:3; 
Fapte 7:38; Efes. 4:11-15; 3:8-11; Mat. 28:19, 20; 16:13-20; 18:18; Efes. 2:19-22; 1:22, 23; 
5:23-27; Col. 1:17, 18.) 



13. Ramasita si misiunea ei 

Că biserica universală este compusă din toţi aceia care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele 
sfîrşitului, un timp de apostazie foarte răspîndit, o rămăşiţă a fost chemată să păzească poruncile lui 
Dumnezeu şi credinţa lui Isus. Această rămăşiţă anunţă sosirea ceasului judecăţii, proclamînd  
mîntuirea prin Hristos şi vestind apropierea revenirii Sale. Această proclamare este simbolizată prin 
cei trei îngeri din Apocalipsa 14; ea coincide cu lucrarea judecăţii din ceruri şi are ca efect o lucrare 
de pocăinţă şi reformă pe pămînt. Fiecare credincios este chemat să participe personal la această 
lucrare mondială de mărturisire. (Apoc. 12:17; 14:6-12; 18:1-4; 2 Cor. 5:10; Iuda 3, 14; 1 Petru 
1:16-19; 2 Petru 3:10-14; Apoc. 21:1-14.) 

14. Unitatea trupului lui Hristos 

Că biserica este un corp de credincioşi, compus din mulţi membri, chemaţi din toate naţiunile, 
seminţiile, limbile şi noroadele. În Hristos, noi sîntem o nouă creaţiune; deosebirile de rasă, cultură, 
educaţie şi naţionalitate, cum şi diferenţele dintre cei de sus şi cei de jos, dintre bogat şi sărac, dintre 
bărbat şi femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi sîntem cu toţii egali în Hristos care, 
prin acelaşi Spirit, ne-a legat într-o unică comuniune cu El şi între noi; noi trebuie să slujim şi să 
fim slujiţi  fără părtinire şi prejudecăţi. Prin descoperirea lui Isus Hristos în Scriptură, noi 
împărtăşim aceeaşi credinţă şi nădejde şi dăm tuturor o mărturie unanimă. Această unitate îşi are 
izvorul în unitatea Treimii divine, care ne-a adoptat ca să fim copii ai Săi. (Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 
12:12-14; Matei. 28:19, 20; Ps. 133:1; 2 Cor. 5:16, 17; Fapte 17:26, 27; Gal. 3:27, 29; Col. 3:10-15; 
Efes. 4:14-16; 4:1-6; Ioan 17:20-23.) 

15. Botezul  

Că, prin botez, noi mărturisim credinţa noastră în  moartea şi învierea lui Isus Hristos şi dăm 
mărturie privind  moartea noastră faţă de păcat şi hotărîrea noastră de a umbla într-o viaţă nouă. În 
acest fel, noi recunoaştem pe Hristos ca Domn şi Mîntuitor, devenim poporul Lui şi sîntem primiţi 
ca membri  de către biserica Sa. Botezul este un simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării 
păcatelor noastre şi al primirii Duhului Sfînt. El se săvîrşeşte prin scufundarea în apă şi este 
condiţionat de mărturisirea credinţei în Isus şi de dovezile pocăinţei de păcat. El urmează instruirii 
în adevărurile Sfintelor  Scripturi  şi  acceptării învăţăturilor  ei. (Rom. 6:1-6; Col. 2:12, 13; Fapte 
16:30-33; 22:16; 2:38; Mat. 28:19, 20.) 

 16. Cina Domnului 

Că Cina Domnului este o participare la simbolurile trupului şi sîngelui lui Isus, ca o expresie a 
credinţei în El, Domnul şi Mîntuitorul nostru. În această experienţă a comuniunii, Hristos este 
prezent pentru a Se întîlni  cu poporul Său şi a-l întări . Împărtăşindu-ne cu bucurie, noi vestim 
moartea Domnului pînă ce El va reveni. Pregătirea pentru Cina Domnului cuprinde cercetarea de 
sine, pocăinţa şi mărturisirea. Învăţătorul a rînduit serviciul spălării picioarelor, care înseamnă o 
reînnoire a curăţirii, o expresie a dispoziţiei  de a sluji unul altuia în umilinţă, asemenea lui Hristos , 



şi  de a uni  inimile noastre în dragoste.  Serviciul Cinei este  deschis  tuturor  credincioşilor  
creştini. (1 Cor. 10:16, 17; 11:23-30; Matt. 26:17-30; Rev. 3:20; John 6:48-63; 13:1-17.) 

17. Darurile si slujbele spirituale 

Că Dumnezeu a revărsat asupra tuturor membrilor bisericii Sale din orice generaţie daruri spirituale, 
pe care fiecare membru trebuie să le folosească într-o slujire plină de iubire şi pentru binele comun 
al bisericii şi al omenirii. Date prin mijlocirea Duhului Sfînt, care dă fiecărui membru după cum 
voieşte, darurile aduc cu ele toate aptitudinile şi capacităţile de slujire de care are nevoie biserica 
pentru a îndeplini funcţiile ei stabilite de Dumnezeu. Conform Sfintelor Scripturi, aceste daruri 
cuprind funcţii în vederea slujirii, ca de exemplu slujba vindecării, a credinţei, profeţiei, predicării, 
învăţăturii, administrării, împăcării, compasiunii, slujirii din iubire pînă la sacrificiu de sine, pentru 
ajutorarea şi încurajarea oamenilor. Unii membri sînt chemaţi de Dumnezeu şi înzestraţi de Duhul 
Sfînt pentru îndeplinirea funcţiilor recunoscute de către biserică în lucrarea de pastoraţie, 
evanghelistică, apostolică şi de învăţare, necesare în mod deosebit pentru pregătirea membrilor în 
vederea lucrării de slujire, pentru dezvoltarea bisericii şi atingerea maturităţii spirituale, cum şi 
pentru promovarea unităţii credinţei şi cunoaşterii de Dumnezeu. Cînd membrii folosesc aceste 
daruri spirituale, ca nişte slujitori  credincioşi ai harului felurit al lui Dumnezeu, biserica este 
ocrotită de influenţele distructive ale falselor învăţături şi progresează cu puterea de creştere ce vine 
de la Dumnezeu şi se zideşte în credinţă şi dragoste. (Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:9-11, 27, 28; Efes. 4:8, 
11-16; Fapte 6:1-7; 1 Tim. 3:1-13; 1 Petru 4:10, 11.) 

18. Darul profeţiei 

Că între darurile Duhului Sfînt se află şi profeţia. Acest dar este un semn de identificare al bisericii 
rămăşiţei şi a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui  sol al lui Dumnezeu sînt 
un izvor continuu al adevărului învestit cu autoritate, aducînd  bisericii  încurajare, călăuzire, 
instruire şi mustrare. Ele declară în mod clar că Biblia este etalonul după care orice învăţătură şi 
experienţă trebuie să fie verificată. (Ioel 2:28, 29; Fapte 2:14-21; Evrei. 1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10.) 

19. Legea lui Dumnezeu 

Că marile principii ale Legii lui Dumnezeu sînt cuprinse în Cele Zece Porunci şi exemplificate în 
viaţa Domnului Isus. Ele exprimă iubirea, voia şi  hotărîrile lui Dumnezeu cu privire la comportarea 
şi relaţiile omului şi sînt obligatorii pentru toţi oamenii  din toate timpurile. Aceste precepte 
constituie baza legămîntului lui Dumnezeu cu poporul Său şi etalonul după care se desfăşoară 
judecata lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfînt, ele scot în evidenţă păcatul şi trezesc un 
simţămînt al nevoii după un Mîntuitor. Mîntuirea este numai prin har  şi  nu  prin fapte, dar roada ei 
este ascultarea de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul creştin şi are ca  rezultat o stare de 
bine. Ea este o dovadă a iubirii noastre faţă de Domnul şi a preocupării pentru concetăţenii noştri. 
Ascultarea care vine din credinţă demonstrează puterea Domnului Hristos de a transforma viaţa şi 
întăreşte în acest fel mărturisirea creştină. (Ex. 20:1-17; Ps. 40:7, 8; Mat. 22:36-40; Deut. 28:1-14; 
Mat. 5:17-20; Evrei. 8:8-10; Ioan 15:7-10; Efes. 2:8-10; 1 Ioan 5:3; Rom. 8:3, 4; Ps. 19:7-14.) 



 20. Sabatul 

Că binefăcătorul Creator, după cele şase zile ale creaţiunii, S-a odihnit în cea de a şaptea zi şi a 
instituit  Sabatul  pentru toţi oamenii, ca un monument de aducere aminte al creaţiunii. Porunca a 
patra a Legii de neschimbat a lui Dumnezeu cere păzirea Sabatului zilei a şaptea ca zi de odihnă, de 
închinare şi slujire, în armonie cu învăţătura şi practica lui Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este o zi 
de plăcută comuniune cu Dumnezeu şi între credincioşi. El este un simbol al răscumpărării în 
Hristos, un semn al sfinţirii noastre, o dovadă a loialităţii şi o pregustare a viitorului nostru veşnic în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al lui Dumnezeu, al legămîntului veşnic 
dintre El şi poporul Său. Păzirea plină de bucurie a acestui timp sfînt, de seara şi pînă seara, de la 
apus de soare pînă la apus de soare, este o celebrare a actelor creatoare şi răscumpărătoare ale lui  
Dumnezeu. (Gen. 2:1-3; Ex. 20:8-11; Luca 4:16; Isa. 56:5, 6; 58:13, 14; Mat. 12:1-12; Ex. 
31:13-17; Eze. 20:12, 20; Deut. 5:12-15; Evrei. 4:1-11; Lev. 23:32; Marcu 1:32.) 

 21. Administrarea crestina a bunurilor vietii 

Că noi sîntem administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, care ne-a încredinţat  timpul şi ocaziile, 
capacităţile şi mijloacele materiale, binecuvîntările pămîntului şi resursele lui. Noi sîntem 
răspunzători faţă de El pentru buna lor folosire. Noi recunoaştem drepturile Lui de proprietar prin 
slujire plină de credincioşie faţă de El şi faţă de aproapele nostru, cum şi prin faptul că Îi înapoiem 
zecimea şi dăm  daruri pentru vestirea Evangheliei, pentru susţinerea şi dezvoltarea bisericii Sale. 
Administrarea este un privilegiu ce ne este dat de Dumnezeu pentru creşterea în dragoste şi biruinţă 
asupra egoismului şi lăcomiei. Un bun administrator se bucură de binecuvîntarea ce vine asupra 
altora, ca rod al credincioşiei lui. (Gen. 1:26-28; 2:15; 1 Cron. 29:14; Hagai 1:3-11; Mal. 3:8-12; 1 
Cor. 9:9-14; Mat. 23:23; 2 Cor. 8:1-15; Rom. 15:26, 27.) 

 22. Comportamentul crestin 

Că noi sîntem chemaţi să fim un popor evlavios care gîndeşte, simte şi acţionează în armonie cu 
principiile cerului. Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, noi trebuie să ne 
angajăm numai în acele lucruri care vor produce în viaţa noastră aceeaşi curăţie, sănătate şi bucurie 
manifestate în viaţa Domnului Hristos,în viaţa noastră. Aceasta înseamnă că distracţiile şi plăcerile 
noastre trebuie să fie la cele mai înalte standarde ale bunului gust şi frumuseţii creştine. În timp ce 
recunoaştem deosebirile dintre diferite civilizaţii, îmbrăcămintea noastră trebuie să fie simplă, 
decentă şi de bun gust, aşa cum stă bine acelora a căror adevărată frumuseţe nu constă în 
împodobirea exterioară, ci în podoaba nepieritoare a unui duh blînd şi smerit. Iar pentru că trupurile 
noastre sînt temple ale Duhului Sfînt, noi trebuie să avem grijă de ele, într-un mod inteligent,. Pe 
lîngă mişcare fizică şi odihnă corespunzătoare, noi trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă dietă cu 
putinţă şi să ne abţinem de la hrana necurată arătată în Sfintele Scripturi. Deoarece băuturile 
alcoolice, tutunul şi folosirea iresponsabilă medicamentelor şi a narcoticelor sînt dăunătoare pentru 
corpurile noastre, noi trebuie să ne abţinem de la folosirea lor. În schimb, trebuie să ne angajăm în 
tot ceea ce aduce gîndurile şi corpurile noastre în ascultare de Hristos, care doreşte să fim sănătoşi, 
folositori şi plini de bucurie şi bunătate. (Rom. 12:1, 2; 1 Ioan 2:6; Efes. 5:1-21; Filip. 4:8; 2 Cor. 
10:5; 6:14-7:1; 1 Petru 3:1-4; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; Lev. 11:1-47; 3 Ioan 2.) 



 23. Căsătoria şi familia 

Că instituţia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden. Isus, a proclamat-o ca unire pentru 
toată viaţa dintre un bărbat şi o femeie, într-o părtăşie plină de iubire. Pentru creştin, legămîntul 
căsătoriei este făcut cu Dumnezeu ca şi cu tovarăşul de viaţă şi trebuie să se realizeze numai între 
persoane ce împărtăşesc o credinţă comună. Iubirea reciprocă, onoarea, respectul şi 
responsabilitatea constituie însăşi baza acestei legături, care trebuie să reflecte iubirea, sfinţenia, 
fidelitatea şi permanenţa relaţiilor dintre Hristos şi biserica Sa. Cu privire la divorţ, Isus a învăţat că 
persoana care divorţează de tovarăşul de viaţă, cu excepţia cazurilor de adulter şi se recăsătoreşte cu 
altcineva comite adulter. Deşi relaţiile în unele familii pot să se îndepărteze de ideal, într-o 
căsătorie  în care partenerii care se încred total, unul în celălalt şi în Hristos, ei pot obţine unitatea 
plină de iubire, prin călăuzirea Duhului şi instruirea bisericii. Dumnezeu binecuvîntează familia şi 
urmăreşte ca membrii ei să se ajute unul pe altul, spre o deplină maturitate. Părinţii trebuie să-şi 
crească astfel copiii, încît aceştia să iubească şi să asculte de Dumnezeu. Prin exemplul şi cuvintele 
lor, ei trebuie să-i înveţe că Domnul Hristos este autorul iubitor al disciplinei, totdeauna binevoitor, 
care le poartă de grijă şi care doreşte ca ei să devină membri ai corpului Său, familia lui Dumnezeu. 
Unitatea crescîndă a familiei, constituie unul din semnele distinctive ale ultimei solii a Evangheliei. 
(Gen. 2:18-25; Mat. 19:3-9; Ioan 2:1-11; 2 Cor. 6:14; Efes. 5:21-33; Mat. 5:31, 32; Marcu 10:11, 
12; Luca 16:18; 1 Cor. 7:10, 11; Ex. 20:12; Efes. 6:1-4; Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6.) 

 24. Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc 

Că există un Sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol, ridicat nu de un om, ci de Domnul. În el, 
Domnul Hristos slujeşte în favoarea noastră, punînd la dispoziţia credincioşilor binefacerile jertfei 
Sale ispăşitoare, aduse o dată pentru totdeauna pe cruce. El a inaugurat activitatea Sa ca Marele 
nostru Preot  şi a început lucrarea Sa de mijlocire la data înălţării Sale. În 1844, la sfîrşitul perioadei 
profetice de 2300 zile, El a intrat în cea de-a doua şi ultima fază a slujirii Sale ispăşitoare. Ea este o 
lucrare a judecăţii de cercetare, care este o parte a eliminării definitive a tuturor păcatelor, 
simbolizată de către curăţirea sanctuarului ebraic din vechime în Ziua de ispăşire. În acel serviciu 
simbolic, sanctuarul era curăţit cu sîngele animalelor jertfite, dar lucrurile cereşti sînt curăţite cu 
sacrificiul desăvîrşit al sîngelui lui Isus Hristos. Judecata de cercetare descoperă fiinţelor cereşti 
care din cei morţi dorm în Hristos şi astfel, în El, sînt socotiţi vrednici de a avea parte de prima 
înviere. Ea arată, de asemenea, care dintre cei vii  sînt în Hristos, păzind poruncile lui Dumnezeu şi 
credinţa lui Isus Hristos, şi în El, deci, sînt gata pentru înălţarea în Împărăţia Sa cea veşnică. 
Această judecată apără dreptatea lui Dumnezeu în salvarea acelora care cred în Isus. Ea declară că 
aceia care au rămas credincioşi lui Dumnezeu vor primi Împărăţia. Terminarea acestei lucrări a 
Domnului Hristos va marca încheierea timpului de probă al omenirii înaintea celei de a doua veniri 
a Domnului Hristos. (Evrei. 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 2:16, 17; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 
9:24-27; Num. 14:34; Eze. 4:6; Lev. 16; Apoc. 14:6, 7; 20:12; 14:12; 22:12.) 

25. A doua venire a Domnului Hristos 

Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvîntata nădejde a bisericii, marele apogeu al 
Evangheliei. Venirea Mîntuitorului va fi literală, personală, vizibilă şi mondială. Cînd El va reveni, 



morţii neprihăniţi vor fi înviaţi şi împreună cu neprihăniţii cei vii vor  fi glorificaţi şi luaţi la cer, dar 
cei nelegiuiţi vor muri. Împlinirea aproape completă a majorităţii profeţiilor, împreună cu condiţiile 
existente în prezent în lume, arată faptul că venirea Domnului Hristos este iminentă. Timpul acestui 
eveniment n-a fost descoperit, de aceea sîntem îndemnaţi să fim gata în orice vreme. (Tit 2:13; 
Evrei. 9:28; Ioan 14:1-3; Fapte 1:9-11; Mat. 24:14; Apoc. 1:7; Mat. 24:43, 44; 1 Tes. 4:13-18; 1 Cor. 
15:51-54; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; Apoc. 14:14-20; 19:11-21; Mat. 24; Marcu 13; Luca 21; 2 Tim. 3:1-5; 
1 Tes. 5:1-6.) 

 26. Moartea si învierea 

Că plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, care Singur are nemurirea, va da viaţa veşnică 
celor răscumpăraţi ai Săi. Pînă în ziua aceea însă, moartea este o stare de inconştienţă pentru toţi 
oamenii. Cînd Domnul Hristos, care este viaţa noastră, Se va arata, neprihăniţii înviaţi şi cei 
neprihăniţi în viaţă vor fi  glorificaţi şi luaţi ca să întîmpine pe Domnul lor. A doua înviere, învierea 
celor nelegiuiţi, va avea loc după o mie de ani .(Rom. 6:23; 1 Tim. 6:15, 16; Ecl. 9:5, 6; Ps. 146:3, 
4; Ioan 11:11-14; Col. 3:4; 1 Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4:13-17; Ioan 5:28, 29; Apoc. 20:1-10.) 

27. Mileniul si sfârsitul pacatului 

Că mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului  Hristos cu sfinţii Săi în ceruri, între prima şi 
a  doua înviere. În acest timp, morţii cei nelegiuiţi vor fi judecaţi; pămîntul va fi în totul pustiu, fără 
fiinţe omeneşti vii, care să-l locuiască, ci ocupat numai de  Satana şi îngerii săi. La sfîrşitul 
mileniului, Domnul  Hristos cu sfinţii Săi şi Cetatea cea sfîntă vor coborî din ceruri pe pămînt. 
Morţii cei nelegiuiţi vor fi atunci înviaţi şi împreună cu Satana şi îngerii lui vor înconjura cetatea; 
dar foc va coborî de la Dumnezeu şi-i va arde şi va curăţi pămîntul. Universul va fi astfel eliberat 
pentru totdeauna de păcat  şi de păcătoşi. (Apoc. 20; 1 Cor. 6:2, 3; Ier. 4:23-26; Apoc. 21:1-5; Mal. 
4:1; Ezech. 28:18, 19.) 

28. Noul pământ 

Că, pe noul pămînt, în care va locui neprihănirea, Dumnezeu a pregătit un cămin veşnic pentru cei 
răscumpăraţi şi un mediu desăvîrşit pentru viaţa veşnică, pentru iubire, bucurie şi pentru a învăţa în 
prezenţa Lui. Căci aici Dumnezeu Însuşi va locui cu poporul Său, iar moartea şi suferinţa vor 
dispărea. Marea luptă va fi încheiată şi nu va mai fi păcat. Toate lucrurile, însufleţite şi neînsufleţite, 
vor declara că Dumnezeu este dragoste; şi El va domni veşnic. Amin. (2 Pet 3:13; Isa. 35; 65:17-25; 
Mat. 5:5; Apoc. 21:1-7; 22:1-5; 11:15.) 


