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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Atunci când Satana reușește să corupă instrumentul prin care Dumnezeu a promis că va lucra, și să-i
determine pe cei din poporul lui Dumnezeu să-i fie loiali, lucrarea lui Dumnezeu pe pământ este împiedicată, iar
viața celor credincioși este caracterizată de opoziție și suferință. Așa s-a întâmplat cu poporul Israel, așa s-a întâmplat cu biserica primară și cu denominațiunile protestante și neoprotestante.
Când poporul lui Dumnezeu care trebuia să ducă lumii cele trei solii îngerești a fost adus la existență,
Dumnezeu i-a trasat niște linii clare prin care să se facă lucrarea. În acest sens, cei așezați într-o poziție de responsabilitate în popor „nu trebuia să caute să cuprindă prea multă autoritate; deoarece Dumnezeu nu i-a chemat la o lucrare de domnie, ci să plănuiască și să se consfătuiască cu conlucrătorii lor.” La rândul lor, aceștia nu
trebuie să aștepte ca alții să le spună ce trebuie să facă, ci „fiecare lucrător trebuie să se socotească supus cererilor și instrucțiunilor lui Dumnezeu.” - Mărturii, vol. 9, 270.
Conferința Generală trebuia să aibă grijă ca solia celor trei îngeri să meargă înainte până la marginile
pământului. Din nefericire, în inima lucrării, așa cum Ellen White numea adesea Conferința Generală, s-a strecurat un element străin și nedorit de Dumnezeu. Autoritatea omenească. Aceasta a blocat înaintarea soliei celor
trei îngeri, în special solia îngerului al treilea și a ținut departe de popor și de lume adevărul prezent. Deși Ellen
White, ca și alții, privea spre deciziile Conferinței Generale ca fiind vocea Domnului, așa cum ar fi trebuit să fie,
când calea urmată de Conferința Generală a fost clară, iar lucrările ei i-au fost descoperite, Ellen White a declarat: „Nu pot încredința casei de editură din Battle Creek, lumina pe care Dumnezeu mi-a dat-o. Nu aș îndrăzni să
fac asta. Iar în ceea ce privește comitetul, sub actuala administrație, cu bărbații care conduc acum, până când
această casă de editură nu are bărbați cu abilități și înțelepciune consacrate, nu le pot încredința pentru publicarea în cărți, lumina dată mie de Dumnezeu. Iar în ceea ce privește vocea Conferinței Generale, nu există nicio
voce de la Dumnezeu prin acel corp care să fie de încredere.” – Manuscript Releases, vol. 17, 178. Sau, „vocea de
la Battle Creek, care a fost privită ca autoritate în sfaturi cu privire la cum ar trebui făcută lucrarea, nu mai este
vocea lui Dumnezeu.” – Idem, 185. Desigur, Ellen White nu a făcut doar aceste două declarații. Ea a mai spus:
„Sunt ani, de când nu mai consider Conferința Generală ca vocea lui Dumnezeu.” – Idem, 216. În 1909 Ellen White
declară din nou că nu mai privește la cei de la Conducerea Conferinței Generale ca fiind vocea lui Dumnezeu și că
Domnul își dorește ca glasul Său să fie auzit prin delegații care se adună din toate câmpurile pământului la sesiune:
„Uneori, când o mică grupă de oameni cărora li s-a încredințat administrarea generală a lucrării, în numele Conferinței Generale, a căutat să pună în aplicare planuri neînțelepte și să restrângă lucrarea lui Dumnezeu, am spus că nu mai putem considera glasul Conferinței Generale, reprezentată de acești câțiva oameni, ca
vocea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu vrea să spună că deciziile unei Conferințe Generale, compuse dintr-o adunare de bărbați legal numiți, reprezentativi din toate părțile câmpului, nu trebuie să fie respectată. Dumnezeu a
rânduit ca reprezentanții bisericii Sale din toate părțile pământului, când sunt adunați în sesiunea Conferinței
Generale, să aibă autoritate.” – Mărturii, vol. 9, 260.
La început Dumnezeu și-a dorit ca vocea lui să fie auzită prin bărbații cărora le-a acordat mare cinste;
celor care conduceau Conferința Generală. Din cauza nepocăinței nu a fost așa. Apoi, Domnul a spus că nu e bine
ca vocea unor oameni să fie cu autoritate, ci e nevoie de reprezentanți din toate câmpurile. Din păcate și acest
lucru a fost deturnat de la planul lui Dumnezeu. Cei care nu vor vedea această realitate, ci își vor înrobi conștiințele unui sistem care hrănește neascultarea, sunt din punct de vedere spiritual într-un mare pericol.
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Criza autorității
Una dintre cele mai mari crize care afectează Biserica Adven stă, este
criza autorității. Deseori ne întâlnim cu pastori și administratori care, considerându-se puși de Dumnezeu în pozițiile lor, cer ca membrii bisericii să își
supună conș ința celor spuse de ei. Aceș a se iden fică cu biserica, uitând
că membrul de rând este tot parte din biserică. Membrii au fost învățați că
autoritatea în biserică este exercitată de cei din poziții de răspundere și de
pozițiile oficiale în ches uni de doctrină.
Ne permitem în rândurile ce urmează să punem sub semnul întrebări
această stare de lucruri. Este esențial să facem aceasta din cel puțin două
mo ve:
1) cu îngrijorare observăm că neadevărul este din ce în ce mai puternic în
biserica rămășiței, ori acest lucru nu ar putea avea loc dacă forma aceasta de
conducere ar fi metoda lui Dumnezeu de organizare a bisericii,
2) cunoaștem foarte bine cum se fac alegerile plecând de la comunitate și
până la Conferința Generală și ș m că Duhul lui Dumnezeu nu este prezent
acolo unde oamenii se luptă pentru planurile lor.
Satana a căutata întotdeauna să-i determine pe oameni să privească
spre cei din poziții de răspundere pentru a fi conduși. În același mp, pe cei
din pozițiile de răspundere, i-a determinat să creadă că ei sunt biserica lui
Dumnezeu și că vocea lor trebuie ascultată. În felul acesta cele două grupuri
se completează reciproc, în mp ce lucrarea pe care această biserică trebuie
să o facă este blocată, iar biserica își pierde iden tatea pe zi ce trece. Satana, ș ind că cele două grupuri sunt complementare, caute necontenit să-i
determine pe pastori și administratori să creadă că ei au putere de la Dumnezeu să-i conducă pe oameni și biserica, iar pe ceilalți să creadă că așa vrea
Dumnezeu. Cei din urmă, spre pierzarea lor, pun semnul egalității între conducere și Dumnezeu.
Tot ei, sunt hrăniți sistema c cu declarații ca:
„Cuvântul lui Dumnezeu nu aprobă ca un singur om să-și impună propria-i judecată în opoziție cu judecata bisericii și nici să forțeze acceptarea
părerilor sale împotriva opiniilor bisericii. Dacă nu ar exista disciplină și conducere în biserică, aceasta s-ar fragmenta; nu s-ar putea menține unită ca un
trup. Au fost mereu indivizi cu gândire independentă, care au pre ns că au
dreptate, că Dumnezeu i-a învățat, le-a impresionat mintea și i-a călăuzit într
-un mod deosebit. Fiecare are o teorie a lui, perspec ve proprii deosebite și
fiecare declară că vederile lui sunt în concordanță cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare are o credință și o teorie diferită și cu toate acestea fiecare prende că are o lumină deosebită de la Dumnezeu. Aceș a se îndepărtează de
corpul bisericii și sunt fiecare în sine o biserică separată. Nu pot avea toți
dreptate, deși toți susțin că sunt conduși de Domnul. Cuvântul inspirației nu
este da și nu, ci „da și amin” în Hristos Isus.” – Mărturii, vol. 3, 428.
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„Dacă lumea vede că în biserica lui Dumnezeu există o armonie perfectă, aceasta va fi pentru ei o
dovadă puternică în favoarea religiei creș ne. Disensiuni, nefericite neînțelegeri și mici judecăți în biserică
Îl dezonorează pe Răscumpărătorul nostru. Toate acestea pot fi evitate dacă eul este supus față de Dumnezeu și urmașii lui Isus ascultă de glasul bisericii. Necredința sugerează că independența individuală mărește importanța noastră și că a ceda la ideea noastră despre ce este drept și potrivit în favoarea hotărârii
bisericii este slăbiciune; dar a ceda față de as el de simțăminte sau păreri este riscant și ne va duce la
anarhie și la confuzie. Hristos a văzut că unitatea și tovărășia creș nă erau necesare pentru cauza lui Dumnezeu, de aceea le-a impus ucenicilor Săi. Și istoria creș nătății de atunci și până acum dovedește în mod
hotărât că numai în unitate există putere. Lăsați ca judecata individuală să fie supusă față de autoritatea
bisericii.” – Mărturii, vol. 4, 19
„Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul Domnului, o așa faptă ca să
pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.” - 1 Samuel 24:6
Aceste citate, asociate cu prietenii sau preferințe, cu lipsa de studiu și discernământ spiritual, vor
întări convingerea ambelor grupuri. Primul, va crede că este pus de Dumnezeu peste turma Sa și că tot ce
zic ei este după voia Domnului, iar al doilea că așa vrea Dumnezeu să fie.
Nu trebuie să uităm că loialitatea oarbă, manifestată față de lideri și față de iden tatea religioasă a
lui Iuda, i-a determinat pe evrei să-L crucifice pe Isus. Ei au crezut că loialitatea față de Marele Preot, unsul lui Dumnezeu, era loialitate față de Dumnezeu. Evreii s-au înșelat singuri, pentru că au fost robi gândirii mai sus menționate. Ce tragedie! Au respins pe adevăratul conducător al lui Israel și au urmat pe cei
care Îl trădau. Nu erau ei poporul Lui și conducătorii nu erau unșii Lui? Această întrebare trebuie tratată
cu seriozitate.
În mp ce se manifestă roada Duhului Sfânt în inima fiecărui credincios, acesta trebuie să înțeleagă
că Dumnezeu este dezonorat dacă urmăm pe cei care au deviat de la Cuvântul lui Dumnezeu. Satana este
mai inteligent decât orice ființă umană. El a făcut ca în biserică, o persoană sau un grup, să vină cu idei
greșite, să acuze pastorii și administratorii și să producă dezbinare în biserică. În acest caz, sfaturile de mai
sus date de Ellen White, sunt adevăr ceresc. Dar ce facem când vorbim de o administrație care s-a îndepărtat de adevăr și l-a aruncat la pământ? Mai sunt valabile aceste sfaturi date de serva Domnului? Satana folosește în această situație, paradigma de mai sus. Dacă un frate sau un grup de frați, stau la adevăr
în mp ce cei din jurul lor au apostaziat, ei sunt somați să se oprească pentru că opinia individuală trebuie
să fie supusă autorității bisericii. Cei greșiți în acest caz, fac apel la citatele lui Ellen White, care par că se
potrivesc perfect la situație. Însă citatele nu se potrivesc. Ellen White nu a cerut ascultare față de o administrație apostaziată. Cei care ges onează citate ca cele mai sus menționate, ar trebui să țină seama și de
citate ca următoarele, și să le aplice pe fiecare așa cum trebuie:
„Bărbații care au stat îndelung în poziții de încredere în mp ce au nesoco t lumina pe care Dumnezeu a dat-o, nu sunt bărbați de care să se depindă. Dumnezeu vrea ca aceș a să fie dați la o parte.” – Materialele 1888, 1745-1746.
„La 2 octombrie 1868, mi s-a arătat starea poporului care mărturisește a fi al lui Dumnezeu. Mulți
dintre ei erau în mare întuneric, totuși, păreau a fi nesimțitori față de adevărata lor stare. Sensibilitățile
unui mare număr de credincioși păreau a fi amorțite cu privire la lucrurile spirituale și veșnice, în mp ce
mintea lor părea să fie trează față de interesele lor lumeș . Mulți îndrăgeau idoli în inima lor și prac cau
păcatul care i-a despărțit de Dumnezeu și i-a făcut să fie trupuri ale întunericului. Am văzut doar câțiva
care stăteau în lumină, care aveau discernământ și spiritualitate, ca să descopere aceste pietre de po cnire și să le îndepărteze din cale. Chiar bărbați care stau în posturi de răspundere, în inima lucrării sunt
adormiți. Satana i-a paralizat, pentru ca planurile și înșelăciunile lui să nu poată fi întrezărite, în mp ce el
este ac v spre a prinde în cursă, a înșela și a nimici. Unii dintre cei care ocupă postul de străjeri spre a
aver za poporul de pericol, au renunțat la veghere și înclină spre comoditate. Ei sunt san nele necredincioase.” – Mărturii, vol. 2, 439.
Orice om cu judecată, va înțelege că ascultarea de as el de lideri este sinucidere spirituală. Aici se
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aplică sfatul servei Domnului: „Aceia care doresc să-L urmeze pe Domnul Hristos să pornească la lucru,
chiar dacă va trebui să facă lucrul acesta peste capul pastorilor sau al președintelui. Aceia care într-o asemenea lucrare vor zice: «Te rog să mă scuzi», să fie atenți ca nu cumva să fie eliminați pentru prezent și
veșnicie.” – Mărturii, vol. 5, 369. Fiecare adven st trebuie să înțeleagă că „ani de zile, biserica a privit la
oameni și a așteptat mult de la ei, dar nu și-a îndreptat privirile spre Isus, în care sunt centrate speranțele
noastre de a avea viața veșnică.” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 93. Celor care prezintă
turmei lui Dumnezeu citate scoase din context pentru a-și jus fica acțiunile, precum și celor care își supun
conș ința, le atragem atenția spre un citat: „Permiteți-mi să le adresez bisericilor și conferințelor noastre
locale apelul de a înceta să depindă de oameni și de a înceta să se încreadă în puterea omenească. Nu vă
uitați la ceilalți oameni, ca să vedeți cum se comportă ei sub influența convingerii adevărului și nu cereți
ajutorul lor. Nu așteptați puterea de la cei aflați în poziții înalte de răspundere, deoarece tocmai ei sunt
cei aflați în pericolul de a considera că poziția lor este dovada unei puteri speciale din partea lui Dumnezeu. Bisericile noastre sunt slabe, pentru că membrii sunt învățați să aștepte și să depindă de resursele
omeneș . Mii de dolari sunt cheltuiți inu l, pentru ca niște oameni cu puteri limitate să călătorească din
loc în loc, în scopul de a rezolva dificultăți minore, în mp ce Domnul Isus este întotdeauna aproape și gata să-i ajute pe cei tulburați și aflați în nevoie.” – Idem, 380.
Pe fondul unor grupări sau membri care s-au împotrivit adevărului lui Dumnezeu și bisericii Sale sau
care au introdus teorii greșite, Satana creează impresia în mintea celor care se află în poziții de încredere,
dar sunt în eroare, că cei care sunt orientați spre adevărata pocăință, reprezintă un pericol imens pentru
biserică, când de fapt ei sunt pericolul. Ahab l-a acuzat pe Ilie că distruge pe Israel. Același lucru se întâmplă și astăzi. Oameni care observă devieri la nivelul conducerii bisericii în teologie, în administrație, în lucrare, sunt soco ți un pericol pentru biserică. Oare e nevoie de discernământ spiritual pentru a putea face
diferența între fond și adevăr?
De multe ori membrul sau pastorul se îndreaptă spre altul pentru sfătuire sau călăuzire. Este bine să
faci așa, atunci când cel spre care te îndrepți lucrează cu Dumnezeu. „De-a lungul anilor a existat o tendință tot mai mare ca oamenii aflați în poziții de responsabilitate să domnească asupra moștenirii lui Dumnezeu, îndepărtând în felul acesta din conș ința membrilor bisericii simțământul nevoii după îndrumarea
divină și prețuirea privilegiului lor de a-I cere sfatul lui Dumnezeu cu privire la datoria lor. Această stare de
lucruri trebuie să fie schimbată. Să aibă loc o reformă. Cei ce nu au fost înzestrați cu o măsură bogată a
înțelepciunii care vine din cer nu ar trebui să fie chemați să slujească în poziții în care influența lor înseamnă atât de mult pentru membrii bisericii. În experiențele mele anterioare în lucrare, am fost nevoită să
combat această greșeală. în mpul ac vității din Europa și Australia și, mai recent, la tabăra din San Jose,
în anul 1905, a fost necesar să adresez o mărturie de aver zare împotriva unei situați de acest fel, deoarece sufletele erau îndemnate să aștepte sfaturile oamenilor, în loc să le ceară de la Dumnezeu, care este
înțelepciunea, sfințirea și neprihănirea noastră. Iar acum, mi-a fost încredințată aceeași solie, într-o modalitate mai clară și mai hotărâtă, deoarece are loc o ofensă mai adâncă la adresa Duhului lui Dumnezeu.” –
Idem, 477-478.
Isus Hristos este singurul conducător al bisericii. Conceptul de cleric și laic a fost introdus de o biserică apostaziată. Ideea că biserica, sau conducerea ei, are dreptate întotdeauna și oamenii trebuie să-i fie
supuși este necesară pentru dezvoltarea apostaziei și stăvilirea adevărului. Cel care îi slujește lui Hristos
trebuie să înțeleagă că orice membru al bisericii care a fost inves t de Dumnezeu cu o poziție de răspundere, își pierde autoritatea inves rii atunci când nu urmează planurile și adevărul lui Dumnezeu. Niciun
președinte de uniune, conferință sau Conferință Generală nu este înzestrat de Dumnezeu cu autoritate în
mp ce stă în opoziție cu Cuvântul lui Dumnezeu. Se manifestă însă, o lipsă crasă de seriozitate față de
studiul Scripturii. În felul acesta, membrul se raportează la autoritatea omenească, pentru că nu poate
vedea că aceasta nu mai umblă după voia lui Dumnezeu.
Să fie limpede pentru oricine: pastorii, administratorii, profesorii, care sunt neascultători de Cuvântul lui Dumnezeu și față de planurile Sale, exprimate atât de clar în Biblie și Spiritul Profeției, nu au nicio
autoritate asupra poporului ascultător de Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi să se cerceteze pe
sine și să folosească cele scrise mai sus spre slava lui Dumnezeu și înaintarea cauzei Sale.
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Lecții din biserica apostolică
Textul fundamental pentru organizarea bisericii este Matei 16:18 – „Și Eu îți
spun: tu eș Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea, și porțile Locuinței morților nu o vor birui.” La întrebarea adresată de Isus ucenicilor, „dar voi, cine ziceți că
sunt?”, apostolul Petru a recunoscut că El este Unsul, Fiul Dumnezeului cel viu. Petru,
nu prin înțelepciunea sa omenească, ci prin descoperire divină, a înțeles că Cel ce stătea în fața Sa era Fiul lui Dumnezeu. Piatra pe care Hristos clădește biserica, este El
însuși, piatra din capul unghiului.
„Așa dar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună
cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și
proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” - Efeseni 2:19-20
Neînțelegeri cu privire la organizarea adecvată a bisericii și a autorității care trebuie să se manifeste în ea, au fost cauzele dezbinărilor apărute și a greșitei reprezentări a lui Hristos în lume. Biblia este clară cu privire la faptul că Hristos, și nu omul,
este capul bisericii. Cu toate acestea, în primele secole ale creș nismului autoritatea
omenească a preluat controlul asupra a ceea ce era cunoscut în lume ca fiind biserica
lui Hristos. Pentru a trece biserica în stăpânirea omului, chiar biserica s-a folosit de
Scriptură și a aplicat textul din Matei 16:18 ca aplicându-se la om. As el, a apărut în
lume Biserica Catolică, en tate pe care Dumnezeu o numește fiară. De atunci înainte,
orice biserică apărută în spectrul creș nismului, după câțiva ani de existență, a ajuns
să repete prac ca transferării autorității, de la Hristos la organismele bisericii.
Universul ceresc este organizat. Biblia ne prezintă cerurile ca fiind un loc al ordinii desăvârșite. Organizarea taberei lui Israel ne arată că un sistem divin, stabilit de
Dumnezeu, funcționa pentru binele poporului Său și al lucrării Sale, în și prin ei. Cu
siguranță Dumnezeu nu a lăsat biserica, cea care trebuie să ducă mandatul încredințat lui Israel, fără principii de organizare. Ba mai mult, le-a stabilit exact în momentul
în care erau necesare: „Pentru a-i pregă pe ucenici, Isus a ales să-i scoată din larma
orașului în liniștea câmpiilor și dealurilor, care erau mai potrivite cu lecțiile de lepădare de sine pe care El dorea să-i învețe. În mpul lucrării Sale, El avea plăcerea să-i
adune pe oameni în jurul Său, sub cerul albastru, undeva pe o coastă înverzită de
deal sau pe țărm, lângă lac. Aici, înconjurat de lucrările propriei creațiuni, El putea să
îndrepte gândurile ascultătorilor de la cele ar ficiale la cele naturale. În creșterea și
dezvoltarea naturii se descopereau principiile Împărăției Sale. Atunci când își ridicau
privirea către dealurile lui Dumnezeu și admirau lucrările minunate ale mâinilor Sale,
oamenii puteau să primească învățăturile prețioase ale adevărului dumnezeiesc. Învățătura dată de Hristos urma să le fie repetată de lucrările din natură. La fel se întâmplă și cu toți aceia care ies în natură, avându-L pe Hristos în inima lor. Ei se vor
simți înconjurați de o influență sfântă. Lucrurile din natură conțin pildele Domnului și
repetă sfaturile date de El. Având comuniune cu Dumnezeu prin natură, mintea se
înalță și inima găsește odihnă. Acum s-a făcut primul pas pentru a organiza biserica,
pentru ca, după plecarea lui Hristos, ea să fie reprezentanta Lui pe pământ.” – Hristos
lumina lumii, 291.
Isus i-a ales pe cei doisprezece (Ioan 6:70). Când unul dintre ei, Iuda, a eșuat și
și-a urmat propria cale, Dumnezeu a făcut altă alegere. Prin aruncarea sorțului, pracca divină de atunci prin care se indica voia lui Dumnezeu a fost ales Ma a. „Ei l-au
căutat pe Domnul în rugăciune pentru a arăta care din cei doi oameni era cel mai potrivit pentru importanta poziție ca apostol al lui Hristos. Duhul lui Dumnezeu l-a ales
pe Ma a pentru această poziție.” – The Spirit of Prophecy, vol. 3, 264. Toți apostolii
au fost aleși în mod direct de Dumnezeu. Factorul uman a lipsit cu desăvârșire din
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alegerea lor. Pe lângă cei doisprezece, biserica din mpul Domnului Hristos avea și alți ucenici sau membri
chemați de Isus la mântuire. Cei care nu au putut suporta învățătura Sa și care nu au crezut cuvintele Sale,
nu au fost rugați să rămână pentru a lua parte la lucrare. (Ioan 6:54-71).
Următorul pas în organizarea bisericii a fost alegerea unor diaconi care să ajute în ches unile legate
de slujirea în biserică. Lucrul acesta a fost necesar pentru ca apostolii să nu fie împiedicați în lucrarea încredințată lor de ches unile administra ve ale bisericii. Cei șapte diaconi au fost aleși de biserică, dar nu
fără ajutorul Duhului lui Dumnezeu. Ei au fost puși în această responsabilitate prin punerea mâinilor de
către ucenici.
Alegerea lui Pavel a fost de asemenea lucrarea lui Dumnezeu. La fel și a lui Barnaba:
„În Biserica din An ohia erau niște prooroci și învățători: Barnaba, Simon, numit Niger, Luciu din
Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, și Saul. Pe când slujeau Domnului și
posteau, Duhul Sfânt a zis: «Puneți-Mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat.» Atunci, după ce au pos t și s-au rugat, și-au pus mâinile peste ei, și i-au lăsat să plece. Barnaba și
Saul, trimeși de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia, și de acolo au plecat cu corabia la Cipru.” (Fapte
13:3-4).
Alegerea lui Timotei în slujba Domnului a fost făcută sub îndrumarea lui Dumnezeu:
„Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după proorociile făcute mai înainte despre ne, este ca, prin ele
să te lupți lupta cea bună.” (1 Timotei 1:18)
„Nu fi nepăsător de darul care este în ne, care ți-a fost dat prin proorocie, cu punerea mâinilor de către
ceata prezbiterilor.” (1 Timotei 4:14)
Vedem din aceste trei pasaje că biserica mpurie depindea de darurile spirituale. Prin ele, Dumnezeu își organiza și conducea biserica. În biserica de după secolul al doilea, observăm lipsa darurilor spirituale și prezența conducerii bazate pe factorul uman. Darurile spirituale au fost înlocuite cu crezurile, iar
Hristos ca și cap al bisericii a fost înlocuit cu omul. „Organizația bisericii din Ierusalim trebuia să slujească
drept model pentru organizarea bisericilor în oricare alt loc unde solii adevărului aveau să câș ge converți ai Evangheliei.” – Faptele apostolilor, 91. Biblia ne prezintă biserica de la Ierusalim și cele care s-au
născut din lucrarea ei, ca fiind dependente de călăuzirea divină. Darurile Duhului Sfânt erau prezente în
biserică și Dumnezeu le conducea pașii și deciziile. Îi ajuta să meargă înainte purtând solia evangheliei în
lumea greco-romană. „Ordinea care a fost menținută în prima biserică creș nă le-a dat pu nța de a înainta puternic, ca o oș re bine disciplinată, îmbrăcată cu armura lui Dumnezeu.” – (idem, 95). Ordinea bisericii mpurii nu a fost generată de supunerea față de un set de poli ci impuse sau alese la nivel înalt. Ordinea era rezultatul ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu și a călăuzirii Sale providențiale. Bisericile de astăzi
funcționează pe baza crezurilor, manualelor de doctrină, poli cilor de lucru, declarațiilor oficiale și așa
mai departe, fiind lipsite de călăuzire divină; în consecință, cel care conduce biserica este omul și nu Hristos.
Ca biserică care a primit mandatul de a duce lumii ul ma solie de har, prezentată prin adevărul prezent al celor trei solii îngereș , Biserica Adven stă trebuie să caute pentru organizare, acele lucruri care
au făcut biserica mpurie să înainteze: dependența de darurile spirituale și negarea totală a managementului uman, supunerea față de Cuvântul Scripturii și de călăuzirea directă și specială a Martorului credincios și adevărat. Orice lucru nou pe care noi îl vedem în lucrare, trebuie să fie cerut și acceptat de un «așa
zice Domnul». Biblia conține toate elementele de care are nevoie biserica pentru a-și duce misiunea la
îndeplinire. Biserica mpurie a luat în serios chemarea de a ves adevărul prezent al acelor mpuri. Ei nu
au adăugat și nu au scos nimic din Scriptură. Ei au spus ceea ce însuși Hristos a spus despre păcat și neprihănire. Într-un mp scurt și fără mijloace moderne de comunicare, ei au dus Evanghelia în întreaga lume
de atunci – „din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul
adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând,
ca și între voi.” (Coloseni 1:5-6).
Oare o asemenea organizare și ascultare față de autoritatea Creatorului, ar avea aceleași rezultate și
pentru adevărul prezent al celor trei solii îngereș ?
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Laodiceea
Niciunul dintre cei care s-au împotrivit lucrării lui Hristos nu au putut recunoaște starea națiunii iudaice și a conducătorilor ei. Cei care au recunoscut în persoana lui Isus, pe Unsul cel promis, au putut să
numească această stare, apostazie. Aceasta era caracterizată, printre altele, de prezența controlului asupra conș inței membrilor sinagogilor și de învățături false transmise de către liderii spirituali ai națiunii.
Autoritatea spirituală pe care lideri religioși și-au pierdut-o prin neascultare, căutau să o aibă acum prin
control asupra indivizilor. Teama de a nu fi dat afară din sinagogă i-a făcut pe mulți să aibă rețineri față de
Hristos, deși recunoșteau în El pe Fiul lui Dumnezeu. Este cazul lui Nicodim, lider spiritual al națiunii, care
a venit noaptea pentru a se întâlni cu Isus (Ioan 3:2) sau al părinților bărbatului născut orb și vindecat de
Isus (Ioan 9:22).
Descrierea bisericii Laodiceea din Apocalipsa 3, cu care Biserica Adven stă se iden fică, este o dovadă a faptului că suntem în apostazie. Niciun membru sincer și bine intenționat al bisericii nu va spune
al el. Starea de apostazie este prin definiție caracterizată de 1) control asupra conș inței și 2) erezii, ambele promovate de către liderii spirituali. Descrierii din Apocalipsa i se alătură scrierile lui Ellen White, care
vorbește de multe ori despre apostazia din mijlocul celei de a șaptea biserici:
„Domnul m-a aver zat că va veni o mare apostazie. Va fi o mare decădere în spiritualitate. Mulți își
vor întoarce urechile pentru a nu auzi adevărul și vor accepta fabule.” – Manuscris Releases, vol. 6, 378.
„«Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de
duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor.» (1 Timotei 4:1). Timpul pentru a această apostazie este aici.
Va fi făcut orice efort imaginabil pentru a arunca îndoială asupra pozițiilor pe care le-am avut pentru o jumătate de secol.” – Manuscris Releases, vol. 7, 195.
„Pastorii nesfințiți se întorc împotriva lui Dumnezeu. Ei îi laudă în aceeași cuvântare atât pe Domnul
Hristos, cât și pe dumnezeul acestei lumi. În mp ce pre nd că îl primesc pe Hristos, ei îl aleg pe Baraba și,
prin faptele lor, spun; «Nu îl vrem pe Omul acesta, ci pe Baraba». Toți cei care citesc aceste cuvinte să ia
aminte la ele. Satana se laudă cu lucrurile pe care este în stare să le facă. El vrea să distrugă unitatea pentru care S-a rugat Domnul Hristos. Satana spune: «Voi ieși și voi fi un duh de minciună pentru a-i înșela pe
cei pe care îi voi putea înșela, determinându-i să cri ce, să condamne și să mintă». Dacă, păcatul mărturiilor mincinoase și amăgitoare va fi cul vat într-o biserică asupra căreia a strălucit o mare lumină și care a
beneficiat de dovezi clare, acea biserică va ajunge să respingă solia trimisă de Domnul și să accepte presupoziții și teorii false și afirmațiile cele mai lipsite de logică. Satana râde de lipsa lor de înțelepciune, deoarece el ș e care este adevărul. Mulți vor sta la amvoanele noastre, purtând în mâini făclia unei profeții
false, a cărei lumină este aprinsă din focul demonic al lui Satana. Dacă îndoiala și necredința sunt cul vate, slujitorii credincioși vor fi îndepărtați de oamenii pe care cred că îi cunosc atât de bine. «Dacă ai fi cunoscut și tu», zice Domnul, «măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt
ascunse de ochii tăi.»” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 409.
Pe lângă toate aceste profeți pe care noi le trăim astăzi în deplina lor împlinire, există câteva făcute
cu privire la apostazia omega. Cuvintele de mai jos, înțelese prin lucrurile pe care le vedem petrecându-se
în mijlocul nostru, ne spun că biserica se apropie cu pași repezi de sfârșitul mpului ei de har:
„Vrăjmașul sufletelor a căutat să introducă presupunerea că în mijlocul adven ș lor de ziua a șaptea va avea loc o mare reformă, iar reforma aceasta va consta în renunțarea la doctrinele care stau ca niște stâlpi de susținere ai credinței noastre și în angajarea într-un proces de reorganizare. Dacă reforma
aceasta va avea loc, care va fi rezultatul? Principiile adevărului pe care Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, i le
-a dat bisericii rămășiței, ar fi desființate. Religia noastră ar fi schimbată. Principiile fundamentale care au
susținut lucrarea în ul mii cincizeci de ani ar fi considerate ca fiind false. Ar fi înființată o organizație nouă.
Cărți de un nou ordin vor fi scrise. Ar fi prezentat un sistem de filozofie intelectuală.” – Solii alese, vol. 1,
204.
În fața acestui pericol, credincioșii sunt paralizați și nu înțeleg ce se petrece cu biserica. Dar au fost
învățați că biserica nu cade, și de aceea totul este bine. Este adevărat, biserica nu va cădea niciodată, dar
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oamenii da. În aceste momente istorice, Laodiceea trebuie să dea ascultare sfatului Martorului credincios
și adevărat, care o sfătuiește că este lipsită de credință, de neprihănirea lui Isus care se primește prin credință și de discernământ spiritual. Nimic nu ne deosebește de Israelul din vechime, poate doar noile tehnice de administrare a viei lui Dumnezeu, dar nici ele, pentru că sunt înrădăcinate în același fals creat de
Lucifer. Sunt aproape 20 de milioane de adven ș , dar tragic, doar puțini dintre ei cunosc solia adventă.
În rândurile neretului aproape că nu mai putem vorbi de o iden ficare cu misiunea încredințată bisericii
adven ste. În vreme ce în America, Europa și Australia, biserica este aproape evanghelică în gândire, în
România lucrurile sunt diferite: avem impresia că predicăm și că înțelegem adevărul încredințat bisericii
advente, dar la o analiză mai atentă observăm că nu stăpânim deloc concepte ca neprihănire prin credință, cele trei solii îngereș , sanctuarul, judecata de cercetare, ziua ispășirii etc. Adven smul românesc nde spre unul de p american, european sau australian, fără ca cei de pe zidurile Sionului să sesizeze direcția în care ne îndreptăm.
Întotdeauna i-a fost greu bisericii și în mod special liderilor să își recunoască greșelile și de cele mai
multe ori, atunci când le-au recunoscut, nu au făcut-o cu adevărat. Fiecare dintre noi trebuie să ș e că cei
care se fac în primul rând vinovați de starea de apostazie sunt cei care sunt în poziții de veghere: „Mulți
dintre cei care au fost așezați pe muntele Sionului, spre a veghea cu un ochi de vultur apropierea primejdiei și a aver za, dorm ei înșiși. Chiar aceia care trebuie să fie cei mai ac vi și mai vigilenți în acest ceas al
primejdiei își neglijează datoria și aduc asupra lor sângele sufletelor ce pier. … Veghetorul este răspunzător pentru starea poporului.” – Mărturii, vol. 5, 234, 235. Somnul veghetorului face ca pericolul care amenință biserica să fie mai mare din interior decât din exterior: „Trebuie să ne temem mai mult de ceea ce
este înăuntrul bisericii decât de ceea ce este în afara ei. Cele mai mari obstacole în calea puterii și a succesului sunt cele din sânul bisericii, nu cele din lume. Necredincioșii au dreptul să se aștepte ca aceia care
mărturisesc că păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus să facă mai mult decât orice altă categorie, pentru ca, prin viața lor consecventă, prin exemplul evlaviei lor și prin influența lor ac vă, să promoveze și să onoreze cauza pe care o reprezintă. Dar cât de adesea pre nșii apărători ai adevărului s-au dovedit a fi cea mai mare piedică în calea înaintării lui! Îngăduirea necredinței, exprimarea îndoielilor, rămânerea în întuneric încurajează prezența îngerilor răi și deschid calea pentru îndeplinirea planurilor lui Satana.” – Solii alese, vol. 1, 122. Deși vina aparține în primul rând celor din poziții de răspundere, cei care au
fost indiferenți față de adevăr și starea bisericii, se vor întâlni cu împlinirea acestor cuvinte: „Dacă îndoiala
și necredința sunt cul vate, slujitorii credincioși vor fi îndepărtați de oamenii pe care cred că îi cunosc atât
de bine. «Dacă ai fi cunoscut și tu», zice Domnul, «măcar în această zi, lucrurile, care puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele sunt ascunse de ochii tăi.»” – Mărturii pentru pastori și slujitorii Evangheliei, 409.
Întorcându-ne la poporul Israel, ne gândim că un om ca Ioan Botezătorul trebuia să fie în locul lui
Caiafa, iar unul ca bătrânul Simeon în locul lui Ana. La noi cum ar fi mai bine? „Nu așezați în poziții sfinte,
bărbați care nu vor asculta sfatul lui Dumnezeu în ce privește calea și voia Sa.” – Manuscript Releases, vol.
9, 160. Cei așezați în poziții sfinte, pastori, administratori trebuie să fie aleși după acest principiu. Câți din
cei care îi aleg urmează acest sfat, iar apoi se minunează de starea bisericii? „Mi s-a atras atenția asupra
îndrumării pe care Domnul a binevoit să o adreseze în cartea Slujitorii Evangheliei. M-am trezit la ora trei
noaptea și am ci t subiectul aflat la pagina 232, în micul capitol in tulat „Președinții conferințelor”. Aceleași lucruri mi-au fost prezentate din nou și din nou. Sunt frații noștri dispuși să ia aminte la ele? Sau vor
întoarce ei spatele luminii? Președintele Conferinței Generale trebuie să lucreze în conformitate cu lumina primită și nu împotriva ei. Dacă oamenii își vor închide ochii în fața mărturiilor pe care Dumnezeu a binevoit să le ofere și dacă vor considera că este mai înțelept să meargă în lumina care izvorăște din scânteile propriei gândiri, biserica va fi ruinată. Asemenea oameni nu sunt calificați să ajungă nici pastori, nici
președinți ai conferințelor. Ei nu au primit sfatul venit din Izvorul oricărei înțelepciuni.” – Mărturii pentru
pastori și slujitorii Evangheliei, 327. Pentru ca membri bisericii să ș e dacă președintele lor de Conferință
umblă în lumina primită de la Domnul, trebuie să o cunoască ei înșiși. Din păcate, oameni care nu cunosc
lumina, pentru că sunt laodiceeni, aleg în fruntea lor, oameni care nu cunosc lumina. În felul acesta biserica coboară treptele apostaziei cu o viteză amețitoare, în mp ce de pe zidurile Sionului se strigă: „Totul
este bine! Adven smul prosperă, totul este bine!”
Oh, Laodiceea! Când vei înțelege că ușa deschisă este cea din ceruri, deschisă de Isus pentru ne, iar
ușa ta pentru El este încă închisă? De nu ar fi cuvintele lui Ellen White, aș crede că blestemul acesta nu
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este asupra ta: „Poporul meu, cârmuitorii tăi te duc în rătăcire, și pus esc calea pe care umbli!” (Isaia
3:12). „Mi-a fost prezentată profeția din Isaia 3 ca aplicându-se acestor mpuri din urmă și sunt făcute
mustrări fiicelor Sionului, care s-au gândit doar la înfățișarea lor și la etalare. Ci ți versetul 25: «Bărbații
tăi vor cădea uciși de sabie și vitejii tăi în luptă». Mi-a fost arătat că această Scriptură se va împlini exact
așa cum e scrisă. Tinerii și nerele care susțin că sunt creș ni, deși nu au nicio experiență creș nă, care
nu au purtat poveri și nu au avut nici o răspundere, trebuie să fie încercați. Ei vor fi doborâți la pământ și
vor tânji după o experiență în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, dar nu vor reuși acest lucru.” – Mărturii,
vol. 1, 270.
Și totuși, pocăința ne este la dispoziție. Răbdarea lui Dumnezeu nu a ajuns la capăt. Vom folosi noi
această oportunitate înainte de închiderea harului pentru noi?

Interesul general al cauzei

Iubite frate
La ora două dimineața, pe când toți din casă sunt cufundați în somn, încep să-ți scriu aceste rânduri. Mă gândesc la marea biserică din Ba le Creek și
la interesele importante care sunt centrate acolo, interese care fac din Ba le
Creek un câmp misionar în cel mai înalt sens al cuvântului. ... . Acest câmp necesită cele mai bune metode de lucru pentru ca cea mai puternică influență
religioasă să fie exercitată în mod constant asupra tuturor. Dumnezeu dorește
ca bărbații să-și cul ve abilitățile ca să poată avea idei largi în ce privește planificarea și realizarea lucrării Sale. Când se face așa, puterea salvatoare a harului lui Hristos se va manifesta față de cei ce cred adevărul prezent.
Pe măsură ce lucrarea se dezvoltă, dacă lucrătorii se vor sprijini cu fermitate pe înțelepciunea și pe puterea lui Dumnezeu, mințile lor se vor deschide
pentru a păstra pacea cu providența care deschide căi. Cei care posedă pietate
și abilitate trebuie să fie încurajați să obțină educația necesară ca să poată să
ia parte la marea lucrare de răspândire a luminii adevărului. Atunci se va vedea progresul marii solii de încheiere pentru aceste zile din urmă.
Dumnezeu are lucrători diferiți, pentru diferite ramuri ale cauzei Sale.
Când cei pe care îi cheamă să facă o anumită lucrare, o realizează în măsura în
care pot cu capacitățile pe care El li le-a dat, Domnul în providența Lui mai
cheamă și mai califică și pe alții care să vină și să lucreze împreună cu ei, făcând ca lucrarea să înainteze, pentru ca împreună ei să o ducă mai departe și
să înalțe un standard mai înalt. Dumnezeu nu va îngădui ca lucrarea Sa să se
diminueze în tărie și eficiență, dacă cei cărora le-a dat să lucreze își vor face
partea cu fidelitate neabătută.
Această lucrare mare și solemnă nu trebuie să fie dusă până la încheierea ei de către câțiva bărbați care au fost aleși, când s-a oferit ocazia, să poarte responsabilități. Anumite minți nu se dezvoltă odată cu lucrarea, ci îngăduie
ca lucrarea să se dezvolte fără ei, iar ei se trezesc că sunt obosiți și epuizați
fără să înțeleagă circumstanțele. Iar, când cei pe care Dumnezeu îi califică să ia
parte la lucrare, preiau lucrarea într-un fel diferit de felul în care bărbații cu
răspundere au încercat să o facă, cei obosiți să fie foarte atenți ca să nu pună
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piedici ajutoarelor care le sunt date, sau să îngrădească lucrarea. Întrucât ei nu văd lucrarea în toată complexitatea ei, și nu au povara pe care Dumnezeu a pus-o în mod special asupra altora, de ce ar spune ei
cum trebuie să fie făcută lucrarea? Cei care nu discern și nu se adaptează cerințelor crescânde ale lucrării,
să nu blocheze roțile, împiedecând as el înaintarea altora.
Cazul lui David este un exemplu. El a făcut pregă ri mari pentru zidirea Templului Domnului, însă
Domnul i-a spus că nu el va face această lucrare ci, trebuia să o lase în seama fiului său, Solomon. Putea să
-i dea sfaturi și suges i, putea să-l încurajeze pe Solomon, având în vedere experiența sa îndelungată dar,
cel tânăr trebuia să facă lucrarea.
Mințile obosite ale tuturor fraților în vârstă nu pot să perceapă mărimea lucrării în toate punctele ei
importante, și nu sunt înclinate să fie tot mpul în acord cu căile deschise de providența lui Dumnezeu. De
aceea responsabilitățile lucrării nu trebuie să rămână numai peste ei, pentru că ei nu vor introduce elementele esențiale pentru avansarea ei și as el lucrarea va fi întârziată.
Lucrarea în Ba le Creek și în statul Michigan este mult rămasă în urmă. De ani de zile există o lipsă
din partea Comitetului Conferinței și din partea lucrătorilor, în ce privește planificarea și administrarea
judicioasă a ei. În mp ce președintele Conferinței Generale era dispus să lucreze din greu, nu a văzut nevoia de a-și educa puterile minții și de a se califica pentru a putea să remarce talentele nerilor și să-i trimită în lucrare, aducând lângă el pe cei ce puteau să-i fie de ajutor. Este bine să vezi și să înțelegi situația
și nevoile misiunilor străine dar, fără a le neglija pe acestea, ar trebui înțelese nevoile lucrării chiar de lângă noi. Misiunile din țară nu ar trebui să fie neglijate. S-a făcut o greșeală prin neglijarea lor.
Este o tristă neglijență faptul că la Ba le Creek nu se folosesc numeroasele avantaje aflate la îndemână, pentru a păstra inima lucrării într-o stare sănătoasă. Bătăile viguroase ale inimii de la centru ar trebui să fie simțite în fiecare parte a corpului credincioșilor. Dar dacă inima este bolnăvicioasă și slăbită, ineficiența ei afectează toate ramurile lucrării. O putere de lucru sănătoasă și clară la centrul lucrării este categoric esențială pentru ca adevărul să poată fi dus lumii. Aceasta trebuie să fie transmisă familiilor și comunităților. Pentru aceasta se cere o conducere înțeleaptă în plănuire și în educarea altora pentru a par cipa la lucrare. Trebuie să fie căutate persoane talentate, și încurajate să lucreze în diferite locuri după
capacitățile date lor de Dumnezeu. Fiecare instrument al lui Dumnezeu care vine în contact cu cei în vârstă și cu experiență, să fie încurajat de către aceș a să-și găsească locul în lucrare, și să fie educat odată cu
înaintarea lucrării.
Multe capacități au fost pierdute pentru cauza lui Dumnezeu din cauză că mulți dintre cei aflați în
poziții de răspundere au fost atât de înguș în ideile lor încât nu și-au dat seama de responsabilitățile
crescânde. Ei nu și-au lărgit viziunea ca să vadă că lucrarea deja s-a dezvoltat în așa măsură încât nu mai
poate fi purtată de către lucrătorii care sunt angajați acum în ea. Lucrarea i-a depășit. Mult, foarte mult
este lăsat nefăcut din ceea ce s-ar fi putut face, pentru că bărbații au ținut lucrurile în mâinile lor mărginite, în loc să împartă lucrarea unui număr mai mare de lucrători, încrezându-se că Dumnezeu îi va ajuta. Ei
au încercat să se ocupe singuri de toate ramurile lucrării, temându-se că alții nu vor fi atât de eficienți ca
ei. De aceea, voința lor a controlat totul și, datorită anumitor decizii neînțelepte pe care le-au luat din cauza incapacității lor de a înțelege toate nevoile cauzei în diferitele părți ale ei, ca rezultat s-au produs pierderi mari. Lucrării i s-au pus margini, nu planificat ci, pentru că nu a fost văzută nevoia unei ordini de lucruri cu totul diferită care să facă față nevoilor mpului. Aceasta s-a datorat în mare măsură convingerii
fratelui Butler că poziția i-ar da autoritate nelimitată. Asupra lui au fost puse responsabilități mai mari decât ar putea duce o singură persoană, și el le-a acceptat. Consecința a fost o stare de demoralizare a lucrurilor cu toate că el a făcut tot ce putea face în aceste circumstanțe. Dar Dumnezeul cel infinit a văzut că
era nevoie de al el de calificări, pentru a fi dată o amprentă diferită lucrării. Frații lui s-au temut că alții
râvnesc locul fratelui Butler, ceea ce a provocat suspiciuni și a făcut să rămână în umbră cei pe care Dumnezeu i-ar fi folosit, dacă ar fi fost încurajați și ar fi avut ocazia să lucreze. Dumnezeu nu a lucrat așa cum
ar fi vrut, din cauza bănuielilor și suspiciunilor, și din cauză că nu a existat destul discernământ și planificare pentru a da fiecăruia ocazia de a face lucrarea pentru care îl pregătește Dumnezeu, într-o manieră inteligentă și inteligibilă. Trebuie să învățăm că atunci când Dumnezeu rânduiește mijloace pentru o anumită
lucrare, nu trebuie să neglijăm aceste mijloace, să le dăm la o parte, apoi să ne rugăm și să așteptăm ca El
să facă minuni pentru a suplini neglijența noastră. Fiecărui om Dumnezeu i-a rânduit lucrarea lui, după
capacitățile și abilitățile pe care le are. Este nevoie de o planificare înțeleaptă pentru a pune pe fiecare în
sfera potrivită din lucrare, ca să poată dobândi experiența ce îl va pregă să poarte responsabilități mai
mari.
Felul de a lucra al lui Dumnezeu, atât în cele vremelnice cât și în cele spirituale, este ca binecuvânta12

rea să vină peste om prin folosirea mijloacelor. Dacă gospodarul neglijează să cul ve pământul, Dumnezeu nu face nici o minune ca să înlocuiască neglijența lui, iar când vine vremea recoltei, nu are nimic de
cules. Așa cum este în lumea naturală, așa este și în cea spirituală. Dumnezeu onorează întotdeauna folosirea mijloacelor pe care El le-a rânduit pentru realizarea lucrării Lui. Bărbații trebuie să fie pregă ți prin
exercițiu pentru orice situație de urgență ce poate să apară. Bărbații au nevoie să se cunoască mai bine și
să discearnă punctele slabe din caracterul lor, ca să facă tot posibilul să-și consolideze aceste puncte, pentru că aceasta este datoria lor.
Nimeni nu trebuie să se sprijine cu totul pe înțelegerea altuia ci, ca agenți liberi ai lui Dumnezeu, fiecare să ceară înțelepciune de la El. Când elevul depinde în mare măsură de gândurile cuiva și nu merge mai
departe decât acela, nu vede decât prin ochii acelui om și nu este decât un ecou al lui. Dumnezeu, prin
Duhul Sfânt, lucrează direct prin mintea pe care El a pus-o în om, dacă omul Îi dă ocazia să lucreze și recunoaște lucrarea Lui în dreptul său. Dumnezeu a rânduit ca oamenii să-și folosească mintea și conș ința
pentru ei înșiși. El niciodată nu a intenționat ca vreun om să devină umbra altuia, susținând doar părerile
altuia. Dar această greșeală a pătruns printre noi, încât se consideră că unii, puțini la număr, trebuie să fie
minte, conș ință și judecată pentru toți lucrătorii lui Dumnezeu. Fundamentul creș nismului este „Hristos
Neprihănirea noastră”. Oamenii sunt responsabili, fiecare personal, față de Dumnezeu și trebuie să acționeze după cum acționează Dumnezeu asupra lor, nu după cum o minte omenească acționează asupra
minții lor. Dacă metoda aceasta de influență indirectă este păstrată, sufletele nu pot fi impresionate și
conduse de către marele EU SUNT. Pe de altă parte experiența lor va fi amestecată cu experiența altuia și
va fi ținută sub o pază morală care nu permite libertatea de acțiune sau de alegere.
Dumnezeu se poartă cu creaturile Lui ca și cu niște ființe responsabile. El nu a dat nici o poruncă în urma căreia conducătorii din Ba le Creek să rămână ancorați până când, prin vreo putere miraculoasă biserica va fi dusă în portul pe care l-a pregă t Dumnezeu. Dacă am fi înțelepți și am folosi cu sârguință, cu
rugăciune și cu mulțumire mijloacele prin care lumina și binecuvântările pot să vină asupra poporului Său,
atunci nici o voce și nici o putere de pe pământ nu va avea autoritate asupra noastră ca să spună „Nu faceți așa.”
Domnul mi-a prezentat că bărbații aflați în pozițiile cu răspundere stau direct în calea acțiunii lui Dumnezeu asupra poporului Său, deoarece se gândesc că lucrarea trebuie să fie făcută și că binecuvântarea
trebuie să vină într-un anume fel pe care l-au trasat ei, și ei nu vor recunoaște ceea ce va veni într-un alt
fel. Noi „suntem împreună lucrători cu Dumnezeu”. Copiați căile Domnului Isus. El a fost un caracter desăvârșit.
Fie ca Domnul să vă facă să înțelegeți această problemă așa cum este. Dumnezeu nu lucrează așa cum
planifică oamenii, nici așa cum doresc oamenii ci, „într-un fel misterios, ca să-și împlinească minunile Lui”.
De ce soco ți fără valoare căile Domnului, pentru că ele nu coincid cu ideile voastre proprii? Dumnezeu a
deschis canale de lumină, dar nu neapărat prin mintea vreunui om anume sau a unui anumit grup de oameni. Când toți își vor lua locul potrivit pentru ei în lucrarea lui Dumnezeu, și nu vor permite ca alții să-i
modeleze după cum voiesc ei, atunci se va fi făcut un mare pas pentru a lăsa lumina să lumineze asupra
lumii.
Eforturile făcute aici pentru a fi închisă în fața luminii și adevărului orice cale ce pare că nu este în
acord cu opiniile unora dintre bărbații conducători, sunt foarte neraționale. Sunt infailibili aceș bărbați? I
-a ales Dumnezeu să fie judecători supremi peste felul în care trebuie să vină lumina la poporul Său? Vă
spun că nu.
În mpul Conferinței ținute la Ba le Creek, când a fost examinată problema legii în Galateni, am fost
dusă în mai multe case, unde am auzit remarcile necreș ne și cri cile exprimate de delegați. Mi-au fost
spuse aceste cuvinte: „Ei trebuie să aibă adevărul așa cum este în Isus căci dacă nu, nu va fi un adevăr salvator pentru ei”. „Fără Mine”, spune Isus, „nu puteți face nimic”. Când oamenii mărginiți vor înceta să mai
stea în drum, ca să pună piedici, Dumnezeu va lucra în mijlocul nostru așa cum nu a mai făcut-o niciodată.
Mi-a fost arătat că trebuie să fie făcute planuri pe scară largă, dar în același mp, lucrarea în fiecare
ramură a cauzei să fie unită în mod armonios cu cea din celelalte ramuri, totul formând un întreg perfect.
Dar acum, idei și principii egoiste sunt întrețesute cu planurile lucrătorilor, ceea ce face ca lucrarea să fie
defectuoasă. Un om care veghează asupra unei anumite direcții a lucrării, poate soco că responsabilitățile lui sunt atât de înalte încât, în mintea lui, ramura de care se ocupă el o vede mai importantă decât celelalte, când de fapt toate au aceeași importanță. Când ajunge la o așa idee îngustă, își folosește toate energiile pentru a o imprima în mintea poporului. Aceasta este în natura umană, și nu după rânduiala lui Hristos. În măsura în care se prac că aceasta, Hristos este îndepărtat și eu-l este scos în evidență. Când Mân13

tuitorului i se va permite să-Și facă partea în lucrare, nimeni nu va fi absorbit cu totul de o anumită ramură a lucrării ci, cu toții vor avea idei largi și vor acorda importanța cuvenită fiecărei laturi a lucrării.
Iudeii, în zilele lui Hristos, exercitându-și spiritul de înălțare de sine, au introdus reguli rigide și cerințe excesive, și as el nu i-au dat lui Dumnezeu nici o ocazie să lucreze asupra minților, până când îndurarea și iubirea lui Dumnezeu au fost pierdute cu totul din vedere, în lucrarea lor. Din cauza aceasta conducătorii au pus poveri grele peste oameni, poveri de care aceș a se plângeau pe drept, și pe care Mântuitorul le-a condamnat. Nu călcați pe urmele lor. Dați-i lui Dumnezeu ocazia să facă ceva pentru cei ce Îl
iubesc. Nu le impuneți reguli și regulamente care, dacă vor fi urmate, îi vor lăsa fără harul lui Dumnezeu
așa cum dealurile Ghilboa au rămas fără rouă și fără ploaie. Numeroasele voastre hotărâri trebuie să fie
reduse la o treime și, trebuie să fiți foarte atenți la deciziile pe care le adoptați. Câmpul misionar este al
nostru și avem multe avantaje care, dacă vor fi folosite cu înțelepciune, vor permite să fie pregă t un număr mult mai mare de lucrători care să intre în câmp, ca lucrători și evangheliș . Dar o viziune strâmtă, și
îngus mea minții unora, au îngrădit lucrarea. Este nevoie de eforturi viguroase în bisericile din fiecare
conferință. Trebuie să le fie prezentată o solie plină de viață, care să descrie viu vremurile în care trăim,
dar să nu fie prezentată într-un mod insipid și lipsit de viață, ci în demonstrația Duhului lui Dumnezeu și în
puterea lui Dumnezeu. Responsabilitățile trebuie să fie împărțite tuturor membrilor bisericii. Trebuie să
fie trezit spiritul misionar și să fie stabiliți lucrători înțelepți după cum este nevoie, ac vi, ce depun eforturi personale pentru ca biserica să fie înălțată la starea în care să nu mai existe moarte spirituală în limitele hotarelor ei.
Mi s-au mai spus multe alte lucruri în legătură cu alte departamente ale lucrării, lucruri pe care nu le
voi scrie de data aceasta. Când mi-am dat seama unde mă aflam, ședeam pe pat, obosită, iar inima îmi era
foarte, foarte tristă. M-am ridicat și m-am rugat și am încercat să scriu. Cunoș nța frate ---- ce mi-a fost
transmisă atunci, și de atunci încoace în legătură cu poziția ta și cu sen mentele tale, m-au tulburat peste
măsură de mult. De asemenea, poziția și ideile întreținute de fratele ---- vă conduc pe voi amândoi să luați
poziții incorecte, în care îmi va fi imposibil să vă stau alături. Dacă vă mențineți aceste poziții, voi fi obligată nu doar să înțeleg diferit față de voi anumite lucruri ci, să mă împotrivesc ideilor și influenței voastre.
Niciodată nu am fost mai conș entă de acest fapt decât acum, în urma experienței pe care am avut-o aici,
la această conferință. Nu ezit nici un pic să afirm că în cadrul acestei întâlniri a fost introdus spiritul, nu de
a căuta să fie primită lumină, ci de a baricada calea ca nu cumva vreo rază să pătrundă în inimile și în mințile poporului prin vreun alt canal decât cel pe care voi ați hotărât că este canalul potrivit.— Ellen White,
Scrisoarea 21a, 1888, scrisă lui G.I. Butler.

Către frații care ocupă poziții de răspundere în lucrare
Iubiți frați care ocupați poziții de răspundere în lucrare,
Domnul are o controversă cu voi. Nu e nevoie să specific mo vul; acesta a fost prezentat de atâtea
ori, pe față, înaintea voastră. Mâini curate, scopuri curate, lipsite de egoism, nu au făcut parte din prac ca
voastră, și binecuvântarea lui Dumnezeu a lipsit de peste mulți dintre cei care se ocupă cu lucrurile sacre.
Înălțarea sufletului și vorbirea cu vanitate, înălțarea oamenilor ca să conducă pe tovarășii lor, trupul și sufletul lor, este descoperită înaintea lui Dumnezeu, Cel cu care avem de a face. Nu există om sau grup de
oameni care să poată administra oamenii. „Voi toți sunteți frați.” Numai Spiritul Sfânt al lui Dumnezeu
poate face aceasta. Atunci când voi, din cauza poziției voastre presupuneți că puteți spune cuvântul și că
se va face după ideea voastră, faceți o greșeală. Adevărul, onoarea, și integritatea au fost compromise
pentru a câș ga anumite avantaje. Dreptatea se po cnește în piață, și adevărul nu poate să intre.
Principiile religioase au fost corupte. Fie principiile susținute de moștenirea lui Dumnezeu vor fi mai
curate, mai nobile și mai sfinte, fie vom călăuzi în mod greșit prin propuneri și planuri false, în mp ce zicem, „Templul Domnului, noi suntem Templul Domnului.” Lucrarea și cauza lui Dumnezeu sunt sacre. Nu
trebuie să existe nicio amestecare a focului omenesc, obișnuit, nesfânt, cu jer a lui Dumnezeu. Aceasta sa făcut, și încă se mai face. Dar oamenii sunt orbi, și nu văd rezultatul eforturilor lor pline de zel. Întrebarea este: oare, cei ce sunt chemați din loc în loc să ia parte la lucrarea sacră a lui Dumnezeu, vor folosi focul aprins de Dumnezeu, sau vor folosi foc obișnuit, foc din care nu ar trebui folosită nici măcar o scânteie,
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pentru a aprinde tămâia din cădelniță adusă înaintea lui Dumnezeu? Spiritul care a fost manifestat față de credincioși de către cei ce au pus bazele lucrării la Ba le Creek, i-a condus să înțeleagă că nu există nicio cămăruță ascunsă. Totul era deschis și limpede ca lumina zilei. Dar planul cel sfânt al lui Dumnezeu a fost împiedicat. Cerul și-a manifestat scopul de a împărtăși putere celor care cred; și Duhul Sfânt a fost descoperit. „Cine are poruncile Mele și le
păzește, acela Mă iubește; și cine Mă iubește, va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi, și Mă voi arăta lui.” Iuda, nu
Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta nouă și nu lumii?” Drept răspuns, Isus i-a zis: „Dacă Mă
iubește cineva, va păzi cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, și vom locui împreună cu el. Cine nu
Mă iubește, nu păzește cuvintele Mele. Și cuvântul, pe care-l auziți, nu este al Meu, ci al Tatălui, care M-a trimis.”
Ascultarea este primul preț al vieții veșnice. „Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl,
în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile, și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.” Aceasta este lucrarea
Duhului Sfânt. Mângâietorul se descoperă, nu în vreun fel precis, specificat, pe care omul să-l poată marca, ci după
rânduiala lui Dumnezeu; în momente și pe căi neașteptate care vor fi spre onoarea Numelui Său. Cei ce sunt necredincioși, nu primesc înzestrarea bogată a harului, care i-ar putea face înțelepți pentru mântuire, răbdători, reținuți,
treji în percepții pentru a aprecia slujirea cerească, grabnici în a discerne invențiile lui Satana, și puternici în a i se
împotrivi. Dumnezeu nu poate face lucrările Lui puternice pentru ei, din cauza necredinței lor.
Acum, chiar acum este ziua îndurării și mântuirii. Domnul, Dumnezeu locuiește în locul sfânt, și vede orice
suflet care arată dispreț față de manifestările Duhului Său cel Sfânt. Dumnezeu S-a descoperit mereu și mereu la
Ba le Creek, în cea mai remarcabilă manieră. El a dat o mare măsură din Duhul Său cel Sfânt credincioșilor de acolo. Acesta a venit uneori pe neașteptate, și s-au produs impresii profunde în inimi și în minți; o renunțare la planuri
egoiste, și aducerea în tezaur a multor lucruri despre care erați convinși că Dumnezeu v-a interzis să le aveți. Binecuvântarea s-a ex ns peste mulți, dar, de ce nu a con nuat în inimi și în minți lucrarea aceasta sfântă și dulce? Unii
s-au simțit deranjați de această revărsare, și dispozițiile lor naturale s-au dat pe față. Ei au spus: este doar o excitare; nu este Duhul Sfânt, nu sunt picurii din cer ai ploii târzii. Au existat inimi pline de necredință, care nu au băut din
Duhul, ci au strâns amărăciune în sufletele lor.
În multe ocazii, Duhul Sfânt a lucrat, dar aceia care s-au împotrivit Spiritului lui Dumnezeu la Minneapolis, au
așteptat ocazia să pășească pe același teren, pentru că spiritul lor era același. După aceea, când s-au adunat dovezi
peste dovezi, unii au fost convinși, dar cei care nu au fost îmblânziți și aduși în supunere prin lucrarea Duhului Sfânt,
au pus propria lor interpretare asupra fiecărei manifestări a harului lui Dumnezeu, și au suferit o mare pierdere. Ei
au afirmat în inimile și în sufletele lor, și prin cuvintele lor, că această manifestare a Duhului Sfânt a fost fana sm și
amăgire. Ei au stat ca o stâncă, valurile îndurării s-au revărsat peste ei și în jurul lor, dar lovindu-se de inimile lor
rele și împietrite care au rezistat lucrării Duhului Sfânt, au fost respinse. Dacă ar fi fost primite, i-ar fi făcut înțelepți
pentru mântuire; bărbați sfinți, pregă ți să facă lucrarea lui Dumnezeu cu abilitate sfințită. Dar tot universul cerului
a fost martor la felul neîndurător în care a fost tratat Isus Hristos, reprezentat de Duhul Sfânt. Dacă Hristos ar fi fost
în fața lor, L-ar fi tratat în același fel în care L-au tratat pe Hristos iudeii.
Cine a impresionat poporul din Ba le Creek atunci când și-au umilit inimile în fața lui Dumnezeu, și și-au
aruncat idolii? În zilele lui Hristos, când El Și-a anunțat misiunea, toți au mărturisit și s-au mirat de cuvintele pline de
har care ieșeau din gura Lui. Dar necredința, insuflată de Satana, a început să lucreze, și ei au zis, „Nu este acesta
fiul lui Iosif?” Când Domnul Isus a perceput necredința lor întrebătoare, și a văzut că cuvintele Lui pline de har se
ștergeau din mințile lor, le-a spus, „Fără îndoială, Îmi veți spune zicala aceea: „Do ore, vindecă-te pe ne însuți”; și
Îmi veți zice: „Fă și aici, în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.” „Dar,” a adăugat El „adevărat vă
spun că, niciun prooroc nu este primit bine în patria lui. Ba încă, adevărat vă spun că, pe vremea lui Ilie, când a fost
încuiat cerul să nu dea ploaie trei ani și șase luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel; și totuși Ilie n-a fost trimis la niciuna din ele, în afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși
erau în Israel, pe vremea proorocului Elisei; și totuși niciunul din ei n-a fost curățit, în afară de Naaman, Sirianul.”
Iudeii au considerat că aceste cuvinte au fost spuse împotriva lor, și ca aceia dintre popoarele păgâne să fie
reprezentați ca favorizați de Dumnezeu mai mult decât națiunea iudaică, era o declarație ce nu trebuia să fie tolerată, „Toți cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie. Și s-au sculat, L-au scos afară din cetate, și L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpas e.” Pe când
se certau între ei, Isus a trecut prin mijlocul lor, și a plecat de acolo. Cu siguranță acesta a fost unul dintre locurile în
care Hristos nu a putut să facă multe minuni din cauza necredinței lor.
Exact același spirit a fost manifestat la Ba le Creek. Cei care au deschis ușa inimii lor în fața ispitei la Minneapolis, și au dus acest spirit mai departe cu ei, vor înțelege, dacă nu acum, atunci în viitorul apropiat, că s-au împotrivit Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, și au disprețuit pe Duhul harului. Vor ei să se pocăiască, sau își vor împietri inimile, și se vor împotrivi dovezii?
Sunt multe lucruri care trebuie să fie puse în ordine în fiecare ins tuție care funcționează în lumea noastră.
Oamenii mărginiți nu trebuie să ia poziția de stăpâni care caută să guverneze peste mințile și principiile oamenilor,
în mp ce propria lor minte și propriile lor principii sunt foarte șubrede. Incer tudinea aceasta este transmisă bisericilor prin bărbații aflați în poziții proeminente. Necredința pătrunde în atmosfera acestora. Tot ce poate fi zdruncinat va fi zdruncinat, pentru ca acele lucruri care nu se pot zdruncina să rămână. Toți cei ce Îl iubesc cu sinceritate pe
Isus Hristos vor sta înrolați sub steagul Lui, plini de înflăcărare ca să înalțe Numele Lui și să împlinească voia Lui. Fie15

care ocazie este dată într-un câmp care se deschide, pentru manifestarea iubirii și loialității. Nu este nimic după
care Hristos să flămânzească și să înseteze mai mult ca după ucenici din toată inima, care posedă iubirea și amabilitatea Lui. Întreb, cine, în aceste zile de pericol iminent, când credința fiecăruia va fi testată cu severitate, înțelege
prin învățăturile Duhului Sfânt, intenția lui Dumnezeu ca noi să câș găm toate abilitățile, toate înzestrările lui Hristos încredințate nouă de Dumnezeu, pentru slujirea Prințului Păcii? Cine va face ca lucrarea lui Dumnezeu să se exndă în toate locurile unde nu se cunoaște lumina? În orașele din America, ca și în țările străine, trebuie făcută o
mare lucrare. Dumnezeu cheamă conlucrători voioși, și aceș a nu trebuie să fie reprimați, descurajați, și demoralizați prin agenții contra-lucrătoare, care refuză ele însele să fie prelucrate de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Lucrătorii
lui Dumnezeu sunt în slujba lui Dumnezeu.
Sunt mulți cei care ar fi dornici să-și devoteze mpul pentru lucrare misionară în țară, dacă ar vedea că le este plăcut și agreabil să o facă. Ei așteaptă să li se spună ce să facă și să lucreze, dar făcând așa, ei își pierd eficiența
fizică, mentală și morală. În fiecare vecinătate, abilitatea consacrată va face mult prin efortul personal. Dar, să nu
prescrie oamenii fraților lor ce să facă, după ideile lor.
Fie ca oprimarea minților omeneș să înceteze pentru totdeauna, și Duhul Sfânt să aibă ocazia de a lucra. Fie
ca toți cei ce pot ci și discerne semnele mpului, să ș e că Hristos este aproape, că este chiar la ușă. Fie ca iubirea
pentru Dumnezeu și pentru Hristos să crească zilnic, și dragostea pentru frații voștri să fie neprefăcută. Credința să
fie folosită în mod con nuu. Credeți pe Dumnezeu pentru că este Dumnezeu. Puneți spiritul vostru omenesc, iubitor de lume, sub parul Spiritului lui Dumnezeu. Se pune întrebarea, „Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe
pământ?” Credința, deci, aproape că s-a s ns.
Unul dintre pericolele la care va fi expus poporul lui Dumnezeu este acesta: amăgirile care vin peste o lume
ce a întors spatele adevărului. Aceș a se vor afla sub o putere atât de înșelătoare, încât apostolul, sub inspirația
Spiritului lui Dumnezeu, declară, „dacă va fi cu pu nță, să înșele chiar și pe cei aleși.” Lucrarea noastră acum este
de a ne consolida sufletele în credință – acea credință lucrătoare, care lucrează prin dragoste și curăță sufletul. Credința vie, ac vă, o credință lucrătoare – aceasta trebuie să o avem. Hristos cere aceasta de la noi. Cu adevărat, Hristos are nevoie ca noi să-L reprezentăm acum pe El, și nu puterea rece, severă, denunțătoare, poruncitoare și stăpânitoare a prințului întunericului. Cei ce sunt prietenii lui Hristos, vor face acum tot ceea ce le poruncește El. Stați în
picioare, de aceea, îmbrăcați cu toată armura, făcând totul pentru a putea sta. Lăsați ca templul sufletului să fie
curățat de prejudecăți, de rădăcina aceea de amărăciune și de ură, prin care mulți sunt mânjiți. Agățați-vă de Cel
puternic. Transmiteți altora lumina, cu cuvinte pline de voioșie și cu curaj în Domnul. Lucrați ca să răspândiți acea
credință și încredere care v-a adus vouă consolare. Să se audă de pe fiecare buză și prin fiecare glas, „aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus.” „Iată, Eu vin ca un hoț. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să i se vadă rușinea!” „Să ne bucurăm, să ne veselim, și să-I dăm
slavă! Căci a venit nunta Mielului; soția Lui s-a pregă t, și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor, și curat.” (Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților.)”
Unii au refuzat, și încă refuză să se îmbrace cu haina de nuntă. Ei încă poartă hainele lor, și disprețuiesc veșmântul țesut în războiul de țesut al cerului, care este „Hristos, Neprihănirea noastră.” „Apoi mi-a zis: ‘Scrie: Ferice
de cei chemați la ospățul nunții Mielului!’” Cine sunt astăzi, prietenii lui Hristos? Simțiți dorința fierbinte de a avea
haina neprihănirii lui Hristos? Sunteți conș enți de zdrențele murdare ale propriei voastre neprihăniri? Atunci lăsați
adevărul să pătrundă în viața voastră prac că. Dacă sunteți prieteni ai lui Hristos, arătați-o prin cuvinte și spirit; manifestați iubire față de Isus, iubire față de sufletele pentru care Hristos Și-a dat viața. Sen mentele adevărului sunt
elementele care alcătuiesc un caracter creș n armonios. Suntem departe, departe de a fi creș ni, de ceea ce înseamnă să fii asemenea cu Hristos. Avem nevoie de eficiența Duhului Sfânt. Dumnezeu trăiește și domnește. Mo vul pentru care manifestările Duhului Sfânt nu au fost acceptate ca însemne prețioase din partea lui Dumnezeu,
este acela că nu a existat o primire a harului lui Dumnezeu. Spiritul Domnului a fost peste mesagerii Lui pe care i-a
trimis cu lumină, prețioasă lumină. Dar au fost așa de mulți cei care și-au întors fața de la Soarele Neprihănirii, și nu
au mai văzut razele lui strălucitoare. Domnul spune despre ei, „și-au întors spatele către Mine, nu fața.” Este nevoie
să-L căutăm pe Domnul cu cea mai mare seriozitate.
Vă spun, frații mei, că American Sen nel nu ar fi trebuit să ajungă ceea ce a ajuns. Remarci usturătoare sunt
făcute cu pana și cu vocea, remarci care nu pot a nge inimile. Opozanții înverșunați ai adevărului nu au avut lumina
pe care am avut-o noi; și după ani de zile în care am afirmat că-L cunoaștem pe Dumnezeu și pe Isus Hristos pe care
L-a trimis El, în anul 1895 sunt mulți cei care nu sunt înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbeii. Ei sunt atât de
dispuși să îmbrace haina războiului și să se dea în spectacol. Ei nu ș u ce înseamnă invitația, „Învățați de la Mine,
căci Eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.”
Puneți în Sen nel adevăruri simple. Rețineți-vă de la împunsături, pentru că îl dezonorați pe Dumnezeu prin
acest spectacol. Umilința sufletului să se vadă înaintea Domnului. Stăpânirea asupra moștenirii lui Dumnezeu, ca și
cum înzestrarea cu talente ale minții, ale sufletului, principiile oamenilor, ar fi sub jurisdicția oamenilor, umple bisericile noastre cu un spirit de acest fel. Mulți se pun în poziția în care Domnul nu poate face nimic pentru ei. Ei nu vor
să recunoască spiritul și glasul lui Dumnezeu, ci tratează cuvintele Lui ca pe niște poveș . Mulți au respirat atmosfera care a înconjurat sufletele bărbaților aflați în poziții de răspundere care, nu doar în inimile lor, ci chiar cu buzele
lor au spus, „Domnul meu întârzie să vină”, și faptele lor dovedesc sen mentele pe care le au.
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Cine va înțelege aceste lucruri pe care le scriu? Sunt oameni care au cunoscut adevărul, care s-au ospătat din
adevăr, și care acum sunt împărțiți între sen mente de infidelitate. Domnul vine, dar cei care s-au aventurat să se
împotrivească luminii pe care a dat-o Dumnezeu în măsură bogată la Minneapolis, care nu și-au umilit inimile în
fața lui Dumnezeu, vor con nua să meargă pe calea împotrivirii, ca și cum ar spune, „Cine este Domnul, ca să ascult
de glasul Lui?” Steagul pe care îl vor purta toți cei ce rostesc solia îngerului al treilea, este acoperit cu o altă culoare
care în mod virtual îl ucide. Aceasta se face. Vrea poporul nostru să se țină acum strâns de adevăr? „Aici este răbdarea sfinților, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus”. Acesta este s ndardul nostru. Țineți-l sus; căci
este adevărul.—Ellen White, Avondale, Cooranbong, N.S.W., 16 ianuarie 1896.

Unitate și autoritate
Pentru că nu mai înțeleg planul lui Dumnezeu pentru organizarea bisericii și cine deține autoritatea în biserică, adven ș i sunt confruntați cu pericolul fragmentării și a greșitei reprezentări a lui Hristos în lume. Ches unile
discutate recent în rândurile noastre: alte mo ve de divorț în afară de cel biblic, hirotonirea femeii, acceptarea homosexualității și a homosexualilor ca urmași adevărați ai lui Hristos etc., sunt dovezi ale faptului că am schimbat
piatra din capul unghiului. Desigur, lucrul acesta indică o lipsă vizibilă a unității în ceea ce ar trebui să fie trupul lui
Hristos. Pentru că este vizibilă, lipsa unității trebuie reparată și în vederea acestui lucru se apelează la liante create
de administrația bisericii. Deși putem discuta despre autoritate și unitate în mai multe situații, alegem să facem un
studiu de caz pe subiectul care ține acum biserica în acțiune, sau cel puțin o parte a ei – hirotonirea femeilor.
Cu aproape trei luni înainte de sesiunea Conferinței Generale din 2015, întreaga lume adven stă fierbe din
cauza votului care va fi cerut la Conferința Generală în legătură cu acceptarea sau neacceptarea ca fiecare să facă ce
îi place în legătură cu hirotonirea femeii. Pastorii din România au pornit o adevărată campanie pro-hirotonire folosind texte ca: „este în beneficiul bisericii”, „hirotonirea femeii nu are cum să fie un păcat”, „aceasta este o formă de
discriminare pe criterii medievale”, „ne sinucidem misionar dacă nu dăm voie femeilor să fie hirotonite ca pastori”,
„votul nu se ia întrebând toți membri”, „mari teologi au fost puși să studieze subiectul”, „dacă se va vota, noi trebuie să privim asta ca fiind vocea lui Dumnezeu pentru biserică”, „dacă va scrie în manual vom asculta” etc. Ne-am fi
bucurat ca aceste lucruri spuse de pastori în bisericile lor, discuții personale, pe e-mail sau pe internet, să apară ca
și un comunicat oficial, dar până acum nu cunoaștem că ar exista așa ceva. Din contră, ni s-a transmis de la uniune,
citez: „nu am un comunicat si nici nu am discutat subiectul in mod oficial”
Deși am putea con nua lista de mai sus cu o sumedenie de as el de mo ve invocate în favoarea hirotonirii,
ne vom opri asupra ul melor două, pentru că ele vorbesc despre autoritate și unitate: 1) votul delegaților adunați la
sesiunea Conferinței Generala este glasul lui Dumnezeu și 2) dacă se va vota și se va trece în manual vom face acest
lucru.
Plecând de la aceste două idei, întrebăm: ce se va întâmpla cu cei care vor rămâne la adevăr și nu vor accepta
votul sesiunii Conferinței Generale adunată în sesiune cu reprezentanți din toate câmpurile pământului? Acestora li
se va spune că nu ascultă de glasul Domnului, că sunt disidenți și că promovându-și ideile, după ce votul a fost luat,
produc dezbinare în popor. Dacă nu se va reuși domolirea lor în mod liniș t, pe principiul „crezi ce vrei, dar nu spune și altora”, se va trece la amenințări și excluderi. Lucrurile acestea se fac deja de mulți ani, pentru alte mo ve.
Oameni credincioși adevărului au fost excluși din biserică, tocmai pentru credincioșia lor. Nu este nimic nou sub
soare.
Este nevoie să înțelegem că biserica a fost dusă din vorbă și condei într-o direcție în care nelegiuirea este pusă la loc de cinste, iar adevărul călcat pe prag la intrare. Toate acestea s-au făcut prin transferul de autoritate de la
Hristos la lideri bisericii și la schema organizațională a acesteia. Și vom face lucrul acesta folosind un caz par cular –
hirotonirea femeilor.
Deci, să avem bine stabilit în minte că:
1) dacă votul sesiunii din 2015 va fi pentru, lucrul acesta este vocea lui Dumnezeu
și
2) dacă va fi în manual supunerea este obligatorie.
Cele două ches uni sunt auzite astăzi de pe buzele pastorilor din România.
Acum să ne întoarcem în 1995, în luna septembrie. Trecuseră puțin peste cinci ani de când glasul lui Dumnezeu vorbise prin delegații sesiunii Conferinței Generale de la Indianapolis și spusese „NU” hirotonirii femeii. Trecuseră aproxima v trei luni, de când glasul lui Dumnezeu reprezentat de către delegații la sesiunea Conferinței Generale din 1995, Utrech, spuseseră „NU” hirotonirii femeii.
Readucerea în discuție a subiectului și solicitarea unui vot în 1995, indica faptul că o grupă puternică de pas-
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tori, administratori și profesori, nu acceptase glasul lui Dumnezeu din 1990, de la Indianapolis unde s-a votat as el
1.173 împotrivă, 377 pentru. Conform celor două principii de mai sus și a ceea ce ne tot șoptesc pastorii în România, tragem concluzia că biserica a avut în perioada 1990-1995 o puternică grupă de disidenți, formată în special din
teologi, care nu asculta de glasul Domnului și dezbina biserica, promovând și luptând pentru hirotonirea femeilor în
ciuda votului, sau a glasului lui Dumnezeu. Să nu credeți că a fost vreunul certat sau exclus, așa cum sunt acum cei
credincioși. În această perioadă disidenți au muncit din greu, plă ți de biserică, pentru a scoate cărți, ar cole, pentru a ține predici și a ne instrui nerii în școli, că glasul lui Dumnezeu din 1990 nu ține seama de nevoia actuală a
bisericii și că lucrurile trebuie schimbate. Între mp, numărul disidenților a crescut pentru că din ce în ce mai mulți
pastori neri ieșeau de pe băncile seminariilor, setați să câș ge noi adepți pentru această mișcare disidentă, în mp
ce erau dezinformați cu privire la subiecte ca neprihănirea prin credință, biruința asupra păcatului, sanctuarul, cele
trei solii îngereș , istoria bisericii. Ne găsim între 29 iunie - 8 iulie 1995, la Utrech, când glasul lui Dumnezeu vorbește din nou cu un vot de 1.481 la 673 împotriva hirotonirii. Glasul Domnului se repetă.
Mișcarea de disidență connuă, acum suntem în septembrie 1995. Pe data de 26 septembrie are loc unul din cele mai uimitoare evenimente
din poporul lui Dumnezeu. În biserica principală de la sediul bisericii din Maryland are loc hirotonirea a trei femei Kendra Haloviak, prezentată de Charles Scriven, președintele Columbia Union College; Norma Osborn, prezentată
de Larry Geraty, președintele Universității La Sierra și cea de-a treia, Penny Shell, prezentată de Fritz Guy, profesor
de teologie la Universitatea La Sierra. Organizatorii acestui eveniment s-au așezat și declarat în răzvră re față de
Biserica Adven stă, conducerea ei și a vocii lui Dumnezeu manifestată de două ori, în 1990 și 1995. Este bine cunoscut că unul din primii pași ai disidenței și formării unei noi organizații este crearea unui corp de lideri nerecunoscut
de biserica deja existentă. Asta s-a întâmplat în perioada 1990-1995, culminând cu hirotonirea celor trei femei.
Nicio acțiune fermă și decisivă, nu a fost făcută pentru repararea răului. Gruparea aceasta a devenit din ce în ce mai
puternică și astăzi a influențat întregul adven sm. Unde a condus această disidență? Pe 27 octombrie 2013 a fost
aleasă prima femeie președinte de conferință. Această alegere a avut loc în Conferința Southeastern California, cu
72% pentru și 28% împotrivă. Înaintea de procesul de votare, președintele uniunii Pacific Union Conference, Ricardo Graham, a declarat că în seara zilei de dinainte, președintele Ted Wilson l-a sunat și l-a rugat să transmită delegaților următoarea declarație: „Alegerea unei femei ca președinte de Conferință nu va fi recunoscută de biserica
mondială, și o as el de alegere ar fi în directă opoziție cu biserica mondială.” După prezentarea celor transmise de
Wilson, Graham a declarat că în conformitate cu decizia uniunii, care a votat în 2012 că femeile pot fi hirotonite,
propunerea comitetului de numiri poate fi votată pentru că nu încalcă prevederile și poli cile acesteia, deși aceasta
încălca votul sesiunilor Conferinței Generale din 1990 și 1995. Această uniune este încă parte a bisericii adven ste
mondiale, deși nu respectă votul unei sesiuni a conferinței generale, despre care PUC spune că are autoritate, dar
nu este vocea lui Dumnezeu. Aceasta este o poziție de răzvră re cu greu de imaginat, totuși o realitate permisă fără
nicio scrupulă. Răzvră rea nu este doar împotriva lui Dumnezeu, care a arătat în Cuvânt ce rol pot ocupa femeile în
biserică, ci este o răzvră re față de propriile reguli – ni se tot spune că votul sesiunii Conferinței Generale este vocea lui Dumnezeu (sau că deciziile au autoritate) și trebuie ascultată necondiționat.
Din vorbă și condei ni se spune că trebuie să acceptăm glasul lui Dumnezeu din 2015. Ne spun asta cei care
nu l-au ascultat pe cel din 1990 și 1995 și care de atunci până astăzi au căutat mo ve pentru readucerea în discuție
a subiectului, dar și momentul prielnic. Ascultați-l și nu uitați:
„Atunci au venit unii dintre bătrânii lui Israel la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul DOMNULUI a venit
la mine, spunând: Fiu al omului, aceș oameni și-au înălțat idolii în inima lor și au pus piatra de po cnire a nelegiuirii lor înaintea feței lor: să fiu eu cumva luat la întrebări de ei? De aceea vorbește-le și spune-le: As el spune Domnul DUMNEZEU: Fiecare om din casa lui Israel care își înalță idolii săi în inima sa și pune piatra de po cnire a nelegiuirii lui înaintea feței lui și vine la profet; eu, DOMNUL, îi voi răspunde, celui care vine, conform cu mulțimea idolilor săi; Ca să prind casa lui Israel în propria lor inimă, căci toți s-au înstrăinat de mine prin idolii lor. De aceea spune
casei lui Israel: As el spune Domnul DUMNEZEU: Pocăiți-vă și întoarceți-vă de la idolii voștri; și întoarceți-vă fețele
de la toate urâciunile voastre. Căci fiecare om din casa lui Israel, sau dintre străinii care locuiesc temporar în Israel,
care se îndepărtează de mine și își înalță idolii săi în inima sa și pune piatra de po cnire a nelegiuirii lui înaintea feței lui și vine la profet pentru a-l întreba referitor la mine; eu, DOMNUL, singur îi voi răspunde; Și îmi voi îndrepta
fața împotriva acelui om și îl voi face un semn și un proverb și îl voi stârpi din mijlocul poporului meu; și veți cunoaște că eu sunt DOMNUL. Și dacă profetul este înșelat când a vorbit un cuvânt, eu, DOMNUL, am înșelat pe acel profet și îmi voi în nde mâna asupra lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu Israel. Și ei vor purta pedeapsa nelegiuirii lor; pedeapsa profetului va fi chiar ca pedeapsa celui care îl caută; Pentru ca să nu mai rătăcească de la mine
casa lui Israel, nici să nu mai fie pângărită cu toate fărădelegile lor; ci ca ei să fie poporul meu și eu să le fiu Dumnezeu, spune Domnul DUMNEZEU.” – Ezechiel 14:1-10, traducerea Fidela.
Mulți vor merge la San Antonio purtând în inimă un idol sau mai mulți, în mp ce se roagă pentru Duhul
Sfânt. Se prea poate că a venit vremea ca Domnul să răspundă după mulțimea idolilor noștri. Să nu îndrăznească
nimeni să nu-l numească glasul lui Dumnezeu, căci ne va ves pieirea, dacă nu ne pocăim.
Singurul crez al bisericii este Biblia. Orice carte pe care o vom ține în viitor în mână, carte care ne va fi pusă în
față de păstorii lui Israel, care nu repetă ceea ce spune Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu, este o carte bisericească.
Dumnezeu nu are nicio legătură cu ea. Nu trebuie să fim in midați de cele două slogane: 1) vocea lui Dumnezeu și
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2) manualul. Să nu uităm că cei care ne amenință așa, sunt cei care acum nu ascultă de propriile slogane. Din ce mo ve? Le vor
studia sfinții în cei 1.000 de ani.
După sesiunea Conferinței Generală, Biserica Adven stă se va confrunta cu o criză de autoritate. Dacă votul va fi pentru
a treia oară nega v, ce vor face, și ce se va face, cu cei care vor con nua să hirotonească femeile și vor con nua promovarea
acestei prac ci în mijlocul nostru prin organismele pe care le conduc – diviziuni, uniuni, conferințe, ins tute teologice, colegii și
universități? Dacă votul va fi pozi v, și se va da dreptul de a se hirotonii femei acolo unde se crede de cuviință, ce vor face, și ce
li se va face, celor care vor rămâne la un „așa zice Domnul” și vor condamna păcatul poporului, cu glas tare fără a se opri? Să li
se spună că trebuie să se supună glasului sau autorității deciziilor, ar fi lipsit de cel mai mic și elementar bun simț.

Vocea lui Dumnezeu
Atunci când Dumnezeu a organizat biserica rămășiței, El a dorit ca frații de la Conferința Generală să reflecte pe deplin
caracterul Său și să urmeze planurile Sale cu poporul. În felul acesta vocea lor, era unită cu cea a lui Dumnezeu și El vorbea prin
ei. Inima nerenăscută a multora dintre ei, a condus din nefericire la un sistem regesc de conducere al bisericii, cri cat aspru de
Ellen White. Ei stăpâneau asupra lucrării, impuneau ce trebuie să creadă biserica și luptau aprig împotriva descentralizării.
Aceasta era situația în care ajunsese biserica înainte de 1888, dar criza de la Minneapolis și cele petrecute după, au adâncit
problema. În 1901 și 1903 Ellen White, susținută de câțiva pastori care au înțeles ce dorea Dumnezeu, luptă la sesiunile Conferințelor Generale pentru a așeza biserica în planul lui Dumnezeu în ce privește organizarea, dar fără rezultat. Despre lucrul
acesta vom vorbi în revista din mai 2015.
Pentru moment ne interesează ce soluție a prezentat Ellen White pentru modul de administrare regească care era prezent în biserica rămășiței. Deosebit de îngrijorată de starea bisericii, ea a afirmat că acei câțiva oameni care reprezintă Conferința Generală nu mai sunt vocea lui Dumnezeu. În 1909, vorbind despre această putere regească ea a spus:
„Uneori, când o mică grupă de oameni cărora li s-a încredințat administrarea generală a lucrării, în numele Conferinței
Generale, a căutat să pună în aplicare planuri neînțelepte și să restrângă lucrarea lui Dumnezeu, am spus că nu mai putem considera glasul Conferinței Generale, reprezentată de aceș câțiva oameni, ca vocea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu vrea să spună
că deciziile unei Conferințe Generale, compuse dintr-o adunare de bărbați legal numiți, reprezenta vi din toate părțile câmpului, nu trebuie să fie respectată. Dumnezeu a rânduit ca reprezentanții bisericii Sale din toate părțile pământului, când sunt
adunați în sesiunea Conferinței Generale, să aibă autoritate. Greșeala pe care unii sunt în primejdie să o facă, este de a da minții și judecății unui om, sau unui mic grup de oameni, deplina măsură a autorității și influenței pe care Dumnezeu a inves t-o în
biserica Sa, în judecata și vocea Conferinței Generale, întrunite pentru a plănui prosperitatea și înaintarea lucrării Sale.” - Mărturii, vol. 9, 260.
Folosind acest pasaj, administrația bisericii încearcă să ne convingă că noi avem obligația să ascultăm în toate de deciziile care se iau la sesiunile Conferințelor Generale, aceasta fiind vocea lui Dumnezeu. Uniunea Pacific Union Conference din Statele Unite, care a decis în 2012 să hirotonească femei, contrar voturilor din 1990 și 1995, declară pe site-ul ei că citatul acesta
nu trebuie să fie înțeles că deciziile de la sesiunile Conferințelor Generala sunt vocea lui Dumnezeu, ci numai că deciziile de la o
as el de sesiune au autoritate. În mp ce PUC a înțeles corect diferența dintre vocea lui Dumnezeu și autoritatea dată deciziilor, ei con nuă să manifeste lipsa de autoritate față de aceste sesiuni. Ambele opinii sunt greșite și nu reflectă ceea ce Dumnezeu a intenționat.
Atâta mp cât la aceste conferințe. Duhul Sfânt este primit pentru a lucra în inimile delegaților, iar deciziile luate sunt
după voia Sa, acestea reprezintă autoritatea inves tă de Domnul în biserica Sa. Ellen White nu spune că vocea lui Dumnezeu
este spusă prin deciziile luate la sesiuni, ci că acestea trebuie să aibă autoritate. Așa dorește Dumnezeu. Din nefericire, în mp
ce unii cad în capcana respingerii acestor decizii și a autorității lor, cum e cazul PUC, alții cad în capcana de considera că toate
deciziile vor fi luate așa cum trebuie și nu trebuie violate de către biserică. Dumnezeu nu a permis ca o sesiune a Conferinței
Generale să ia locul Cuvântului Său. El dorește ca aceste sesiuni să reflecte Cuvântul. În cazul unui conflict între un „așa zice
Domnul” și o decizie a Conferinței Generale în sesiune, adven stul de ziua a șaptea trebuie să asculte de „așa zice Domnul”.
Declarația lui Ellen White nu exclude posibilitatea ca o sesiune să fie în opoziție cu Dumnezeu. Putem amin conferințele din
1888, 1901 și 1903 ca fiind evenimente în care delegații au mers al el decât cum a vrut Domnul.
În vreme ce în mod clar deciziile sesiunilor nu sunt vocea lui Dumnezeu, ci doar au autoritate, dacă sunt în conformitate
cu „așa zice Domnul”, sfatul lui Ellen White nu trebuie tratat cu ușurătate, așa cum face Uniunea Pacific Union Conference și
alte uniuni, conferințe și diviziuni. Noi nu avem libertatea de a acționa independent de planul lui Dumnezeu cu biserica Sa. Noi
trebuie să ne consultăm cu cei care sunt angajați în predicarea de a ves ul ma solie de har, în mp ce observăm că alții nu fac
acest lucru deși își arogă autoritatea.
Confuzia rezultă din faptul că cei care s-au despărțit de mesajul advent, deși sunt încă adven ș , pre nd autoritatea
dată de Domnul celor care iau decizii conduși de Duhul Sfânt. Folosind pasaje ca cel discutat aici, dar și altele, încearcă să ne
convingă că adven smul trebuie redefinit după propria lor imaginație. Acest lucru nu trebuie îngăduit. Fiecare adven st are
obligația de a sta la spărtură cu un „așa zice Domnul”. Slava Domnului nu i-a fost încredințată bisericii și nici vreunei sesiuni.
Ellen White a spus clar că în cadrul unor sesiuni ale Conferinței Generale Duhul Sfânt a fost respins și planul lui Dumnezeu nu a
fost urmat. Ar fi absurd să considerăm că acest lucru nu se poate repeta în mpurile noastre. Lipsa unui profet care să ne poată
arată greșeala, este folosită de către unii pentru a ne spune că respingerea adevărului este după voia lui Dumnezeu. Trebuie să
înțelegem că în cadrul sesiunilor noastre moderne, voturile nu sunt luate în urma unui studiu serios și personal făcut de delegați, ci mai degrabă după alegerea în funcție de preferințe a soluțiilor oferite de teologi, care în mod evident au reușit să-l ajungă pe Origen din urmă în ceea ce privește alegorizarea Scripturii. Conferințele noastre generale nu mai sunt întâlniri de studiu
biblic, așa cum erau la început, ci ele s-au transformat în întâlniri de oficializare a unor ches uni deja discutate sau prac cate în
biserică.
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