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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
„Încredeţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, şi veţi fi întăriţi; încredeţi-vă în proorocii Lui, şi veţi izbuti.” – 2
Cronici 20:20.

Aceste cuvinte au fost spuse de către Iosafat locuitorilor Ierusalimului și a lui Iuda, dar e bine să ni le reamintim
pentru că Dumnezeu a dat Bisericii Adventiste un profet pentru a ne îndrepta privirile spre Sfintele Scripturi si spre adevărul care trebuie dezgropat din ele.
Istoria adventiștilor înregistrează cazurile acelora care în drumul lor au încetat să se încreadă în serva Domnului. Când vorbești despre oameni deja trecuți la odihnă lucrurile sunt simple, însă devin complicate când te raportezi la
biserica de astăzi și la modul în care aceasta se raportează la soliile trimise de Dumnezeu prin Ellen White. De la o respingere fățișă până la declarații că scrierile ei sunt apreciate în timp ce sunt lepădate sistematic - acesta este spectrul în
care ne aflăm în ce privește relația cu Spiritul Profetic. Și totuși, în acest spectru mai este loc și de răspunsul pe care
Dumnezeu îl așteaptă de la poporul pentru care Ellen a avut atât de mult de suferit.
Când a văzut că unul din oamenii pe care I-a folosit să aducă bisericii solia neînțeleasă a neprihănirii prin credință, A.T. Jones, se afla sub vraja lăsată de Kellogg, Dumnezeu a trimis acestuia o solie de avertizare.
„Mi-a fost prezentat faptul că trebuie să vorbesc cu tine, pentru că ai nevoie de ajutor ca să spargi vraja care este
asupra ta. Dacă ți-ai umili inima înaintea Domnului și ai accepta lumina pe care El ți-a dat-o, ai primi ajutor din partea
lui Dumnezeu. Am fost instruită să folosesc discursurile tale tipărite în Buletinul Conferinței Generale din 1893 și 1897,
care conțin argumente puternice în ceea ce privește validitatea Mărturiilor și care confirmă darul profeției printre noi.”
Cuvintele nu erau, însă, doar pentru Jones. „Am văzut că mulți vor fi ajutați de aceste articole și în mod special
cei veniți la credință de curând care nu au fost obișnuiți cu istoria noastră ca popor. Va fi o binecuvântare pentru tine să
citești din nou aceste argumente care au fost susținute de Duhul Sfânt. ” - Ellen G. White către A. T. Jones în scrisoarea
230, iulie 25 1908; publicată în Manuscript Releases, vol. 9, p. 278.
Jones nu a fost dispus să asculte, iar vraja lui Kellogg l-a prins în mod deplin. Cu câțiva ani mai înainte și
Kellogg primise sfaturi pe care le-a nesocotit. Scrierile servei Domnului au rămas ca o mărturie pentru Dumnezeu; că a
spus ceea ce trebuia. Cum ar trebui noi să ne raportăm la aceste scrieri? Poate că citind ceea ce a spus Jones în 1893 și
1897 vom înțelege de ce Dumnezeu i-a transmis solia de mai sus. Poate că citind ce a spus Ellen White despre Spiritul
Profetic ne va limpezi relația pe care trebuie să o avem cu scrierile ei.
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Spiritul Profeției
Cred că nu este nimeni în sală,
care să nu fie convins că ar crede cu
adevărat în Spiritul Profeției. Adică să
nu creadă că Spiritul Profeției aparține
bisericii – soliei – fiind manifestat prin
sora White și că lucrările sale sunt cre‐
zute, cel puțin aparent crezute, atâta
mp cât cuprinsul lor și Scripturile do‐
vedesc că aceste lucrări sunt o parte a
lucrării Spiritului Profeției. Dar nu
aceasta este problema, căci avem pro‐
bleme acum. Dacă nu am ș că avem
probleme, am fi într‐o stare mult mai
rea decât dacă avem probleme și ș m
că avem probleme. Ba, mai mult, cauza
lui Dumnezeu, la fel ca voi și ca mine,
are așa probleme încât zi după zi
sporește pericolul de a ne atrage
mânia lui Dumnezeu din cauza
stării în care ne aflăm. Domnul
ne‐a spus acestea nu o dată și
ne spune cum am ajuns aici și ne
spune și cum să ieșim din necaz.
Singurul lucru pe care pot să vi‐l
spun aici, este să studiați Spiritul
Profeției și să obțineți de acolo
ceea ce aveți nevoie.
Aceasta este doar una
dintre declarațiile făcute. Cunos‐
când aceste declarații și pentru
că se cunosc de atâta vreme aș fi
putut rămâne liniș t acasă con ‐
nuând lucrarea acolo, întrucât
sunt atâtea de făcut și așa multe
lucruri sunt implicate. Dumnezeu
cheamă la multe schimbări prin‐
tre bărbații care fac parte din
comitete, din consilii de condu‐
cere și consilii de administrație
etc. și bărbații care fac parte din
acestea sunt tocmai cei adunați
aici și sunt cei cărora le revine să
facă schimbările. Cum vor face
bărbații aceș a schimbările nece‐
sare acolo unde sunt implicați,
dacă nu sunt schimbați mai întâi
ei înșiși? Singurul fel în care se
poate face schimbarea este prin
schimbarea oamenilor. Dumnezeu va
lucra prin aceia care vor să se schimbe,
iar despre cei ce nu vor să se schimbe –
ce va fi cu ei? De aceea spun că avem
probleme. Când Domnul ne spune în ce
problemă ne aflăm El ne spune cum
am ajuns aici și cum să ieșim. Toată
problema a apărut din cauză că au fost
nesoco te Mărturiile. Așa că, dacă am
ajuns în necaz nesoco nd Mărturiile,
iar Mărturiile ne spun cum să ieșim din
necazul acesta, dacă urmăm mărturia
aceea care ne ajută să ieșim din necaz,
atunci înseamnă că suntem de partea
Mărturiilor.
Nu pot să mă sustrag pe mine,
căci și eu sunt împreună cu toți. Dom‐
nul spune că în necaz este însăși cauza,
iar eu sunt o parte a cauzei. Aparțin
cauzei, viața mea este absorbită de ea
și la fel este și a voastră. Ea este totul
pentru noi. De aceea, pentru că însăși
cauza este în necaz, voi și eu suntem în
necaz. Se poate că în mod personal, nu

cunoașteți exact pașii care au condus
cauza în necaz; totuși, pentru că sun‐
tem o parte a cauzei, pentru că este
viața noastră, suntem cu toții în necaz,
deoarece cauza este în necaz. Însă
Dumnezeu ne spune ce să facem ca să
ieșim din această problemă.

faceți lucrarea Lui în mod lipsit de ego‐
ism.” (n.tr. – Materialele 1888, 1394)
Aici suntem adunați în consiliu. Chiar
dacă avem caractere diferite, dacă sun‐
tem modelați de același spirit al lui
Hristos, suntem una. Iar biserica se
poate ridica luminoasă ca soarele în
miezul zilei și poate înainta înfricoșă‐
Nu vreau să vă ofer sfatul omu‐ toare, ca o armată sub steagurile ei.
lui, ci pe acela al Domnului. Poate că
Dumnezeu a fost exclus din lu‐
vor fi amin te niște nume și dacă va fi
așa nu o voi ascunde. Dacă vreun nume crarea Lui, de la conducerea în general
va fi lăsat pe dinafară fără să fie ci t și a lucrării Lui, din consilii, comitete,
ș m cine este, nu va însemna că se biserici etc. Avem dumnezei falși, de‐
face un atac la adresa fratelui. Să zicem oarece poporul a pus oameni și oame‐
că eu fac o greșeală, iar Domnul îmi nii aceș a au îngăduit să fie puși între
Dumnezeu și lucrare. Dumnezeu
va lucra pentru cauza Lui, iar
dacă nu vă dați la o parte din
calea Lui ca să‐L lăsați să lucreze
în felul Lui, mânia lui Dumnezeu
va cădea peste cei ce‐I stau în
cale. Bărbați stau și îngăduie să
fie ținuți, în poziții din care ar fi
trebuit să fie eliberați de mult
mp. Dacă ne vom da la o parte
din calea Lui și Îl vom lăsa să lu‐
creze, El va lucra cu mână duioa‐
să. Nu este nevoie de bici. Este
mai bine să fim puțin surprinși
acum, decât cândva să fim peste
măsură de surprinși. Este mai
bine să fim mustrați acum cu
iubire, decât să mergem înainte
fără să ș m lucrurile acestea și
să ajungem să fugim din templu
așa cum au fugit ei atunci sau să
fim copleșiți de surpriză atunci
când nu vom mai putea face ni‐
Predici Conferința Generală,
mic.
februarie 1897, părite în lucrarea
Așadar, dacă Domnul este
Ș ința mântuirii în solia îngerului al
în mijlocul consiliilor voastre,
putând să vadă iubirea și teama
treilea
voastră, precum și faptul că voi
tremurați înaintea Cuvântului
Său, atunci sunteți pregă ți să
faceți lucrarea Lui; și El nu va lua
parte la nicio tranzacție nedreap‐
vorbește despre ea printr‐o mărturie. tă.
Dacă mărturia ajunge la mine și eu mă
Citesc din nou: „Calea omului
întorc din greșeală, voi puteți folosi
mărturia după cum vreți și nu o veți este aceea de a face planuri și strategii.
folosi împotriva mea, întrucât eu nu Dumnezeu implantează principii.” (n.tr.
mai sunt în greșeală, dacă m‐am întors Scrisoare 12 octombrie 1896). Când
de la ea prin faptul că am recunoscut‐o Dumnezeu implantează un principiu,
și am acționat ca atare.
viața și acțiunile noastre laolaltă sunt
pur și simplu expresia acelui principiu.
Ca o realitate, se pune întreba‐ Iar dacă principiul lui Dumnezeu nu
rea dacă cineva ș e că în inima lui cre‐ este prezent, atunci este prezent prin‐
de Mărturiile până când nu primește cipiul diavolului. „Circumstanțele nu
una sau două sau trei și le acceptă pe pot produce reforme. Creș nismul are
toate; după care poate fi sa sfăcut de în intenție refacerea inimii. Ceea ce
faptul că el crede Mărturiile și nu poate Hristos lucrează înăuntru, va fi lucrat în
fi convins de asta până când nu are o afară sub dictarea unui intelect conver‐
as el de experiență. Voi începe și voi t. Planul de a începe din exterior și a
sfârși cu Cuvântul. Iată ce ni se spune încerca să se lucreze înăuntru, a dat
să facem când ne adunăm în locuri ca greș întotdeauna și va da greș întot‐
acesta: „Dacă Domnul este în mijlocul deauna.” (n.tr. idem).
consiliilor voastre, putând să vadă ordi‐
Eu nu pot aplica o mărturie ni‐
nea, iubirea și teama voastră, precum
și faptul că voi tremurați înaintea Cu‐ mănui decât mie, deoarece ea trebuie
vântului Său, atunci sunteți pregă ți să aplicată în inimă și să lucreze dinăun‐
tru. După aceea Dumnezeu va face

A.T. JONES
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aplicația ei oriunde voi merge. La fel se întâmplă cu noi toți
în ce privește mărturia transmisă oricui, oricărei întruniri sau
consiliu sau întrunirii Conferinței Generale. Președintele nu
poate aplica în tot câmpul o mărturie transmisă lui. El trebu‐
ie să o accepte în sufletul lui, să cedeze în fața ei cu trup,
suflet și spirit și apoi Hristos va folosi mărturia oriunde el,
președintele, va merge. Ea este vie în el și atunci, dacă el
merge înainte, mărturia aceea este folosită de Domnul ori‐
unde s‐ar afla el. Însă oamenii au încercat să aplice Mărturii‐
le altor oameni fără ca mărturia
să fie vie în ei. Tot mereu s‐a în‐
cercat acest lucru și de aici apare
necazul. Dacă mărturia nu este
acceptată de un om cu trup, su‐
flet și spirit, as el încât principiul
cuprins în ea să fie viu în el, oricât
de mult ar ci el mărturia și ori‐
cât ar aplica‐o altor oameni, in‐
fluența lui proprie va fi împotriva
mărturiei pe care o folosește.
Căci ea nu este trăită în viața lui
și tot ceea ce spune el este dis‐
trus de acțiunile sale. Aceasta
este ceea ce a adus starea de
lucruri existentă acum. „Calea lui
Dumnezeu este de a da omului
ceea ce acesta nu are.” (n.tr.
idem). Noi trebuie să luăm ceea ce nu avem, ceea ce ne dă
Dumnezeu și aceasta ne va face să fim o putere în Domnul.
2 Corinteni 2:14 – „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care
ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Hristos și
care răspândește prin noi, în orice loc, mireasma cunoș nței
Lui.” Când principiul acesta este prezent, oriunde ne‐am
duce, Dumnezeu vorbește. El rostește cuvintele. El este Cel
ce face cunoscută cunoașterea de El Însuși prin noi, în orice
loc. Poate că e vorba de o tranzacție de afaceri, nu contea‐
ză. Orice vom face, le va amin de Dumnezeu după ce vom
pleca, așa face El cunoscută mireasma cunoș nței Lui prin
noi, în orice loc.

merge și acolo unde voi merge, Dumnezeu va lăsa în inimă
impresii care nu vor fi șterse niciodată și prin aceasta va face
alte impresii și așa mai departe. Se poate ca cineva să se
împotrivească impresiei, dar aceasta se va transmite și așa;
și când aceasta va fi lăsată de voi, el va ș că este de la Dom‐
nul. Saducheii nu credeau în înviere, dar și ei au spus că își
dau seama că ucenicii au fost cu Isus și au învățat de la El,
după moartea Lui. În inimile lor ș au că El înviase. Faptul a
fost recunoscut, dar nu au fost conver ți prin aceasta. Aces‐
ta este principiul existent în Biblie.
Citesc dintr‐o mărturie scrisă în
1896: „Mulți dintre bărbații care
au acționat ca și sfătuitori în adu‐
nările de comitet sau în consilii de
administrație trebuie să fie înlătu‐
rați.” Observați că spune mulți. Nu
sunt foarte mulți de toți, așa că
dacă mulți dintre ei sunt înlătu‐
rați, nu pot să rămână mulți. „Alți
bărbați să le ia locul, căci glasul lor
nu este glasul lui Dumnezeu. Pla‐
nurile și procedeele lor nu sunt
după rânduiala lui Dumnezeu.
Aceiași bărbați au fost menținuți
în funcție ca directori ai comitete‐
lor, până când sub conducerea lor
și după metodele lor, focul obiș‐
nuit a ajuns să fie folosit în locul focului sacru aprins de În‐
suși Dumnezeu. Bărbații aceș a nu mai sunt numiți Israel, ci
înlocuitori.” (n.tr. Materialele 1888, 1608‐1609) Înlocuitori
în loc de Israel! În ce necaz mai mare am fi putut ajunge?
Un alt citat, dintr‐o mărturie scrisă în 1896: „De mult
mp ar fi trebuit făcute schimbări. Dumnezeu ar fi îndepăr‐
tat ocara din dreptul bisericii.” Acestea sunt cuvintele: „Nu
trebuie ca aceiași oameni să alcătuiască conducerea voastră
an după an; de mult mp ar fi trebuit făcute schimbări.
Dumnezeu ar fi îndepărtat ocara din dreptul bisericii; dar
atât mp cât bărbații care s‐au simțit pe deplin competenți
să lucreze fără să accepte sfatul lui Dumnezeu, sunt menți‐
nuți în funcție an după an, lucrul acesta nu se poate face.
Starea aceasta de lucruri strică fiecare ramură a lucrării,
deoarece bărbații nu‐și simt nevoia de a fi călăuziți de Duhul
Sfânt.” (Materialele 1888, 1292).

„Calea lui Dumnezeu este de a face omul să fie așa
cum el nu este”, să mă facă să fiu așa cum nu sunt. Așa că,
atunci când ajunge la mine o mărturie care îmi spune că nu
sunt bine, mărturia aceea are rolul de a mă face așa cum nu
sunt – să mă facă bine. Eu nu pot rămâne în starea în care
Ce se va întâmpla? Îi vom da lui Dumnezeu ocazia să
sunt și să o aplic. Ci atunci când o aplic, voi fi așa cum nu am
fost și oriunde voi merge, Dumnezeu se poate face cunos‐ lucreze acum? Îi vom permite să aducă schimbările necesa‐
re? Mărturia aceasta nu trebuie să fie aplicată prin faptul că
cut.
ne apucăm noi să facem lucrarea aceasta și în mod prăpăs ‐
„Calea omului este de a obține o poziție comodă, de os începem să facem schimbările. Inima mea trebuie să fie
a îngădui ape tul și ambiția egoistă. Calea lui Dumnezeu dreaptă înainte să pot lua parte la vreo schimbare. Ce avem
este de a lucra cu putere. El dă harul dacă omul bolnav își dă de făcut este să ne predăm pe noi înșine lui Dumnezeu și
seama că are nevoie de aceasta. Omul este prea adesea apoi să‐L lăsăm să lucreze El prin noi. Nu contează cine sunt
sa sfăcut să se trateze după metode băbeș și apoi să pre‐ oamenii, dacă Dumnezeu este acolo.
ndă că felul lui de a lucra este corect.” (n.tr. idem). Calea
Nu trebuie să începem să ne uităm în jur ca să vedem
lui Dumnezeu este diferită. Noi toți suntem bolnavi și dacă
ne dăm seama de aceasta, Dumnezeu va da vindecarea ne‐ ce candidați putem susține, pe care să‐i putem favoriza și
cesară. Omul preferă leacuri băbeș și crede că procesul lui numi în poziții ocupate acum de alții; căci în cazul acesta,
este bun. Dar Dumnezeu vrea să curețe sufletul. Ioan 7:38 – chiar dacă aceia vor fi scoși din pozițiile lor, vom fi noi în
„Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor acele poziții, iar Domnul ar fi tot așa de departe ca și înainte.
curge râuri de apă vie.” Aceasta este împărăția lui Dumne‐ Problema din prezent este că Domnul a fost lăsat pe dinafa‐
zeu dinăuntrul lui. „Zi după zi oamenii dovedesc dacă Împă‐ ră. Dacă ne‐am pune pe noi în pozițiile lor, Domnul ar rămâ‐
răția lui Dumnezeu este în ei. Dacă Hristos domnește în ini‐ ne tot afară, iar cauza ar fi într‐o situație mai rea decât îna‐
mile lor, ei se întăresc în principiu, putere, capacitate de a inte. Nu de așa ceva este nevoie. Aici nu este loc de poli că.
sta în picioare ca san nele credincioase, reformatori adevă‐ Însă, dacă poli ca este în noi, va fi prezentă și se va da pe
rați; nu poate exista nicio reformă fără să existe o profundă față. Dacă cineva are poli ca în el, cel mai bun loc pentru el
cooperare cu Isus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu oamenii este afară în lume, printre cei ce nu sunt altceva decât poli‐
trebuie să folosească facultățile date lor de Dumnezeu pen‐ cieni, întrucât așa este și el. Și dacă nu‐și va consuma poli‐
tru a se reforma pe ei înșiși. Prin acțiunea aceasta de tăgă‐ ca acolo, o va consuma în biserică, răspândind aici răul și
duire de sine, asupra căruia Domnul cerului privește cu perfidia. Bineînțeles, este mai bine ca o așa lucrare să se
aprobare, ei câș gă victorii asupra tendințelor lor ereditare facă pe față în lume și nu în biserică. Nu pentru aceasta ne‐
și a celor cul vate. Apoi, ca Daniel, ei lasă asupra altora im‐ am adunat noi aici. Suntem aici ca să‐L găsim pe Dumnezeu
presii care nu vor fi șterse niciodată. Influența va ajunge în și să ne deschidem inimile pentru ca El să poată ocupa locul
toate părțile pământului.” (n.tr. idem).
din centru spre circumferință, în fiecare gând, în fiecare cu‐
vânt și faptă. Iar Dumnezeu nu este poli cian. El este Dum‐
Aceasta este mărturia la care am făcut referire acum nezeu. Ce avem noi de făcut este să‐L căutăm pe Dumnezeu
un minut. Dacă vi se dă o mărturie și o primiți în inimă și în cu toată inima, pentru ca Dumnezeu să facă ceea ce trebuie
viață, aceasta vă va face să fiți așa cum nu erați, apoi Împă‐ făcut. Și El va face aceasta dacă Îl lăsăm. Dați lui Dumnezeu
răția lui Dumnezeu va fi în voi și dovada va fi dusă pe tot o șansă. Cei ce stau în cale să se dea la o parte, iar ceilalți să
pământul. Poate că nu veți ieși niciodată din statul vostru. rămână la o parte din cale. Atunci Dumnezeu Își poate avea
Cum se poate întâmpla atunci acest lucru? Acolo unde veți locul care Îi aparține.
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Mai departe este citată pentru noi istoria lui Nicodim
și a lui Hristos. Nicodim era un conducător în Israel și ni se
spune că „Nicodim a căutat o întrevedere cu Isus pe mp de
noapte, ocazie în care a spus: «Rabi, ș m că eș un învăță‐
tor venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semne‐
le pe care le faci Tu dacă nu este Dumnezeu cu el.» Este
adevărat ceea ce spunea el, însă
care a fost răspunsul lui Isus?
Drept răspuns Isus i‐a zis:
«adevărat, adevărat îți spun că,
dacă un om nu se naște din nou,
nu poate vedea Împărăția lui Dum‐
nezeu.» Acesta era un bărbat aflat
într‐o poziție înaltă de încredere,
un om văzut ca unul educat în
obiceiurile iudaice, unul a cărui
minte era plină de înțelepciune.
Cu adevărat el poseda talente de
un caracter mai mult decât cel
obișnuit. El nu a fost dispus să
meargă la Isus în mpul zilei, de‐
oarece aceasta l‐ar fi făcut subiec‐
tul discuțiilor. Ar fi fost prea umili‐
tor pentru un conducător al iudei‐
lor să recunoască faptul că are
legături de simpa e cu nazarineanul disprețuit. Nicodim se
gândea să se asigure în mod personal în ce privește misiu‐
nea și pretențiile acestui învățător, să vadă dacă El este cu
adevărat lumina ce avea să lumineze neamurile și slava lui
Israel. De fapt Isus îi spune lui Nicodim că nu controversa
este cea care îi va fi de ajutor. Nu argumentele sunt cele
care aduc lumină în suflet. Tu trebuie să ai o inimă nouă,
căci al el nu poți discerne Împărăția cerurilor. Nu o dovadă
mai mare este cea care te va pune într‐o poziție mai bună, ci
scopuri noi, mo ve noi de acțiune: tu trebuie să te naș din
nou. Până când schimbarea aceasta nu are loc, făcând toate
lucrurile noi, cea mai puternică dovadă ce ar putea fi pre‐
zentată ar fi fără folos. Lipsa este în inima ta. Totul trebuie
schimbat, căci al el nu poți să vezi Împărăția lui Dumnezeu.
Aceasta a fost o declarație foarte umilitoare pentru Nicodim
și cu un sen ment de iritare, el s‐a legat de cuvintele lui
Hristos întrebând: «Cum se poate naște un om bătrân?» El
nu avea o gândire destul de duhovnicească pentru a înțele‐
ge cuvintele lui Hristos. Însă Mântuitorul nu a răspuns cu
argumente argumentului. Ridicându‐Și mâna cu o demnita‐
te solemnă și liniș tă a repetat adevărul cu mai multă sigu‐
ranță. «Adevărat, adevărat îți spun că, dacă nu se naște ci‐
neva din apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui
Dumnezeu. Ce este născut din carne, este carne și ce este
născut din Duh, este duh. Nu te mira că ți‐am zis: trebuie să
vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și‐i auzi vuietul,
dar nu ș i de unde vine, nici încotro se duce. Tot așa este cu
cine este născut din Duhul.» Nicodim I‐a zis: «Cum se poate
face așa ceva?» Licăriri de adevăr începeau să pătrundă în
mintea conducătorului. Cuvintele lui Hristos l‐au înfiorat
umplându‐l de teamă și de uimire, conducându‐l să întrebe:
«Cum se poate face așa ceva?» Isus i‐a răspuns cu profundă
seriozitate: «Tu eș învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste
lucruri?» Aceste cuvinte au transmis lui Nicodim învățătura
că în loc să se simtă iritat la auzul cuvintelor limpezi ale ade‐
vărului, în loc să‐și permită să fie ironic, ar trebui să aibă o
părere mai umilă despre sine însuși, datorită ignoranței lui
în cele spirituale. Totuși, cuvintele lui Hristos au fost ros te
cu o demnitate atât de solemnă, iar privirea și tonul vocii
exprimau atâta iubire față de el, încât nu a fost rănit când și‐
a dat seama de poziția sa umilitoare. Nu era admisibil ca
cineva care avea în încredințare interesele religioase ale
poporului, să nu cunoască un adevăr cu atât mai important
pentru înțelegerea lor cu cât cons tuia condiția intrării în
împărăția cerurilor. «Adevărat, adevărat îți spun», a con ‐
nuat Isus «că noi vorbim ce ș m și mărturisim ce am văzut și
voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v‐am vorbit despre
lucruri pământeș și nu credeți, cum veți crede când vă voi
vorbi despre lucrurile cereș ?» Lecția aceasta dată lui Nico‐
dim se aplică foarte bine celor care în zilele noastre se află
în poziții de răspundere ca și conducători în Israel și ale că‐
ror glasuri sunt auzite adesea în mpul consfătuirilor, dând
dovadă de același spirit pe care l‐a avut Nicodim. ”

astăzi același efect asupra inimilor și vieților lor? În urma
acestora Nicodim a fost conver t.
„Cuvintele lui Hristos sunt ros te președinților de
conferințe, prezbiterilor bisericilor și celor ce dețin poziții
oficiale în ins tuțiile noastre.” (n.tr. Materialele 1888,
1446). Voi ș ți dacă sunteți preșe‐
dinte al vreunei conferințe. Vi se
adresează vouă. Vi se spune:
„Trebuie să te naș din nou”. Ș ți
dacă sunteți prezbiter al unei bise‐
rici. Vi se adresează vouă. Vi se spu‐
ne: „Trebuie să te naș din nou.”
Ș ți dacă ocupați vreo poziție oficia‐
lă în vreuna din ins tuțiile noastre.
Vi se adresează vouă. Vi se spune:
„Trebuie să te naș din nou.” Vi se
spune: „Trebuie să fiți conver ți.”
Nu spune că nu ați fost conver ți
niciodată. Chiar dacă am fost con‐
ver ți, mpurile sunt de așa natură
încât Dumnezeu ne cheamă la o
conver re mai serioasă, la o consa‐
crare mai profundă decât am cunos‐
cut până acum. Nu ne aduce nimic
faptul că am fost conver ți acum cinci, zece, sau cincispre‐
zece ani, dacă nu suntem conver ți acum, astăzi. …
Există o îndepărtare de Dumnezeu, iar templul are
nevoie de curățire ca în zilele din vechime în Ierusalim. Am
fost aduși în această stare prin nesoco rea Mărturiilor Spiri‐
tului lui Dumnezeu. Dar mulți dintre cei ce le nesocoteau,
credeau în ele și țineau Mărturiile în mână, fără să bănuias‐
că faptul că le nesocotesc. În consecință, nevoia noastră
este să ș m cum să privim Mărturiile Duhului.
Nu trebuie să ne gândim nicio clipă, atunci când este dată o
mărturie și este numit un om, că Dumnezeu lansează un
atac asupra lui pentru a‐l distruge. Scopul Domnului este de
a‐l scăpa de greșelile care îi aduc vătămare și împiedică lu‐
crarea lui Dumnezeu. O face pentru a salva omul și a distru‐
ge greșeala. Dumnezeu nu va distruge și nici nu va condam‐
na un om decât atunci când acesta este legat de păcat în
mod inseparabil. Dacă omul acesta întoarce spatele umblării
lui greșite, recunoaște mărturia și se îndreaptă în ochii lui
Dumnezeu, atunci nu mai stă în poziția în care l‐a găsit măr‐
turia. Atunci mărturia aceea poate fi folosită ca o aver zare
pentru alții, dar niciodată nu trebuie să fie folosită pentru a
condamna omul care și‐a recunoscut greșeala.
Calea lui Dumnezeu este de a face omul să fie ceva
ce nu este; să dea omului ceva ce acesta nu are. Noi nu pu‐
tem aplica Mărturiile la alții. Nu și nu ni le putem aplica nici
nouă așa, din exterior. Trebuie să ne deschidem inimile lui
Dumnezeu, să primim mărturia, pentru ca Domnul să poată
implanta principiul divin, dându‐ne ceea ce nu avem,
făcându‐ne ceea ce nu suntem și în felul acesta făcând El
Însuși, prin Duhul lui Sfânt, aplicația reală a mărturiei.
Atunci va apărea în viețile noastre, va lucra în acțiunile
noastre, ceea ce Dumnezeu a implantat înăuntru. Aceasta
înseamnă acceptarea Mărturiilor. Orice altceva mai puțin de
atât nu este acceptarea lor.
Puterea pe care Dumnezeu o implantează, primită în
inimă, va face omul în stare să reziste ispitei și în mijlocul
slăbiciunii lui îi va da ceea ce nu are și va face din el ceea ce
prin natură nu este. …

Să răspundem acum la întrebarea: cum să primim
Mărturiile? Haideți să ci m cum au fost ele în realitate res‐
pinse, cu toate că se gândea că sunt acceptate. În felul aces‐
ta vom ș cum să evităm greșeala aceasta și vom ș cum să
le acceptăm. Citesc aici despre cineva al cărui „exemplu a
făcut mult pentru a zdruncina încrederea în Mărturii.” Cum
a făcut aceasta? „El a umblat tocmai în opoziție cu lumina
pe care a dat‐o Dumnezeu.” Însă el nu bănuia că umblă con‐
trar lor. Se gândea că procedează drept față de ele. Cum se
face atunci că a pierdut atât de tare însemnătatea lor? Iată
răspunsul: „Mustrările și aver zările din partea Domnului au
fost ocolite, interpretate și făcute fără putere prin procedee
Cine va asculta și va lăsa cuvintele acestea să aibă omeneș .”
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Cum au fost acestea ocolite? Iată răspunsul: „De ce construieș scuze neîntemeiate?” „Cât de rușinați ar trebui să fie
aceia care au întors spatele sfatului lui Dumnezeu și au încercat să astupe impresia pe care Dumnezeu vroia să o lase.”
Cum au fost interpretate? Iată răspunsul: Ei „pun propriile lor construcții peste ele, zicând că ele nu cer să faci așa.”
În felul acesta Mărturiile au fost ocolite, interpretate și făcute fără putere de către aceia care credeau că le cred și
care credeau că le acceptă. Sunteți voi printre aceia care le ocoliți prin scuze neîntemeiate? Le interpretați voi și le faceți
fără putere așezând propriile voastre construcții peste ele, zicând că ele nu vor să spună cutare sau cutare lucru? Desigur că
faceți așa și ș ți asta. Așa că haideți să ne oprim chiar acum.
Atunci cum să le primim? Cum să ș m ce vor ele să spună? Iată răspunsul: „Ele spun exact ceea ce este declarat.” Ce
spun ele? Exact ceea ce este declarat. Puteți spune voi ce spun ele? Da și încă foarte simplu. Atunci, luați‐le exact așa cum
vorbesc. Deschideți‐vă inimile larg înaintea lui Dumnezeu, pentru ca prin Spiritul Lui cel bun să poată implanta în ele princi‐
piul existent în exact ceea ce spun Mărturiile, apoi principiul va apărea și va străluci în viața voastră. Atunci veți fi acceptat
Mărturiile. Atunci veți ș că credeți Mărturiile.

A.T. Jones
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Darurile Spirituale

„Apoi le‐a zis: «Duceţi‐vă în toată lumea, și propovăduiţi Evanghelia la orice făptură. Ci‐
ne va crede și se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care
vor însoţi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în
mână șerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu‐i va vătăma; își vor pune mâinile peste bolnavi, și
bolnavii se vor însănătoși». Domnul Isus, după ce a vorbit cu ei, S‐a înălţat la cer, și a șezut la
dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună
cu ei, și întărea Cuvântul prin semnele, care‐l însoţeau. Amin.” ‐ Marcu 16: 15‐20.
„Isus S‐a apropiat de ei, a vorbit cu ei, și le‐a zis: «Toată puterea Mi‐a fost dată în cer și
pe pământ. Duceţi‐vă și faceţi ucenici din toate neamurile, botezându‐i în Numele Tatălui și al
Fiului și al Sfântului Duh. Și învăţaţi‐i să păzească tot ce v‐am poruncit. Și iată că Eu sunt cu
voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin.” ‐ Matei 28: 18‐20.
Marea însărcinare este în legătură cu Evanghelia, cu credința, cu botezul, cu mântuirea
și cu darurile spirituale. Evanghelia urma să fie predicată atâta timp cât erau păcătoși care să o
audă. Credința este în mod egal indispensabilă de‐a lungul erei creștine. Botezul este un ritual
perpetuu în biserică, iar pastorii celui de‐al XIX‐lea secol botează în Numele Tatălui, al Fiului și
al Sfântului Duh pentru că însărcinarea inițială cere acest lucru. Condițiile iertării descrise în
această însărcinare trebuiau să fie păzite atâta timp cât păcătoșii puteau fi iertați. Făcând o pa‐
ralelă cu acestea, găsim că darurile spirituale sunt parte din aceeași însărcinare. În absența unei
dovezi că darurile spirituale trebuiau să fie restricționate la vreun veac particular al bisericii
creștine, doar această însărcinare este o dovadă suficientă a perpetuității lor.
Unii fac o diferență între apostoli și cei care ar trebui să creadă bazat pe cuvintele lor,
astfel: apostolii au darurile, iar credincioșii nu. Aceștia cred că această distincție între cele două
clase poate fi găsită în rugăciunea Domnului din Ioan 17. Răspundem la aceasta citând cuvinte‐
le Domnului nostru din însărcinarea inițială, după cum urmează: „Iată semnele cari vor însoţi
pe cei ce vor crede”. Sau așa cum a tradus Dr. Geo Campbell „Puterile miraculoase vor însoți pe
credincioși” sau cum a tradus Wakefield Renders „aceste semne vor însoți credincioșii”. Când
poate fi arătat că a crede a fost cerut doar primilor creștini, atunci poate fi dovedit că darurile
au fost numai pentru ei.

9

Promisiunea plină de har a Domnului nostru făcută în această trimitere „Și iată că Eu
sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului” este cea mai mare dovadă a perpetuității
darurilor. El nu trebuia să fie personal cu poporul Său, dar cum urma să fie cu ei? Raportul in‐
spirat ne spună că după ce Isus a fost primit în ceruri „ei au plecat și au propovăduit pretutin‐
deni. Domnul lucra împreună cu ei, și întărea Cuvântul prin semnele, care‐l însoţeau.” Promi‐
siunea Sa nu poate fi limitată doar la viața celor 12, sau a creștinilor din primul secol, pentru că
ea se întinde până la sfârșitul lumii. „Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul
veacului”, până la sfârșitul veacului creștin. Dacă spunem că aceasta a avut în vedere doar vea‐
cul evreiesc, răspundem că această dispensațiune s‐a închis odată cu moartea lui Hristos, cu 42
de zile înainte ca această însărcinare să fie dată. Oferim ca dovadă două pasaje. „A șters zapisul
cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l‐a nimicit, pironindu‐l pe
cruce.” ‐ Coloseni 2:14. „… dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa și darul de
mâncare” ‐ Dan 9: 27. Această profeție s‐a împlinit la moartea lui Mesia, la mijlocul celei de‐a
șaptezecea săptămâni. Acolo, sacrificiul tipic evreiesc a încetat să mai aibă valoare, atunci când
a fost oferit sacrificiul anti‐tipic. Hristos a rostit această însărcinare înainte de înălțarea Sa
(Marcu 16: 19), care a fost cu cel puțin 42 de zile după crucificare.
Să crezi că sfârșitul lumii despre care se vorbește aici înseamnă închiderea perioadei
evreiești, înseamnă să așezi Evanghelia, cu toate specificațiile din însărcinare, în urmă, la peri‐
oada evreiască, să se încheie în acea perioadă și prezentul să fie lăsat fără ea. Această părere
este prea absurdă ca să fie necesar vreun comentariu suplimentar.
Ne îndreptăm spre mărturia lui Pavel din Efeseni 4: 4‐13 „Este un singur trup, un singur
Duh, după cum și voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur
Domn, o singură credinţă, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care
este mai pe sus de toţi, care lucrează prin toţi și care este în toţi. Dar fiecăruia din noi harul i‐a
fost dat după măsura darului lui Hristos. De aceea este zis: «S‐a suit sus, a luat robia roabă, și a
dat daruri oamenilor.» … Și El a dat pe unii apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evangheliști; pe
alţii, păstori și învăţători, pentru desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zi‐
direa trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei și a cunoștinţei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea staturii plinătăţii lui Hristos.”
Apostolul prezintă mai întâi subiectul unității. Face aceasta prin declarația că este doar
un trup, un singur Duh, o singură nădejde, un singur Domn, o singură credință, un singur
Dumnezeu, Tată al tuturor. El prezintă apoi darurile ca fiind un mijloc prin care Dumnezeu
plănuiește să asigure unitatea bisericii. Face referire la ridicarea la cer a lui Hristos, când a
mers în ceruri cu cei pe care i‐a eliberat din mormintele lor, ca fiind timpul când au fost oferite
darurile. Menționează apoi unele dintre daruri, date în același timp, pentru același obiectiv și
toate pentru a se întinde pe aceeași perioadă de timp. Este admis că evangheliștii, pastorii și
profesorii există până la sfârșitul perioadei creștine. De ce nu și celelalte? Dacă se spune că
unitatea și desăvârșirea despre care vorbește apostolul aparțin istoriei trecute a bisericii, răs‐
pundem că evangheliștii, pastorii și profesorii au încetat să mai aibă utilitate cu atingerea ace‐
lei stări fericite de lucruri. Cine admite continuitatea acestora trebuie să admită și continuita‐
tea celorlalte.
Este bine să observăm că epistola lui Pavel către Efeseni a fost scrisă în anul 64 și că pri‐
vește din acel punct, spre viitor, după aceea unitate și desăvârșire a bisericii care va fi împlinită
de aceste daruri – „, până vom ajunge toţi la unirea credinţei” spune apostolul.
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Dacă Pavel nu a putut vedea această unitate și desăvârșire în zilele sale, cu siguranță nici
noi nu o putem vedea în istoria trecută a bisericii, de unde se deduce continuitatea darurilor și
reapariția lor cu mare putere în ultimele zile pentru a uni și desăvârși biserica, gata pentru lua‐
rea la cer la cea de‐a doua venire a lui Isus Hristos.
În epistola sa către corinteni, Pavel vorbește cu hotărâre despre subiectul darurilor spiri‐
tuale. „În ce privește darurile duhovnicești, fraţilor, nu voiesc să fiţi în necunoștinţă.” ‐ 1 Corin‐
teni 12:1. El privește subiectul ca fiind de mare importanță și îndeamnă ca să fie cunoscut. Dar în
tot ceea ce a spus despre subiect, nici măcar o singură dată nu a sugerat că darurile vor înceta
înainte de venirea zilei desăvârșite a slavei. El intenționează să‐i învețe pe corinteni cu privire la
acest subiect. Nu vrea ca ei să fie ignoranți în ce privește subiectul. De aceea, dacă darurile au
fost destinate doar primilor creștini, ne‐am putea aștepta să găsim aceasta într‐una din episto‐
lele sale către ei, ceva instrucțiuni în acest punct. Afirmăm că nu există nicio intenție de acest
fel în scrisorile sale către ei. Pavel punctează clar timpul când darurile vor înceta: „Dragostea nu
va pieri niciodată. Proorociile se vor sfârși; limbile vor înceta; cunoștinţa va avea sfârșit. Căci
cunoaștem în parte, și proorocim în parte; dar când va veni ce este desăvârșit, acest «în parte»
se va sfârși. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un copil;
când m‐am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, vedem ca într‐o oglindă, în
chip întunecos; dar atunci, vom vedea faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cu‐
noaște deplin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin.” – 1 Corinteni 13:8‐12.
Apostolul pune în contrast starea muritoare cu cea nemuritoare, prezentul imperfect cu
ceea ce va fi perfect, prezentul înnorat în timp ce umblăm prin credință, cu slava deschisă a vie‐
ții ce va veni. Aici, noi cunoaștem în parte, profețim în parte; acolo, ce este în parte va fi dat la o
parte. Aici vedem în chip întunecos, acolo față în față. Aici cunoaștem în parte, acolo, așa cum
suntem cunoscuți. Dragostea nu va pieri niciodată. De aceea este harul creștin cel mai mare;
acolo va fi slava nemuritorilor din veșnicie în veșnicie. În acest sens dragostea nu va pieri nicio‐
dată. Dar profeția va înceta. Vorbirea în limbi va înceta și cunoștința se va risipi. Lumina cerului
venită prin aceste canale vagi și celelalte daruri ale Duhului Sfânt, este înfățișată ca fiind în par‐
te și va fi înlocuită de ziua desăvârșită a slavei, când putem vorbi față în față cu Dumnezeu, cu
Hristos și cu îngerii, la fel cum au vorbit primii noștri părinți în grădina Edenului înainte de in‐
trarea păcatului. Dar când? Aceasta este întrebarea vitală. Când vor înceta darurile? Să‐l lăsăm
pe Pavel să răspundă: „dar când va veni ce este desăvârșit, acest «în parte» se va sfârși.” „Și tot
poporul să răspundă: «Amin!»”
Apostolul prezintă darurile mai pe deplin în 1 Corinteni 12:28 „Și Dumnezeu a rânduit în
Biserică, întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, învăţători; apoi, pe cei ce au darul minuni‐
lor; apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorărilor, cârmuirilor, și vorbirii în felurite limbi.”
Dumnezeu le‐a desemnat în biserică. Unde este scris că ele au fost scoase din biserică?
În acest text sunt menționate opt daruri în ordinea importanței lor. Că primul, al doilea, al trei‐
lea, se referă la importanță și nu la timp, este evident din faptul că Pavel se ocupă pe larg de va‐
loarea relativă a anumitor daruri, iar în versetul 31 spune: „umblaţi dar după darurile cele mai
bune”.
1 Corinteni 1:4‐8: „Mulţumesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru ha‐
rul lui Dumnezeu, care v‐a fost dat în Isus Hristos. Căci în El aţi fost îmbogăţiţi în toate privin‐
ţele, cu orice vorbire și cu orice cunoștinţă. În felul acesta mărturia despre Hristos a fost bine
întărită în mijlocul vostru; așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării
Domnului nostru Isus Hristos.
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El vă va întări până la sfârșit, în așa fel ca să fiţi fără vină în ziua venirii Domnului nostru
Isus Hristos.”
Darurile au fost plantate în biserica creștină. Dumnezeu le‐a desemnat acolo. Tragem
concluzia că cei din Corint s‐au împărtășit cu beneficiile lor din faptul că Pavel în epistolele tri‐
mise acordă mult spațiu pentru a vorbi cu hotărâre în privința utilizării lor corespunzătoare. În
pasajul de mai sus, apostolul îi mulțumește lui Dumnezeu în numele lor pentru harul care le‐a
fost dat de Isus Hristos; că au fost îmbogățiți în toate privințele și în cunoștință, în felul acesta
mărturia lui Isus Hristos a fost atestată în ei. Dacă mergem la Apocalipsa 19:10, unde găsim o
definiție inspirată a mărturiei lui Isus Hristos, citim: „mărturia lui Isus este Duhul proorociei”.
Prin aceasta ei au fost îmbogățiți în cunoștință și în toate privințele.
Oricât de aplicabilă a fost această mărturie bisericii din Corint la timpul când apostolul
a scris acestea, sau pentru creștini de atunci și până astăzi, cu siguranță că o referință specială
este făcută la ultimele zile în expresiile „în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos”,
„sfârșit” și „ziua venirii Domnului”. De aceea, versetul 7 „așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de
dar, în așteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos” învață continuitatea darurilor și privi‐
legiul celor care așteaptă, să aibă toate darurile. Sfârșitul despre care se vorbește aici este evi‐
dent sfârșitul veacului.
Aici, în această legătură, este introdus subiectul unității desăvârșite. Citiți versetul 19. În
Efeseni 4:11‐19, Pavel i‐a învățat pe Efeseni că darurile au fost date „pentru desăvârșirea sfinţi‐
lor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la
unirea credinţei”. Pe Corinteni îi îndeamnă „să aveţi toţi același fel de vorbire, să n‐aveţi dezbi‐
nări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârșit într‐un gând și o simţire” și aceasta în legătură
cu declarația „așa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în așteptarea arătării Domnului nostru
Isus Hristos”. Atunci, chiar aici, vine restituirea darurilor pentru a uni și a pregăti pe așteptă‐
tori pentru a doua venire a lui Isus Hristos. …
Epistolele către Corinteni au fost scrise pentru binele bisericii creștine și nu doar pentru
acei creștini care au trăit la Corint și anumite porțiuni au o aplicare specială la timpul prezent.
Atragem atenția spre două pasaje în care apostolul, în mod aparent prin folosirea cuvântului
„noi”, se adresează doar celor ce trăiau atunci și totuși evenimentele de care vorbește sunt în
viitor. În capitolul 15:51‐52, Pavel spune: „Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi
vom fi schimbaţi, într‐o clipă, într‐o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va
suna, morţii vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbaţi.” Ar trebui să spunem că
„noi”, utilizat de trei ori în acest pasaj, îi include doar pe Pavel și pe membrii bisericii din Co‐
rint care trăiau atunci? Contextul nu permite o aplicare așa de îngustă. Pavel și frații săi din
Corint au adormit cu toții. Ultima trompetă nu a sunat atunci. Niciunul dintre ei nu a fost
schimbat în nemurire într‐o clipeală. De aceea, această mărturie are o aplicare specială la creș‐
tinii care sunt în viață pe pământ în timpul celei de a doua veniri a lui Hristos.
În 1 Tesaloniceni 4:16‐18, apostolul spune: „Căci Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul
unui arhanghel și cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi vor învia cei morţi în
Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să în‐
tâmpinăm pe Domnul în văzduh; și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi‐vă dar unii
pe alţii cu aceste cuvinte.” Aici folosește din noi cuvântul „noi”, dar evenimentele menționate
nu au avut loc în timpul zilelor lui Pavel. El și frații din Tesalonic nu au fost luați la cer fără să
vadă moartea.
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În 5:1‐4 spune: „Cât despre vremi și soroace, n‐aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor. Pen‐
tru că voi înșivă știţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea. Când vor zice:
«Pace și liniște!» atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste fe‐
meia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare. Dar voi, fraţilor, nu sunteţi în întunerec, pentru ca
ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.” Ziua Domnului este ziua prăpădeniei neașteptate. Ziua mâ‐
niei este asociată în Noul și Vechiul Testament cu cea de‐a doua venire a lui Hristos. Această
ziuă nu este în trecut, de aceea limbajul nu este aplicabil creștinilor din generațiile trecute.
Creștinii ultimei generații – bărbații și femeile care trăiesc pe pământ când ziua Domnului vine
– sunt cei despre care se amintește aici. De aceea, toți adventiștii adevărați se vor privi pe sine
ca fiind frații amintiți de Pavel și limbajul său va fi privit ca fiind aplicabil la timpul prezent. El
continuă capitolul fără a schimba discuția, stabilind datorii practice care se aplică la cei care
privesc spre apropierea zilei Domnului și în versetele 19‐21 spune: „Nu stingeţi Duhul. Nu dis‐
preţuiţi proorociile. Ci cercetaţi toate lucrurile, și păstraţi ce este bun.” În aceste cuvinte se gă‐
sesc trei porunci foarte importante.
„Nu stingeți Duhul”. Noi stingem focul cu apă. Necredința este o modalitate remar‐
cabilă de a stinge Duhul. În propria Sa regiune, Isus, nu a nu a făcut multe lucrări
minunate din cauza necredinței lor. În momentul de față există o stare aproape uni‐
versală de necredință în legătură cu lucrările Duhului Sfânt, în mod special în ce pri‐
vește manifestările darurilor spirituale. Necredința îndepărtează Duhul lui Dumne‐
zeu de la minte. Ea stinge Duhul și lasă masele expuse în fața amăgirii acestor zile de
pe urmă.
Aceia care prin necredință sting Duhul în aceste
zile de pe urmă vor fi rău pregătiți în a‐și asuma ma‐
rile binecuvântări pe care Dumnezeu le‐a promis prin
profetul Ioel, citat de Petru în Fapte 2:17‐18: „În zilele
de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul
Meu peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voas‐
tre vor prooroci, tinerii voștri vor avea vedenii, și bă‐
trânii voștri vor visa visuri! Da, chiar și peste robii
Mei și peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea,
din Duhul Meu, și vor prooroci. ” Ploaia timpurie a
fost dată în ziua cincizecimii pentru a face ca sămânța Evangheliei să germineze și să prindă
rădăcină. Ploaia târzie vine pentru a maturiza secerișul auriu, pentru hambarul lui Dumnezeu.
Ai grijă, drag cititor, ca nu cumva necredința din tine să stingă Duhul și să te îndepărteze de
marile binecuvântări pregătite pentru „cei ce vor crede”.
„Nu disprețuiți profețiile.” Prin aceste cuvinte suntem avertizați despre unul din pe‐
ricolele zilelor de pe urmă. Pretențiile lui Ann Lee, mama shaker‐ilor, profeții co‐
rupți ai mormonismului și cei 1001 profeți medium ai Satanei, devotați cauzei spiri‐
tismului cu toată josnicia lui, au lovit lumea cu dezgust față de tot ce este suprana‐
tural. Satana nu ridică aceste lucruri doar pentru a distruge multe suflete prin ele, ci
și pentru a‐i dezgusta și îndepărta pe alții cât mai departe posibil în necredință în
ceea ce privește darurile Duhului Sfânt. De aici rezultă pericolul de a disprețui fără
deosebire toate profețiile.
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„Cercetaţi (puneți la probă, testați) toate lucrurile și păstraţi ce este bun.” Aceste trei
declarații au o relație apropiată una cu cealaltă. De aceea, a pune la probă toate lu‐
crurile, nu se referă la toate lucrurile din lumea întreagă, pentru că aceasta ar impu‐
ne o taxă nerezonabilă asupra creștinului; de aceea expresia trebuie limitată la sub‐
iectul profeției. Nu disprețuiți profețiile, ci puneți‐le la probă și separați ceea ce este
adevărat de falsurile diavolului. Ceea ce este bun, ceea ce este de la Duhul lui Dum‐
nezeu, ceea ce trece testul; păstrați! În continuare vom oferi trei reguli prin care un
profet fals sau adevărat poate fi recunoscut.
Matei 7:151‐20 – „Păziţi‐vă de prooroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcaţi în haine
de oi, dar pe dinlăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veţi cunoaște după roadele lor.
Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom
bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face
roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roa‐
de bune, este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veţi cunoaște.”
Isaia 8:19‐20 – „Dacă vi se zice însă: «Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii și pe cei ce
spun viitorul, cari șoptesc și bolborosesc,» răspundeţi: «Nu va întreba oare un po‐
por pe Dumnezeul său? Va întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La lege și la
mărturie!» Căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul
acesta.”
Profeții falși spun lucruri dulci, profețesc minciuni și strigă „pace și siguranță”,
strigăt care a încântat întotdeauna pe cei necredincioși; de aici rezultă pacea și
siguranța în deziluzia spiritismului. Ieremia 14:14 – „Dar Domnul mi‐a răspuns:
«Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i‐am trimis, nu le‐am
dat poruncă, și nu le‐am vorbit; ci ei vă proorocesc niște vedenii mincinoase, pro‐
orociri deșerte, înșelătorii și închipuiri scoase din inima lor. ” Capitolul 23;16‐17 –
„,Așa vorbește Domnul oștirilor: «N‐ascultaţi cuvintele proorocilor care vă proo‐
rocesc! Ei vă leagănă în închipuiri zădarnice; spun vedenii ieșite din inima lor, nu
ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce Mă nesocotesc: ,Domnul a zis: ‘Veţi
avea pace’’; și zic tuturor celor ce trăiesc după aplecările inimii lor: ,Nu vi se va
întâmpla niciun rău.’»” Capitolul 8:10‐11 – „De aceea, pe nevestele lor le voi da al‐
tora, și ogoarele lor altor stăpâni. Căci de la cel mai mic până la cel mai mare, toţi
sunt lacomi de câștig mârșav, de la prooroc până la preot, toţi înșală! Leagă în
chip ușuratic rana fiicei poporului Meu, zicând: «Pace! Pace!» Și totuși pace nu
este.”
Capitolul 5:30‐31 – „Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ţară. Proorocii proorocesc
neadevăruri, preoţii stăpânesc cu ajutorul lor, și poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce
veţi face la urmă?”
Isaia 30:8‐11 – „,Du‐te acum ‐ zice Domnul ‐ de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbli‐
ţă, și sapă‐le într‐o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de
veci. Scrie că: «Poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii cari nu
vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: «Să nu vedeţi!» și proorocilor: «Să nu proo‐
rociţi adevăruri, ci spuneţi‐ne lucruri măgulitoare, proorociţi‐ne lucruri închipuite! Abateţi‐vă
din drum, daţi‐vă în lături de pe cărare, lăsaţi‐ne în pace cu Sfântul lui Israel!»”
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Pe de altă parte profeții lui Dumnezeu au condamnat cu credincioșie păcatul și au purtat
o mărturie care a adus asupra capului lor mânia celor cu o neprihănire proprie și înșelați.
Ioel 2:28‐32 cere atenția noastră. „După aceea, voi turna Duhul Meu peste orice făptură;
fiii și fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voștri vor visa visuri, și tinerii voștri vor avea vedenii.
Chiar și peste robi și peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Voi face să se vadă sem‐
ne în ceruri și pe pământ: sânge, foc, și stâlpi de fum; soarele se va preface în întunerec, și luna
în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci oricine va che‐
ma Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim,
cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași, pe care‐i va chema Domnul.”
Atragem atenția spre următoarele puncte din această profeție:
1) Manifestările Duhului lui Dumnezeu amintite în această profeție sunt în legătură
cu semnele apropiatei și teribilei zile a Domnului. De fapt, ele sunt unul din aceste
semne.
2) Strigarea Numelui lui Dumnezeu și eliberarea rămășiței, despre care se vorbește în
strânsă legătură cu marea zi a Domnului, se referă în mod evident la ultimele scene
ale istoriei bisericii în această stare muritoare. Poporul persecutat al lui Dumnezeu
urmează să ridice glasurile la unison către cer și să strige zi și noapte pentru a fi eli‐
berați. Acest fapt este simbolizat de cererea îngerului al patrulea din Apocalipsa 14:15.
Ca răspuns la această cerere, rămășița care păzește poruncile lui Dumnezeu și țin
mărturia lui Isus, va fi eliberată.
3) Obiectăm față de teologia îngustă care nu îngăduie femeilor bătrâne să aibă visuri
pentru că profetul a spus: „bătrânii voștri vor visa visuri” și nu le vor lăsa pe tinere să
aibă viziuni pentru că profetul a spus: „tinerii voștri vor avea vedenii”. Acești critici
cu țepi par că uită faptul că „om” și „oameni” înseamnă la modul general în Scriptură
atât bărbați cât și femei. Cartea spune: „oamenilor le este rânduit să moară o singură
dată”. Femeile nu mor? „,Oamenilor, către voi strig, și spre fiii oamenilor se îndreap‐
tă glasul meu.” Domnul nu cheamă și femei? Dar profeția spune „fiii și fiicele voastre
vor prooroci”.
În ziua cincizecimii credincioșii au fost umpluți cu Duhul Sfânt și au început să vorbeas‐
că în alte limbi spre marea uimire a mulțimilor. Unii, neobișnuiți cu lucrările Duhului Sfânt, au
spus: „oamenii aceștia sunt plini de must”. Petru a răspuns: „Oamenii aceștia nu sunt beţi, cum
vă închipuiţi voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proo‐
rocul Ioel: «În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptu‐
ră»”.
Profeția lui Ioel se aplică la veacul creștin. Nu ne opunem să aplicăm termenul „zilele de
pe urmă”, utilizat aici de Petru, la întregul veac, deși ar putea avea o însemnătate limitată. Să
lăsăm ca acest gând să ia naștere în minte – marile evenimente ale profeției sunt în strânsă le‐
gătură cu marea zi a lui Dumnezeu și sunt semne ale acesteia.
Duhul Sfânt a fost dat în ziua cincizecimii. De aceea Petru, arătând influența Sa asupra
credincioșilor cu aceea ocazie, a putut spune: „aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel.”
Aceasta a fost ploaia timpurie. De atunci credincioșii s‐au bucurat de Duhul Sfânt, care din
când în când Și‐a manifestat în mod miraculos puterea. Pentru sfârșitul veacului este păstrată
ploaia târzie, revărsarea Duhului Sfânt. Aceasta este împlinirea profeției lui Ioel. …

15

Apocalipsa 12:17 ne spune: „Și balaurul, mâniat pe femeie, s‐a dus să facă război cu rămă‐
șiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și ţin mărturia lui Isus Hristos.”
Femeia este un simbol pentru biserică, iar rămășița bisericii reprezintă pe creștinii ulti‐
mei generații, care trăiesc chiar înainte de a doua venire. Satana duce un război cu ei pentru că
păzesc poruncile lui Dumnezeu, Sabatul și toate celelalte și au mărturia lui Isus Hristos, care,
conform Apocalipsa 19:10 este „Duhul proorociei”. Aici vedem motivele pentru care diavolul
poartă război rămășiței. Ei învață păzirea celor zece porunci și reapariția darurilor și recunosc
darul profeției manifestat printre ei. Când diavolul a pus un picior pe ce‐a de‐a patra poruncă,
iar pe celălalt pe darurile sădite în biserică de Isus Hristos, atunci maiestatea lui satanică a fost
umplută cu încântare răzbunătoare. Dar atunci când rămășița, pe care Domnul plănuiește să o
pregătească pentru luarea la cer fără să vadă moartea întrebând „care sunt cărările cele vechi,
care este calea cea bună” și umblând pe ea , atunci diavolul este plin de mânie și face război cu
ei.
Adevăratul spirit al oștii demonice, care deja se dezvoltă oarecum, este viu descris de
Isaia 30:8‐13 ca manifestându‐se chiar înainte de distrugerea subită a celor care urăsc mărturia
curată și iubesc lucrurile dulci și înșelătoare.
„«Du‐te acum» ‐ zice Domnul ‐ «de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o tăbliţă, și sapă‐
le într‐o carte, ca să rămână până în ziua de apoi, ca mărturie pe vecie și în veci de veci. Scrie
că: ‘Poporul acesta este un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să as‐
culte Legea Domnului, care zic văzătorilor: ,Să nu vedeţi!` și proorocilor: ,Să nu proorociţi ade‐
văruri, ci spuneţi‐ne lucruri măgulitoare, proorociţi‐ne lucruri închipuite! Abateţi‐vă din drum,
daţi‐vă în lături de pe cărare, lăsaţi‐ne în pace cu Sfântul lui Israel!» De aceea așa vorbește Sfân‐
tul lui Israel: «Fiindcă lepădaţi cuvântul acesta, și vă încredeţi în silnicie și vicleșuguri, și vă
sprijiniţi pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va fi pentru voi ca spărtura unui zid înalt, care,
spărgându‐se, ameninţă să cadă, și a cărui prăbușire vine deodată, într‐o clipă»”
Dar scepticul întreabă: Unde sunt darurile? Dacă poziția ta este corectă de ce ele nu s‐
au manifestat în biserică de când Dumnezeu le‐a stabilit în biserică? De ce nu sunt acum bol‐
navii vindecați prin credință? Suntem conștienți că aceasta este principala obiecție adusă împo‐
triva doctrinei biblice a continuității darurilor și de aceea cere o atenție specială. Răspundem
așa:
1) În zilele lui Pavel bolnavii nu au fost întotdeauna vindecați prin credință. În 2 Timotei
4:20 el spune: „pe Trofim l‐am lăsat bolnav în Milet”. În 1 Timotei 5:23 spune „Să nu mai bei nu‐
mai apă, ci să iei și câte puţin vin, din pricina stomacului tău, și din pricina deselor tale îmbol‐
năviri.” Dumnezeu ar fi putut răspunde rugăciunilor robului Său Pavel, să‐l ridice pe Trofim și
să vindece boala lui Timotei, dacă aceasta ar fi fost cel mai bine. Tragem concluzia că Dumne‐
zeu nu a intenționat în nici un veac să‐și manifeste puterea Sa astfel încât să nu fie niciun bol‐
nav printre creștini. Dar în cazurile în care ar fi fost bine pentru cei bolnavi și pentru propria
slavă, El Și‐a manifestat puterea și Și‐o va manifesta.
2) Necredința celor care declară că Îl urmează pe Hristos în manifestarea darurilor spiri‐
tuale este un motiv suficient pentru a arăta de ce nu sunt manifestate mai mult. Despre Hristos
a fost spus că: „n‐a făcut multe minuni în locul acela, din pricina necredinţei lor” – Matei 13:28.
Există o necredință nepotrivită la mulți din aceste zile care declară că au Biblia ca și ghid al lor,
care se aseamănă cu cei care, batjocoritor, au spus despre Hristos, care era atârnat pe cruce:
„Hristosul, Împăratul lui Israel, să Se pogoare acum de pe cruce, ca să vedem și să credem!”
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Se spune uneori ca răspuns la evidențele biblice ale continuității darurilor „faceți o mi‐
nune și vom crede doctrina voastră”. Nu este planul lui Dumnezeu să satisfacă un astfel de spi‐
rit; pentru că dacă ar vedea manifestări miraculoase ca în zilele lui Hristos, Petru și Pavel, le‐ar
atribui cu batjocură puterii Satanei sau altor puteri în afara puterii lui Dumnezeu.
Credința umilă, încrezătoare, mișcă omnipotența. Doar aceia care au această credință
pot aștepta manifestarea darurilor. Marcu 2:5 ‐ „Când le‐a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogu‐
lui: «Fiule, păcatele îţi sunt iertate!»”. Marcu 9:23 – „Isus a răspuns: «Tu zici: ,Dacă poţi!´...
Toate lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede!»”. Matei 9:21‐22 – „Căci își zicea ea: «Numai să
mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.» Isus S‐a întors, a văzut o, și i‐a zis:
«Îndrăznește, fiică! Credinţa ta te‐a tămăduit.» Și s‐a tămăduit femeia chiar în ceasul acela.”
Matei 15:28 – „Atunci Isus i‐a zis: «O, femeie, mare este credinţa Ta; facă‐ţi‐se cum voiești.» Și
fiica ei s‐a tămăduit chiar în ceasul acela.”
Darurile au fost înlocuite în bisericile populare de crezurile umane. Scopul pentru care
au fost date darurile, după cum a declarat Pavel, este „desăvârșirea sfinţilor, în vederea lucrării
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toţi la unirea credinţei.” Acestea
au fost mijloacele rânduite de cer pentru a asigura unitatea bisericii. Hristos S‐a rugat ca popo‐
rul Său să devină una, după cum și El este una cu Tatăl. Citiți Ioan 17. Paul i‐a îndemnat pe co‐
rinteni în Numele lui Hristos să aibă aceeași gândire și aceeași judecată. Citiți 1 Corinteni 2:10;
Romani 15:5; Filipeni 2:1, 2; 1 Petru 3:8. Darurile au fost date pentru a asigura unitatea.
Dar bisericile populare au introdus alte mijloace pentru a asigura unitatea și anume
crezurile umane. Aceste crezuri asigură un fel de unitate fiecărei denominațiuni; dar toate s‐au
dovedit ineficiente după cum se poate vedea în „noile școli” din aproape fiecărei denominațiuni
înrădăcinate în crez. De aici rezultă multele feluri de baptiști, prezbiterieni, metodiști etc. În
Cartea lui Dumnezeu nu există nicăieri nicio scuză pentru această stare de lucruri. Aceste secte
nu se găsesc pe fundamentul unității lăsat de Isus Hristos și învățat de Pavel, constructorul în‐
țelept. Sectele mai mici, care resping crezurile umane și care declară că au Biblia ca singură re‐
gulă de credință și practică, și care resping totuși darurile, nu sunt cu nimic mai bune. În aceste
timpuri primejdioase ei se zguduie până la fragmentare, deși strigă: Biblia! Biblia! Noi de ase‐
menea am ridica Biblia și am spune celor care spun despre noi că înlocuim Biblia cu darurile,
că nu suntem mulțumiți cu o parte doar din scrierile sacre, ci pretindem ca fiind ale noastre
Biblia și toată Biblia, darurile și toate.
Nu pot să aibă dreptate toate denominațiunile și nu este greșit să presupui că niciuna dintre
ele nu are dreptate în toate punctele de credință. Pentru a arăta că acestea nu pot avea și cre‐
zurile și darurile în același timp, că darurile sunt îndepărtate de crezuri, vom presupune că
Dumnezeu, prin instrumente alese din fiecare sectă, începe să arate greșelile din crezurile aces‐
tor denominațiuni diferite. Dacă vor primi mărturia ca venind din cer, aceasta le va distruge
crezurile. Dar le vor da ei la o parte pentru a veni pe platforma unității învățată de Hristos, Pa‐
vel și Petru? Niciodată! Niciodată! De o mie de ori mai repede ar călca în picioare instrumente‐
le umile alese de Dumnezeu. Este evident că, dacă darurile ar fi fost primite, ar fi distrus crezu‐
rile umane și dacă crezurile sunt primite, acestea închid darurile. Solia îngerului al doilea i‐a
adus pe adventiști din bisericile legate de crezuri acolo unde pot să fie îmbogățiți de daruri, să
fie uniți și pregătiți pentru venirea Domnului. …
James White
Întrebarea pe care trebuie să o avem în studiu este: avem noi darurile spirituale sau ne
bazăm pe crezuri?
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M.L. Andreasen
Mărturie pentru profet
Rândurile de mai jos sunt pasaje dintr‐o predică susținută de fratele M.L. Andreasen la o întâlni‐
re de tabără în Ohio, în anul 1955. Ele sunt o mărturie pentru adventiștii care astăzi nu știu cum să se
raporteze la scrierile Spiritului Profeției, dar și o consolidare în adevăr pentru aceia care o recunosc ca
profet adevărat.
Andreasen a fost primul, din câte cunoaștem noi, care a început o indexare a scrierilor lui Ellen White, cu mult
înainte de Fundația White.

Serviciul din această dimineaţă va fi puțin diferit față de cel obișnuit de la ora unsprezece. Am fost rugat să
vorbesc pe tema Spiritului Profeției, mai mult; în special despre experienţele mele personale cu sora White. Nu au
rămas mulţi care au cunoscut‐o și care au fost în prezența doamnei White, și cel mai bine este ca această oră să
fie utilizată în acest scop.
Când am devenit adventist [n.tr. în 1894], am auzit despre sora White, dar nu mi s‐a dat nicio îndrumare
specială, am acceptat pur și simplu credinţa în scrierile Spiritului Profeției, așa cum am făcut cu multe alte lucruri,
fără a pătrunde adânc în subiect. Am renunțat la a mânca lucruri necurate și la a bea ceea ce nu este bun; pur si
simplu am renunțat la asta.
Am fost crescut ca protestant și atunci stăteam la poziția lui Luther, care cu mâna pe Biblie a spus: „aici
stau, nu pot face altfel, Dumnezeu să mă ajute”. M‐am alăturat Bisericii Adventiste crezând că este o biserică pro‐
testantă, dar am fost surprins și nedumerit să aflu că pastorii folosesc alte cărți. Am fost nedumerit pentru că
aceasta nu era protestantism conform noțiunilor mele. Dar am lăsat asta deoparte, am citit cărțile și am descoperit
că într‐adevăr erau foarte bune.
Apoi a venit timpul [n. tr. 1898] când m‐am pregătit sa predau. M‐am trezit față în față cu o întrebare pe
care am știut că trebuie să o limpezesc, pentru că dacă urma să predau copiilor și tinerilor, trebuia să o cunosc pe
propria piele mai întâi. Nu doar din zvonuri, nu doar din lectură, ci prin experienţa personală, în cazul în care
era posibil. La acea dată, frecventam Universitatea din Chicago, pe care nu am remarcat‐o, nici atunci, nici
acum, pentru ortodoxia sau religia sa, ci am urmat acolo un curs despre viaţa lui Hristos.
Viața lui Isus tocmai fusese tipărită [n.tr. 1898] și am folosit această carte ca o lectură complementară și am avut
ocazia să pătrund adânc în lectură, în învăţătura pe care o oferea cartea.
Deci, zi de zi, citeam Viața lui Isus, ca o lectură suplimentară, și comparam cu ceea ce învăţam în clasă. Astfel am
găsit, spre uimirea mea, că multe dintre întrebările uimitoare cu care au avut de‐a face și marii critici, erau rezolvate în
Viața lui Isus.
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Am devenit din ce în ce mai interesat de aceasta și la sfârșit am ajuns la un fel de punct culminant. Ce să fac? Care
este poziţia mea? Care ar trebui sa fie?
Și astfel, câţiva ani mai târziu, crezând în acţiuni directe, am stabilit să o găsesc pe sora White și să am o discuţie cu
ea. Așa am și făcut. [n. tr. Andreasen a vizitat‐o pe Ellen White la Elmshaven în 1909].
Am fost foarte tânăr [n.tr. aproximativ 33 de ani la momentul respectiv] și când am bătut la ușă nici nu am știut ce să
spun. Am făcut ceea ce un student a făcut mult mai târziu la Union College, atunci când a venit în biroul meu și a spus:
„Iată‐mă”.
Sora White m‐a primit foarte amabil. Cred că m‐a măsurat cu privirea și s‐a întrebat pentru ce am venit. I‐am spus
că aș dori să am privilegiul să am acces la dulap, acolo unde se aflau toate scrierile. I‐am spus că am citit toate cărţile ei
și vreau să văd cum le‐a scris, înainte ca cineva să dea de ele și să facă corecţii, omisiuni și parafrazări [să modifice fraze].
Ea s‐a uitat la mine și mi‐a spus că pot avea acest privilegiu.
Și așa, am început treaba. Am stat acolo trei luni și am lucrat aproape zi și noapte. Am citit ceea ce se afla în dulap,
o muncă imensă. Am fost uimit când am văzut volumul de munca. Dacă nu aș fi văzut personal, as fi spus că nimeni,
indiferent cât de mult ar trăi, nu ar putea scrie vreodată atât de mult. Dar acolo era dovada.
Deci, am citit Tragedia Veacurilor, scrisă de însăși mâna ei. M‐am gândit că a dictat scrierile ei altcuiva. Dar aceasta
se întâmpla rareori. Cea mai mare parte a fost scrisă de ea însăși, de mâna ei. Apoi a fost dată stenografilor. După aceea, ei
au copiat‐o pe hârtie de 8 pe 11, spaţiate dublu, uneori triplu. Apoi cartea a fost adusă înapoi la ea pentru corectură.
Uneori, ajutoarele ei făceau mici corecturi, de ortografie, punctuaţie sau de gramatică, dar apoi semnau numele lor
lângă acea modificare și o aduceau la ea pentru aprobare sau respingere.
Am adus cu mine o mulţime de citate pe care le‐am găsit când am citit foarte critic Viața lui Isus. Am vrut să văd
modul în care aceste declaraţii sunt făcute iniţial, înainte ca acestea să fie tipărite și înainte ca cineva să dea de ele.
Deci, repet, eu știam că nu sora White a scris Viața lui Isus. Nu se poate să fi fost ea. De aceasta eram sigur.
Anterior, în universitate, m‐am confruntat cu Browning și mi‐am spus că dacă l‐aș avea pe Browning în clasă, l‐aș
trimite acasă să înveţe cum să scrie. Acum, mi s‐a dat lucrarea de a găsi linii nemuritoare în Viața lui Isus, așa cum am
făcut în Shakespeare. Nu cred că am spus‐o bine pentru că nu a fost opera care mi s‐a încredințat, este munca pe care am
luat‐o eu, așa cum am găsit linii nemuritoare în Shakespeare. Dar am găsit mai multe linii nemuritoare în Viața lui Isus
decât în Shakespeare!
Și am fost uimit; am crezut că nu sora White le‐a scris și, cu aceasta în minte, am venit pentru a o vedea. Ce a scris?
Ce a scris ea înainte de a fi corectată munca ei de cei care fac corecturi?
Am adus cu mine toate declaraţiile sale cu privire la teologie pentru că am știut că sora White nu ar fi scris Viața lui
Isus, cu această exprimare frumoasă, pentru că nu are educaţie. Nu se poate să fi fost ea! De asemenea știam că ea nu ar fi
putut scrie această carte, cu excepţia cazului în care ar fi avut o educaţie superioară, teologică. Dar ea nu a avut. Așa că
știam. Am adus cu mine declaraţiile și le am comparat, citind în original, propriul ei manuscris; fiecare dintre acele de‐
claraţii le‐am găsit scrise de mâna ei, la fel cum au fost tipărite în carte! Aceasta a fost uimitor pentru mine.
Îmi amintesc foarte bine când am descoperit pentru prima dată în Viața lui Isus declaraţia extraordinară că în Hris‐
tos este viaţa, neîmprumutată, originală și nederivată. Aceasta a schimbat teologia mea și teologia denominațiunii. Am
citit cartea din nou și din nou, am găsit mai multe declaraţii pe care știam că nu ea le‐a scris, dar se regăseau acolo,
în manuscrisul ei.
Când am terminat cu munca mea, după trei luni, și am avut încredere într‐o muncă bine făcută, am fost convins că
acele scrieri nu ar putea fi explicate în niciun alt fel decât ca urmare a îndrumării divine. Aceste scrieri au fost scrise sub
conducerea lui Dumnezeu.
Sora White însăși a fost o personalitate foarte plăcută. Obișnuiam să stau cu ea dimineaţa devreme, la șase, cinci și
o dată la patru; iar ea scria. Stătea în balansoarul ei, cu braţele sprijinite pe o placă ce stătea pe brațele acestuia și aco‐
lo scria. Nu știu de ce m‐a acceptat, dar m‐am simțit binevenit.
M‐am așezat acolo în încercarea de a afla totul despre ea și, presupun, că ea m‐a citit în timp ce eu încercam să o
citesc pe ea. Am petrecut un timp de calitate împreună.
Ea mi‐a spus că scrierile ei au fost concepute sub îndrumarea Duhului Sfânt, dar că, mai târziu, în vreme ce recitea
un pasaj, ar fi aflat mai multe despre sensul său mai profund. A spus că și ea le‐a studiat, la fel ca mine.
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Mai târziu, am citit ce spune Biblia despre ceea ce afirma profetul Petru, că ei înșiși (profeții) trebuie să studieze
scrierile lor, pentru a vedea ce „împrejurări avea în vedere” Duhul lui Dumnezeu care S‐a manifestat în ei.
Astfel a scris ea. Repet ‐ toate declaraţiile neobișnuite pe care le‐am adus cu mine la Elmshaven le am văzut ca fi‐
ind autentice în manuscrisul ei.
Am discutat despre multe lucruri. Îmi amintesc prima data când am venit și i‐am văzut biroul, mi s‐a părut că este
învechit. Nu avea mobilă nouă de birou. Și mi‐am spus că dacă voi avea vreodată destul curaj, îi voi spune ceea ce cred eu
despre mobilierul ei.
Ei bine, s‐a făcut că într‐o dimineaţă ea să mă întrebe: „Crezi ca sunt extravagantă?”
I‐am spus ca nu.
„Ei bine, ieri a fost aici o soră și, atunci când m‐a văzut stând în acest balansoar, m‐a acuzat de extravaganţă. Scau‐
nul l‐am cumpărat la mâna a doua. Am dat opt dolari pe el.
Sora White a fost foarte sociabilă, o mama în Israel, am învăţat multe, multe lucruri. Mi‐a dat o claritate completă.
A fost un loc unde Willie [William C. White], fiul ei, nu m‐ar fi lăsat să intru. Și, ca de obicei, atunci când ți se in‐
terzice un anumit lucru, exact acel lucru dorești să‐l faci. Așa ca m‐am dus la sora White. Știam ce se afla înăuntru;
erau documente, documentele de familie pe care nimeni nu ar trebui să le citească în afară de cei din familie. Dacă aș fi
avut mai multă judecată, nu le‐aș fi cerut să le citesc. Am intrat acolo. Sora White a spus că le pot citi.
Așa că m‐am dus la Willie, care mi‐a dat un răspuns celebru: „nu mă îndoiesc de cuvântul tău, dar nu te cred.” Așa
că ne‐am dus amândoi la sora White. I‐am spus că Willie nu mă lasă să intru. Am discutat și ne a dat permisiunea sa in‐
trăm. Așa că m‐am dus; poate că nu ar fi trebuit să merg, dar mă bucur că am făcut‐o. Acolo am văzut scris de mâna ei,
scrisorile sale din vremea când avea paisprezece ani, scrisori către rudele si prietenii ei. Scrisorile erau lungi pe vremea
aceea, erau de zece, douăsprezece, cincisprezece, optsprezece pagini. Presupun că nu scriau în fiecare zi.
Și ea scria doar câteva cuvinte de natura personală, ca de exemplu: „ieri am fost la dentist”. Nu știam că erau sto‐
matologi în acele zile. Sau spunea: „m‐am dus să cumpăr opt metri de stambă ca să fac o rochie”. Restul, ce scria în aceste
scrisori, ai putea pune astăzi pe prima pagina a Review. Nu ar fi nevoie să adaugi niciun nume și fiecare adventist mai în
vârstă ar putea spune: „aceasta este sora White”. Restul a fost ca o predică. Astfel de scrisori erau acolo. Multe lucruri scri‐
se erau lucruri care nu ar fi trebuit să fie descoperite, dar toate erau de aceeași natură și am fost din nou profund impresio‐
nat: o fată tânără, care nu a scris cu scopul de a publica, nu a scris pentru ca cineva după cincizeci de ani sau mai târziu să
citească acele scrisori, scria doar scrisori obișnuite, dar se regăsea același spirit în toate scrierile ei.
Discursul meu de astăzi este cu adevărat o mărturie. Nu este o predică. Sunt doar martor și vă fac cunoscută mărtu‐
ria mea. Am plecat fascinat și mulţumit pentru că am văzut ceea ce „nu” putea fi scris de ea, dar totuși a fost. Nu am găsit
niciun sfârșit al declaraţiilor cu privire la teologie, care sunt atât de profunde, scrise de o femeie cu o educaţie limitată; am
fost convins, așa cum am spus, că, deși nu am înţeles tot, mâna lui Dumnezeu a fost la lucru.
Mulţi ani mai târziu, mi s‐a cerut să predau la Seminarul Teologic [1938]. Le‐am spus că aș fi bucuros, dar cu condi‐
ția să mai am o dată privilegiul de a vedea dulapul (la acel moment se afla la subsolul de la Conferinţa Generala, lângă ușa
de la Seminar]. Am avut acel privilegiu. Trei veri am lucrat, având ajutor competent. Am citit din nou totul, și mai degra‐
bă critic. Am putut citi destul de rapid, ceea ce, de altfel, voi toți și toți pastorii puteți face – să citiți repede fără a pierde
contextul și să fiți capabili să rețineți.
Așa că am citit, și am gândit critic, în măsura în care am putut, iar când am terminat, am fost din nou profund im‐
presionat și în cele din urmă am ajuns la concluzia că aici nu omul a fost cel ce a scris; aici au fost scrierile lui Dumnezeu.
Am ajuns sa mă închin apoi sorei White? O, nu! Am pus‐o pe un piedestal? Nu.
Dar numai cu pierderea sufletului meu, aș putea respinge aceste scrieri sau să neglijez cărţile pe care Dumnezeu le‐a
dat ca să ne conducă. Am în posesia mea mai mult de douăzeci de mii de declaraţii în domeniul teologiei, nu în cărţile
noastre, ci în articolele Spiritului Profetic și nu aș renunța la ele.
Am găsit în studiul meu propriu asupra sănătății, din nou și din nou, că deseori mă luptam cu o problemă. Și luam
uneori unele pagini scrise de sora White ca să le citesc. Și iată. Acolo se găsea ceea ce eu mă luptam să obțin cu săptămâni‐
le și lunile.
Mărturiile au o influenţă ciudată asupra mea și a ta. Le citești si te duci deoparte zicând: „Doamne, eu trebuie să fiu
un om mai bun sau nu voi vedea Împărăția, cu excepţia cazului în care mă pocăiesc de aceste lucruri”. Aceasta este ținta,
acesta este scopul, acestea sunt rezultatele citirii Mărturiilor. Ele te atrag spre Biblie, ele Îl măresc pe Dumnezeu, amplifi‐
că importanța Bibliei.
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Nu există în Mărturii multe lucruri care sunt greu de înţeles? Eu aș răspunde că „da”. Atunci când am venit la Se‐
minar, am spus că nu voi fi înșelat și nu voi înșela. Voi merge atât de departe cât mintea mea poate să meargă și voi cu‐
noaște adevărul.
Da, sunt lucruri greu de înţeles. Există unele lucruri în Biblie cu care m‐am luptat timp de câţiva ani buni. Mi‐aș fi
dorit să nu fi fost. Dar sunt. Să le arunc? Nu, nu. Așteptați, așteptați. Veţi găsi declaraţii pe care nu le veți înţelege decât
mai târziu.
La școală, un student a venit la mine și mi‐a spus că a găsit o contradicţie. „Sora White spune că Dumnezeu es‐
te judecător, dar și că Dumnezeu nu este judecător. Dumnezeu nu este judecător, Hristos este judecător, și aici scrie că
Dumnezeu este judecător”.
Veţi găsi o parte legat de acest subiect într‐un capitol din Tragedia veacurilor, unde scrie că Tatăl stă la judecată și
prezidează judecata. El este judecător și Hristos este avocatul. Veţi găsi mai târziu în aceeași carte scris că Dumnezeu nu
este Judecătorul. Ce vei face in privința asta? Așteaptă până vei primi lumina.
Ce lumina ai putea primi? Poți găsi sau vei găsi, în general, că poți crede și una, și alta, chiar dacă pare să fie în
contradicţie. Dar lumina va veni.
Acum Tatăl este Judecător la judecata de cercetare [în timp ce Isus este încă preot]. Hristos este Judecător în Ziua
Judecăţii, o mie de ani [judecata executivă]; după mileniu, El nu mai este preot. Ambele declaraţii sunt adevărate.
Avem nevoie să citim ceea ce a fost scris despre a mânca sănătos, despre cum se trăiește bine și să trăim în confor‐
mitate cu ceea ce scrie!
Ceea ce a fost scris, si ar fi bine să citești cu atenţie, fiecare declaraţie este valabilă și astăzi. Poate fi o declaraţie de
echilibrare. Nu neglijați și nu respingeți ceea ce a fost scris pentru învăţătura noastră.
Apropiindu‐ne de port, avem nevoie de un pilot – aceasta ne vorbește despre munca ei. Simt că dau un avertis‐
ment solemn poporului nostru cu privire la neglijarea acestor scrieri pe care ni le‐a dat Dumnezeu. Cum vom scăpa noi –
vorbesc din Biblie acum – cum vom scăpa noi dacă neglijăm, nu dacă respingem, nu dacă respingem, ci dacă negli‐
jăm. Cum vom scăpa? Aș vrea să aplic asta și la aceste scrieri. Cum vom scăpa? Ei bine, trebuie să dăm socoteală cu
toții.
Eu vă sfătuiesc să faceți un compartiment în creierul dumneavoastră, unde să puneți întrebările pe care nu le puteți
înţelege pe deplin. Nu neapărat să nu le credeți. Dar așteptaţi un pic si poate, după un an sau doi, această soluţie va veni
și Îi veți mulţumi lui Dumnezeu pentru asta.
Cum vom scăpa noi dacă neglijăm? Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru privilegiul de a fi Adventist de Ziua a Șap‐
tea. Este un lucru minunat. Dar, prieteni, dacă neglijăm ceea ce ne‐a dat Dumnezeu, cum vom scăpa?
Așadar, astăzi, nu vom reînnoi credinţa noastră și loialitatea faţă de acel steag, poruncile lui Dumnezeu și credinţa
lui Isus?
Și aceasta însumează totul. Aceasta se referă la scrierile care ne‐au fost date pentru acest timp. Deci, din nou mă‐
resc Numele lui Dumnezeu. Minunat, minunat! Dumnezeu scoate la iveala un popor, un popor care cunoaște viitorul,
așa cum niciun popor nu a cunoscut vreodată. Știm ceea ce urmează să vină. Știm persecuţiile care urmează să vină. Pen‐
tru că, în ultimele zile, vor fi vremuri grele. Să ne temem, atunci?
Încinge‐ți armura, stai ca o stâncă și fii sigur că Dumnezeu Își va salva poporul!”

M.L. Andreasen
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Din ținutul reginelor
Cum îngerii de la Muntele Sinai au ajutat unei situații din Queensland
Călătorind într-o zi sora White în Aukland, Noua Zeelandă, am întrebat-o dacă are vreo lumină în legătură cu rolul
pe care l-au avut îngerii în darea Legii pe Muntele Sinai. I-am menționat textul din Galateni 3:19 unde se spune: „Atunci
pentru ce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până când avea să vină «Sămânța» căreia Îi fusese
făcută făgăduința; și a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”
I-am explicat că am înțeles că Legea a fost spusă pe Muntele Sinai pentru a descoperi călcarea de Lege și că am
înțeles că «Sămânța» se referă la Isus, care a fost moștenitorul căruia îi fusese promis noul pământ după cum se spune în
versetele 16-18 și că venirea din versetul 19 este a doua venire pentru a-și cere moștenirea. A părut că ea a consimțit la
aceste lucruri. Dar am întrebat: „Cum adică: ‘și a fost dată prin îngeri‘ Legea? Ce parte au avut ei?”
Ea a răspuns: „Nu îți aminteș că în Psalmul 68 cu versetul 17 se spune: «Carele lui Dumnezeu sunt douăzeci de
mii, chiar mii de îngeri: Domnul este între ele, ca la Sinai»” (versiunea engleză KJV). „La Muntele Sinai”, a explicat ea,
„Dumnezeu a așezat o graniță de-a lungul muntelui. Era ca un cort viu alcătuit din îngeri care stăteau unii pe umerii altora
și își deschideau aripile pentru a preveni intrarea unui singur înger rău. Acest acoperământ viu acoperea vârful muntelui.
Dacă ar fi putut, Satana ar fi intrat acolo și ar fi ros t cuvinte pentru a duce poporul în confuzie. Îngerii au fost însărcinați
să lovească de moarte orice înger rău, om sau animal care ar încerca să penetreze acoperământul. Satana a ș ut lucrul
acesta și nu a încercat.
As el că, atunci când Legea le-a fost ros tă de vocea lui Dumnezeu, tot poporul, trei milioane, când Moise a adus
jos copia scrisă, au mărturisit: «Acestea sunt cuvintele pe care le-a ros t Domnul».”
„Acum îți voi da și o ilustrație a acestor lucruri”, a spus ea. „Am scris mărturii unor oameni care mai târziu au venit la mine tulburați, pentru a arăta ceva ce ei erau siguri că au ci t, dar nu se putea aplica lor. Când citau declarația, nu
puteam să îmi amintesc să o fi auzit sau scris, așa că îi rugam să aducă mărturia scrisă și să mi-o citească, iar ei mergeau la
pagina unde ei credeau că au văzut aceasta, dar nu puteau să găsească. «De ce», spuneau ei, «Sunt sigur că era aici» și
indicau locul de pe pagină. «Ei bine», le spuneam, «se pare că acum nu este acolo și nu am scris niciodată, nici nu am auzit
până nu mi-ai spus». «Cum vezi asta?» întrebau ei. «Oh, este simplu» le răspundeam. «Poate că ai fost stârnit, an cipând
lucruri pe care Dumnezeu nu le are în minte, iar dușmanul a profitat de ne și, fie ți-a aruncat cuvintele pe hâr e, fie ți lea spus, tot așa cum a făcut cu Eva, declarația falsă apărând în mintea și în ochii tăi.»”
Nu am ș ut atunci cât de mult voi avea nevoie de această ilustrație în Queensland. În ziua în care eram adunați
pentru organizarea bisericii din Rockhampton, era prezent un bărbat despre care eram siguri că va cere să devină membru, dar despre care credeam că va aduce necaz în biserică. Din punct de vedere moral era bun, dar era un căutător cronic
de greșeli. Ceea ce puteam face era să nu îl primim pe mo vul amin t și să ci m Scriptura care spune: „Primiți bine pe cel
slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice.” – Romani 14:1. Oricum, înainte de a ajunge în cadrul
întâlnirii la punctul în care primeam membri, el s-a ridicat și a declarat că în mp ce explicam natura și obiec vul organizării l-am numit 'diavol'. L-am asigurat că greșește, că niciodată în viață nu am numit pe cineva 'diavol' și cu siguranță nu de
la amvonul sfânt. El a insistat că am spus, așa că l-am întrebat pe pastorul care era cu mine la amvon dacă m-a auzit folosind acest cuvânt. M-a asigurat că nu. Apoi am întrebat adunarea și ei au spus că nu au auzit. Dar un frate, care stătea lângă el, s-a ridicat și a declarat că m-a auzit spunând acest cuvânt. Am întrebat apoi dacă mai este cineva în cort care a auzit,
și soția lui, care stătea în cealaltă parte a lui, a declarat că a auzit. Cei doi erau suflete bune și doritoare, pe care intenționam să-i primim în biserică. Am spus că îmi pare foarte rău că au auzit o as el de declarație și că nu neg că au auzit-o și că,
dacă așteaptă și au răbdare le voi explica de ce m-au auzit numindu-i 'diavol', când de fapt nu am făcut aceasta. Lucrul
acesta l-a iritat pe acest bărbat, s-a ridicat și a încercat să controleze situația și să dovedească faptul că sunt greșit. A declarat că a visat în noaptea dinainte că întâlnirea s-a terminat pentru el în exact această stare și că va pleca și nu va rămâne pentru a asculta explicația mea. I-am spus: „Presupun că îți vei îndeplini visul”. Și a ieșit afară spre ușurarea tuturor.
Soția sa și celălalt frate care au auzit cuvântul la care au obiectat, au rămas în mp ce eu le-am relatat lor și celorlalți 60
de membri explicația sorei White cu privire la îngerii de la Muntele Sinai și eforturile Satanei de a duce în confuzie pe cei pentru
care Dumnezeu trimite solii.
În acest moment, un alt frate s-a ridicat și a spus: „Frate Starr, vă pot ajuta în această ches une. Sâmbătă seara trecută,
împreună cu cele două fete ale mele am ascultat serviciul Armatei Salvării, când exact aceș trei oameni au mărturisit că l-am făcut
pe acest om 'diavol'. Un as el de gând nu a intrat niciodată în mintea mea. Fetele mele sunt martore că nu am spus asta.”
Toți am fost convinși că Satana a venit în mijlocul nostru, dar a fost dat afară. Procesul de organizare a con nuat și omul a
cărui influență ne provoca neliniște s-a eliminat singur.
As el, o conversație pe subiectul unui singur pasaj din Scriptură a condus la rezultate importante și a salvat o situație într
-un câmp de misiune.
G.B. Starr
Fi y years with one of God’s seers (Cincizeci de ani cu unul din văzătorii lui Dumnezeu)
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Conferința biblică din 1919
analiză

Adventiștii care l‐au auzit pe Charles Wheeling vorbind despre Ellen White au ajuns la concluzia că aces‐
ta este împotriva lucrării profetului și a darului manifestat în viața ei de slujire. Și nu e singurul, dar numele lui
este amintit aici pentru că foarte mulți adventiști de astăzi îi datorează lui lipsa de încredere în Spiritul Profetic.
După cum lumea adventistă din Europa a fost la sfârșitul secolului al XIX‐lea și începutul celui de al XX‐lea influ‐
ențată negativ de Conradi în ceea ce privește Spiritul Profeției, așa tinerii adventiști în datorează lui Wheeling
convingerea pe care o au acum în ceea ce o privește pe serva Domnului. Wheeling nu mai este adventist, în mod
special pentru că a dat la o parte și adevărurile cuprinse în Daniel și Apocalipsa. Dar mulți adventiști sunt
„adventiști”, deși nu cunosc cu claritate aceste adevăruri și au aceeași convingere în ceea ce privește Spiritul Pro‐
fetic. În anul 1994 Charles Wheeling a făcut publice anumite extrase din ceea ce s‐a numit Conferința biblică din
1919. În cadrul bisericii noastre au avut loc patru conferințe biblice: 1919, 1952, 1974 și ultima în 1980. Prima confe‐
rință biblică s‐a ținut la Washington din 1 până în 21 iulie 1919. Conferința a avut loc cu ușile închise și au partici‐
pat la ea profesori de Biblie și de istorie, editori și membri ai comitetului Conferinței Generale. Deși la această
conferință au fost discutate mai multe subiecte, au fost făcute publice, prin intermediul lui Wheeling, doar anu‐
mite copii ale unei discuții pe tema Spiritului Profeției. Wheeling a sperat că prin distribuirea acestor copii va
câștiga de partea vederilor sale eronate în ceea ce privește Spiritul Profeției și pe alți adventiști. Materialele au
început să circule prin bisericile adventiste fiind distribuite în special de pastorii liberali. Apoi acestea au luat
calea internetului și s‐au răspândit în întreaga lume. Scopul acestei mișcări politice a fost acela de a arăta adven‐
tiștilor, în special celor de generație tânără, că mulți din liderii Bisericii Adventiste nu au crezut în Spiritul Profe‐
tic. Desigur, dacă tinerii și‐ar fi făcut timp, printre jocurile pline de divertisment de la companioni și Amicus, sau
dacă ar fi lăsat la o parte seratele și jocurile de competiție creștinească, pentru a arunca o privire în scrierile inspi‐
rate ale lui Ellen White ar fi aflat chiar de la ea că mulți dintre lideri nu o prețuiau, ba chiar lucrau împotriva sfa‐
turilor lor. Astfel, informația oferită de profet i‐ar fi ferit de o lepădare a darului profetic manifestat în viața lui
Ellen White și ar fi ferit biserica de foarte multe crize pe care le trăim și le vom resimți și în viitor.
„Calea mea este blocată de către frații mei. Nu pot ajunge la cei la care vrea să ajungă Dumnezeu și să‐i
ajute. Când frații mei îmi vor spune că au acționat după o idee greșită în ce mă privește pe mine și lucrarea mea,
[…], când vor arăta respect și onoare față de lucrarea spiritului lui Dumnezeu prin oricine alege El să lucreze,
atunci lucrarea mea va fi limpede…” – Materialele 1888, 255‐256.
„Bărbații care ar fi trebuit să îmi țină mâinile în lucrare, s‐au străduit din toate puterile lor să mă slăbeas‐
că și să mă descurajeze.” – Materialele 1888, 745.
„Starea bisericilor este aceasta: dacă va fi adresată vreo mustrare celor greșiți, ei vor cita pe conducătorii
care nu primesc mărturiile.” – Materialele 1888, 704.
Nu vom reda aici discuțiile purtate în acea întâlnire, ci ne vom rezuma la a aminti câteva aspecte utile și
a trage câteva concluzii. Citind copiile discuțiilor observi că multe din întrebările ridicate au fost îndreptate spre
președintele Conferinței Generale, A.G. Daniells. Dar discuțiile s‐au purtat și între ceilalți participanți la întâlnire,
scoțând în evidență o oarecare reținere din partea unora de a fi foarte direcți în ceea ce afirmă, dar și o atitudine
care se vede a fi pe față împotriva Spiritului Profetic.
Câteva aspecte importante ale discuției din cadrul Conferinței biblice din 1919 vor fi redate mai jos, fără a
intra în foarte multe detalii. Ceea ce trebuie făcut cunoscut este un pasaj din scrierile ei care va lămuri pe mulți:
„Sunt însărcinată să spun poporului, care nu‐și dă seama, că diavolul are dispozitiv după dispozitiv și le
desfășoară în moduri în care ei nu se așteaptă. Agențiile satanice vor căuta modalități de a face din sfinți păcătoși.
Vă spun acum, că atunci când voi fi condusă la odihnă, mari schimbări vor avea loc. Nu știu când voi fi luată și
doresc să‐i avertizez pe toți despre dispozitivele diavolului. Vreau ca oamenii să știe că i‐am avertizat pe deplin
înainte de moartea mea.” – Manuscrisul 1, 24 februarie 1915.
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Desigur, ea știa că unul din dispozitivele diavolului era acela de a discredita lucrarea ei. Pasajul
de mai sus nu include doar acest aspect, dar trebuie să știm că Ellen White ne‐a avertizat în general în
ceea ce privește atacurile Satanei, iar în special ne‐a spus ce se va petrece în viitor cu Spiritul Profetic.
Ce a spus ea se poate vedea în copiile discuțiilor de la Conferința biblică din 1919 și în toată istoria noas‐
tră, trecută, prezentă și viitoare.
Unul din subiectele aflate în discuție la acea întâlnire este și astăzi discutat în rândurile noastre
– avem noi nevoie, în înțelegerea Bibliei, de scrierile Spiritului Profetic? Concluzia trasată la acea întâl‐
nire și la care au ajuns mulți, este că nu avem nevoie de Ellen White pentru a înțelege Biblia. Cum ră‐
mâne atunci cu următoarele declarații:
„În timpul nopţii îmi sunt descoperite în viziune multe lucruri. Scripturile îmi sunt înfăţișate
pline de har și de bogăţie. Domnul îmi spune: «Privește aceste lucruri și meditează la ele. Poţi să ceri
harul bogat al adevărului, care hrănește sufletul. Să nu ai nimic de a face cu controversa, cu disensiunea
și cu cearta care aduc întuneric și descurajare în suflet. Adevărul este clar, curat și plăcut… Spune ade‐
vărul în credinţă și cu dragoste și lasă rezultatele în seama lui Dumnezeu. Lucrarea nu este a ta, ci a
Domnului. În toate soliile tale, vorbește ca una căreia i‐a vorbit Domnul. El este autoritatea ta și El îţi va
dărui harul Lui susţinător».” — Scrisoare nepublicată, 2 decembrie 1902.
Aceste cuvinte au fost scrise în perioada în care se tipărea Mărturii pentru biserică, volumul 7. La
scurt timp după apariţia cărţii, ea a scris despre volumele șase și șapte, următoarele:
„M‐am simţit îndemnată să‐i invit pe membrii bisericilor noastre să studieze ultimele două vo‐
lume din Mărturii pentru biserică. Când am scris aceste cărţi, am fost adânc inspirată de Duhul lui
Dumnezeu… Ele sunt pline de învăţături preţioase. În viziunile din timpul nopţii, Domnul mi‐a spus că
adevărul conţinut în aceste cărţi trebuie să ajungă la membrii bisericilor noastre, deoarece mulţi sunt
indiferenţi cu privire la mântuirea lor.” — Scrisoare nepublicată, 15 aprilie, 1903. – LS, 433.
„Ellen White nu este sursa acestor cărţi. Ele conţin învăţătura pe care Dumnezeu i‐a dat‐o pe
parcursul vieţii. Ele conţin lumina preţioasă, aducătoare de mângâiere, pe care Dumnezeu a dat‐o cu
îndurare aceleia care L‐a slujit, spre a fi dată lumii. De pe paginile lor, această lumină trebuie să strălu‐
cească în inimile bărbaţilor și femeilor, conducându‐i la Mântuitorul. Domnul a declarat că aceste cărţi
trebuie răspândite pretutindeni în lume. În ele există un adevăr care este, pentru cel ce îl primește, o
mireasmă de viaţă spre viaţă. Ele sunt martori fără grai pentru Dumnezeu. În trecut, ele au constituit
mijlocul prin care multe suflete au fost convinse și convertite. Mulţi le‐au citit cu mare interes și au fost
călăuziţi să înţeleagă eficienţa ispășirii lui Hristos și să se încreadă în puterea acesteia. Ei au fost călău‐
ziţi să‐și consacre sufletele Creatorului lor, așteptând și nădăjduind în venirea Mântuitorului, pentru a‐i
lua pe cei iubiţi ai Săi în căminul lor veșnic. În viitor, aceste cărţi trebuie să deslușească evanghelia mul‐
tor altora, cărora să le descopere calea mântuirii.” — The Review and Herald, 20 ianuarie 1903.
„Când am plecat în Colorado, am fost așa de împovărată pentru tine, încât, în slăbiciunea mea, am scris
multe pagini ca să fie citite în adunarea voastră de tabără. Slabă și tremurând, m‐am sculat la orele trei dimineaţa
ca să‐ţi scriu. Dumnezeu vorbea prin ţărâna aceasta. Poţi să spui că această comunicare a fost numai o scrisoare.
Da, era o scrisoare, dar inspirată de Duhul lui Dumnezeu, ca să aducă înaintea minţii tale lucrurile care mi‐au fost
arătate. În aceste scrisori pe care le‐am scris, în mărturiile pe care le aduc, îţi prezint ceea ce Domnul mi‐a prezen‐
tat. Nu scriu niciun singur paragraf pe hârtie care să exprime numai ideile mele. Ele sunt ceea ce Dumnezeu mi‐a
prezentat în viziune — razele cele preţioase de lumină strălucind de la tronul lui Dumnezeu.”– Mărturii, vol. 5,
pagina 67.
„Scopul publicării mărturiilor este acela ca și cei care nu sunt scoși în evidenţă în mod personal, dar care
sunt tot atât de greșiţi ca și cei mustraţi, să poată fi avertizaţi prin reproșurile făcute altora. M‐am gândit că n‐ar fi
de datoria mea să mă adresez ţie în mod personal. Totuși, când transmit mărturiile individuale celor care sunt în
primejdie de a neglija datoria lor pentru cauza lui Dumnezeu, suferind astfel o pagubă, o pierdere, pentru proprii‐
le lor suflete, nu mă simt liberă să las cazul tău fără să‐ţi scriu. Ultima viziune mi‐a fost dată cu mai mult de doi
ani în urmă. Atunci am fost îndrumată să scot în evidenţă principii generale, în vorbire și în scriere, și în același
timp să menţionez primejdiile, greșelile și păcatele unor persoane, ca toţi să poată fi avertizaţi, mustraţi și sfătuiţi.
Am văzut că toţi trebuie să‐și cerceteze îndeaproape propriile lor inimi și vieţi, ca să vadă dacă n‐au făcut și ei ace‐
leași greșeli pentru care alţii au fost mustraţi, și dacă avertizările date pentru alţii nu se aplică și în cazurile lor.
Dacă da, ei trebuia să simtă că sfatul și reproșurile le‐au fost date în mod special și trebuia să facă o aplicare tot
atât de practică a lor, ca și când ele ar fi fost adresate lor.” – Mărturii, volumul 2, pagina 687.
C.L. Taylor: Putem să acceptăm explicațiile Scripturii pe care ea le dă? Depind una de alta?
A.G. Daniells: Trebuie să mergem la explicațiile ei pentru ca să înțelegem Biblia? Asta‐i întrebarea?
C.L. Taylor: Este drept pentru ei, ca în studiul acelor texte (Biblia) să aducă Spiritul Profetic pentru a‐i
ajuta în înțelegerea lor sau ar trebui să lase chestiune asta total pe dinafară?
A.G. Daniells: Noi trebuie să ne luăm interpretarea din Carte (Biblia). În principal. Eu cred că, Cartea, Bi‐
blia se explică pe sine. Și cred că putem înțelege Cartea, în mod esențial prin Carte, fără să ne bazăm pe mărturii
pentru a dovedi.
A.G. Daniells: Nu este poziția noastră și nu este corect că Spiritul Profetic este singurul interpret al Bibli‐
ei. Aceasta este o doctrină falsă, o vedere falsă. Nu o voi susține. Ce ar fi făcut oamenii din timpul lui Ioan și până
astăzi dacă nu ar fi existat nicio cale de a înțelege Biblia decât prin scrierile Spiritului Profetic? … Ce ar fi făcut cei
din România? …
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I‐aș întreba pe străbunicii noștri care s‐au întâlnit în 1919, dar și pe cei vii de astăzi: avem noi nevoie de
scrierile lui Pavel pentru a înțelege Tora lui Moise? Dar, oare avem nevoie de Evanghelii pentru a înțelege profeți
ca Isaia și Ieremia? Dar de Daniel pentru a înțelege Apocalipsa? Probabil că cei mai mulți vor răspunde cu da.
Atunci de ce nu a trimis Dumnezeu pe cineva să scrie pe vremea lui Moise, ce a scris Pavel în epistolele sale? De ce
Daniel și Apocalipsa nu sunt o singură carte? Problema este că de‐a lungul timpului adevărul a fost pierdut, nu
pentru că nu a fost dat cu claritate atunci când a fost rostit prima dată, ci pentru că oamenii au preferat să‐l uite.
De aceea este nevoie de Spiritul Profetic pentru a înțelege Biblia. Dacă credem altfel, uităm experiența apariției
mișcării profetice adventiste:
„După trecerea timpului din 1844 am cercetat pentru adevăr ca pentru o comoară ascunsă. M‐am întâlnit
cu frații și am studiat cu seriozitate și sârguință. Deseori stăteam împreună târziu noaptea și uneori toată noaptea,
rugându‐ne pentru lumină și studiind Cuvântul. Din nou și din nou acești frați s‐au întâlnit ca să studieze Biblia,
pentru ca să poată înțelege însemnătatea ei, și să fie pregătiți să o prezinte cu putere la alții. Când ajungeau la
punctul în studiul lor unde spuneau, «Nu putem face mai mult», Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram dese‐
ori luată în viziune și mi se dădea o explicație clară a acelor pasaje pe care le studiam, cu instrucțiunea referitor la
cum trebuia să lucrăm și să învățăm pe alții în mod efectiv. În felul acesta a fost dată lumina care ne‐a ajutat să
înțelegem Scripturile în legătură cu Hristos, lucrarea și preoția Lui. O linie de adevăr extinzând din timpul acela
până la vremea când aveam să intrăm în cetatea lui Dumnezeu mi‐a fost făcută clară și am dat altora instrucțiunile
pe care Domnul mi le‐a dat. În toată perioada aceasta n‐am putut să înțeleg raționamentul fraților. Mintea mea era
ca și încuiată și nu puteam înțelege însemnătatea textelor pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai
mari întristări ale vieții mele. Am fost în această stare a minții până când toate punctele principale ale credinței
noastre au fost făcute clare în mințile noastre, în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Frații știau că, atunci când
nu eram în viziune, nu puteam să înțeleg aceste lucruri, iar ei au acceptat descoperirea dată mie ca o lumină venită
direct din cer. Multe erezii s‐au ridicat și cu toate că atunci eram doar puțin mai mult decât un copil, am fost tri‐
misă de Domnul din loc în loc să mustru pe aceia care credeau aceste doctrine false. Existau aceia care erau în pe‐
ricol de fanatism și am fost îndemnată în numele Domnului să le dau avertizarea din cer.” ‐ Review and Herald, 25
mai 1905.
De ce se aflau în impas așteptătorii revenirii și de ce Dumnezeu a folosit‐o pe Ellen White și nu i‐a lăsat să
muncească mai mult? Important este că Dumnezeu a ales să ne ușureze zbuciumul și ne‐a oferit un ajutor la vre‐
me de nevoie.
„Dumnezeu a trimis poporului Său multă îndrumare, line după linie, precept după precept, puțin aici pu‐
țin acolo. Puțină atenție este acordată Bibliei și Dumnezeu a dat o lumină mai mică pentru a conduce bărbații și
femeile la lumina mai mare. O, cât bine s‐ar fi realizat dacă aceste cărți, care conțin această lumină, ar fi fost citite
cu o determinare de a îndeplini principiile pe care le conțin!” – Review and Herald, 20 ianuarie 1903.
De ce a trimis Dumnezeu o lumină mai mică? Conform lui Daniells și altora, pentru că nu avem nevoie de
ea pentru a înțelege Biblia. Conform Domnului, pentru că nu i s‐a acordat Bibliei suficientă atenție și pentru că
prin acestea s‐ar realiza mult bine. Cui? Lucrării lui Dumnezeu. Ellen White a fost un profet, unul dintre profeți,
cu nimic diferită în inspirație față de Isaia, Ieremia, Amos și alții. „Ursuzlâcul” sorei White a fost că a trăit printre
ei, iar scrierile ei sunt printre noi azi. Pentru că vorbele lui Dumnezeu sunt vii, deși profetul este mort. De ce Ellen
White este singurul interpret al Bibliei? Pentru că numai un profet poate „interpreta”, un om doar asculta. Niciun
profet sau scriitor al Bibliei nu a trăit în aceste timpuri și de aceea Dumnezeu a dorit să ne transmită prin serva Sa
o solie pentru aceste timpuri. Prin asta ne‐a arătat că solia a fost aceeași dintotdeauna. Lumina mai mică a desco‐
perit lumina mai mare. Dacă nu ar fi Ellen White un interpret al Bibliei, cine ar trebui să fie? Învățătorul legii, care
a plecat de la Ierusalim să‐și facă studiile la Alexandria, sau învățătorul legii care își face astăzi studiile pe metodica
și pedagogia Alexandriei moderne? Cu siguranță, niciunul. Poate că Daniells se gândea că ar fi putut fi el și oricare
adventist care declară că ar trebui să o lăsăm deoparte pe Ellen White crede la fel. Acestora trebuie să le spunem:
pe aici nu se trece! Duhul Sfânt este un alt interpret al Scripturii, dar El a ales să lucreze cu Ellen White: „Când am
scris aceste cărţi, am fost adânc inspirată de Duhul lui Dumnezeu” ‐ Scrisoare nepublicată, 15 aprilie 1903. Se poate
declara la fel atunci când se susține că ar trebui să nu o folosim pe Ellen White pentru înțelegerea Bibliei sau pen‐
tru explicații teologice?
Deci, scrierile lui Ellen White nu ar trebui folosite pentru înțelegerea Bibliei de către adventiști, conform
unor lideri ca Daniells și alții care nu îndrăznesc însă să folosească un limbaj prea deschis, deși raportarea lor prin
ascultare față de aceste scrieri îi completează.
A.G. Daniells: Am auzit pastori spunând că Spiritul Profetic este interpretul Bibliei …
J.M. Anderson: Și el a spus, de asemenea, „interpretul infailibil”
C.M. Sorenson: Expresia aceasta a fost anulată. Aceasta nu este poziția noastră.
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Spiritul profetic, darul lui Dumnezeu, este sau nu interpretul Scripturii? Are biserica rămășiței acest dar? „Și bala‐
urul, mâniat pe femeie, s‐a dus să facă război cu rămășiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, și ţin mărturia
lui Isus Hristos.” ‐ Apocalipsa 12:17, „Căci mărturia lui Isus este duhul proorociei.” ‐ Apocalipsa 19:10. Și cum se raportează
la acest dar biserica? Este adevărat că Ellen White nu este infailibilă, dar ce i‐a spus Dumnezeu să ne spună nouă este Cu‐
vântul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce deranjează. Dacă am fi avut o persoană carismatică și un vorbitor plăcut nu ne‐ar fi
deranjat, dar pentru că a purtat soliile divine a fost un ghimpe în coastă pentru mulți lideri. Credeți că le‐a fost mai greu
acestor pastori să spună cele de mai sus, decât le‐a fost altora să o trimită în Australia ca să scape de ea?
„Nu v‐am făcut cunoscut, cred, toate operațiunile care m‐au condus aici în Australia. Poate că nu veți înțelege
această chestiune niciodată. Domnul nu a fost implicat în plecarea noastră din America. El nu a descoperit că a fost voia
Lui ca eu să părăsesc Battle Creek (n.tr. localitatea unde se afla sediul Conferinței Generale). Domnul nu a plănuit aceasta,
dar v‐a lăsat pe toți să acționați conform propriei imaginații. Domnul ar fi dorit ca W.C. White, mama sa și colaboratorii ei
să rămână în America. Era nevoie de noi în inima lucrării și dacă percepția voastră spirituală ar fi înțeles adevărata situație,
voi nu ați fi consimțit la mișcările făcute. Dar Domnul citește inimile tuturor. A existat o așa mare dorință ca să fim plecați,
astfel încât Domnul a permis ca acest lucru să se întâmple. Cei care erau epuizați de mărturiile purtate au fost lăsați fără
persoanele care le purtau. Separarea noastră de Battle Creek a fost făcută pentru a lăsa oamenii să‐și aibă propria dorință și
cale, pe care o considerau superioară căii lui Dumnezeu.” – Materialele 1888, 1622
Dacă în timp ce profetul trăia i s‐a pregătit un loc de exil, cu cât mai ușor i se putea face asta după moarte? Desi‐
gur, fără a da impresia că acesta este scopul final și poate unii făceau asta fără să realizeze.
Sunt multe alte lucruri prezente în acele copii, unele bune și altele rele. În timp ce ne bucurăm pentru cele bune,
ne dezamăgește faptul că au fost amestecate cu erori. Un alt aspect al acelor discuții ar trebui amintite spre încheierea
acestei scurte analize.
L.L. Caviness: Înțelegi că primii credincioși și‐au luat înțelegerea din Biblie, sau a venit prin Spiritul Profeției?
A.G.Daniells: Și‐au luat înțelegerea din Scripturi în timp ce ei înșiși o studiau. Mă doare să aud despre ce vorbesc
unii oameni, că Spiritul Profeției a condus și a dat toate instrucțiunile, toate doctrinele către pionieri și că ei le‐au acceptat.
Așa am fost învățat și eu să cred, că Ellen White doar confirma rezultatele cercetărilor lor. Însă când am citit pen‐
tru prima dată următorul pasaj am renunțat la această învățătură.
„Deseori stăteam împreună târziu noaptea și uneori toată noaptea, rugându‐ne pentru lumină și studiind Cuvân‐
tul. Din nou și din nou acești frați s‐au întâlnit ca să studieze Biblia, pentru ca să poată înțelege însemnătatea ei, și să fie
pregătiți să o prezinte cu putere la alții. Când ajungeau la punctul în studiul lor unde spuneau, «Nu putem face mai
mult», Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram deseori luată în viziune și mi se dădea o explicație clară a ace‐
lor pasaje pe care le studiam, cu instrucțiunea referitor la cum trebuia să lucrăm și să învățăm pe alții în mod
efectiv. În felul acesta a fost dată lumina care ne‐a ajutat să înțelegem Scripturile în legătură cu Hristos, lucrarea
și preoția Lui. O linie de adevăr extinzând din timpul acela până la vremea când aveam să intrăm în cetatea lui Dumne‐
zeu mi‐a fost făcută clară și am dat altora instrucțiunile pe care Domnul mi le‐a dat. În toată perioada aceasta n‐am
putut să înțeleg raționamentul fraților. Mintea mea era ca și încuiată și nu puteam înțelege însemnătatea texte‐
lor pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari întristări ale vieții mele. Am fost în această stare a
minții până când toate punctele principale ale credinței noastre au fost făcute clare în mințile noastre, în armo‐
nie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Frații știau că, atunci când nu eram în viziune, nu puteam să înțeleg aceste lucruri, iar ei
au acceptat descoperirea dată mie ca o lumină venită direct din cer. Multe erezii s‐au ridicat și cu toate că atunci eram
doar puțin mai mult decât un copil, am fost trimisă de Domnul din loc în loc să mustru pe aceia care credeau aceste doctri‐
ne false. Existau aceia care erau în pericol de fanatism și am fost îndemnată în numele Domnului să le dau avertizarea din
cer.” ‐ Review and Herald, 25 mai 1905.
Nu se merită să ne apucăm acum să vedem dacă e vreo doctrină care nu a venit prin ajutorul lui Ellen White, de‐
cât dacă dorim să punem în umbră pasajul de mai sus. Modul nostru de raportare la Spiritul Profeției trebuie să fie bine
definit. Îl putem defini, fie prin opiniile oamenilor, fie prin ceea ce declară însăși inspirația: „Nu scriu nici un articol în ziar
care să exprime pur și simplu părerile mele. Ele reprezintă ceea ce Dumnezeu a deschis înaintea mea în viziune – razele
prețioase de lumină strălucind de la tron, este corect. Acesta este adevărul cu privire la articolele din ziare și la cărțile me‐
le. Am fost instruită în conformitate cu Cuvântul în aceste precepte ale Legii lui Dumnezeu.” – Review and Herald, 6 sep‐
tembrie 1906.
Atitudinea cu care ne raportăm la Spiritul Profeției este, de fapt, manifestată față de Dumnezeu care a dat daruri
bisericii pentru ca aceasta să crească prin ele. Când evreii au cerut un împărat, Dumnezeu i‐a spus lui Samuel „,Ascultă
glasul poporului în tot ce‐ţi va spune; căci nu pe tine te leapădă, ci pe Mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei.” – 1
Samuel 8:7. Dorința lor, de a o avea pe serva Domnului plecată de lângă administrația de la Battle Creek, le‐a fost împlini‐
tă. Care sunt dorințele noastre, în ceea ce privește profetul trimis să ajute această biserică să crească până la statura plină‐
tății lui Hristos? Ele se vor îndeplini!
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ZVONURI
Zvonuri, zvonuri și iar zvonuri! De unde să știe un adventist ce să creadă când este bombardat cu informații diferi‐
te, din surse diferite, despre anumite subiecte? Deși subiectul este vast și necesită o atenție deosebită pentru viitor, în cele
ce urmează vor fi prezentate trei exemple de astfel de informații.
1. Apostazia Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea sau a unor Conferințe ale acesteia.
a) Zvonul conform cărora doamna White a prevăzut apostazie în bisericile adventiste de ziua a șaptea și în Conferințe,
este fără niciun suport.
b) Ellen White a dat avertismente cu privire la apostazia care va cuprinde bisericile adventiste.
Care dintre aceste două variante este cea corectă? Înainte de a afla de la Ellen White care dintre cele două variante
este susținută de ea, ar trebui să vedem ce este apostazia.
Trebuie să vedem dacă pe vremea lui Ellen White a existat apostazie în biserică.
„A existat o îndepărtare de Dumnezeu printre noi și lucrarea zeloasă de pocăință și de reîntoarcere la prima dragos‐
te nu a fost făcută încă. Infidelitatea față de Dumnezeu și‐a făcut drumuri în rândurile noastre, pentru că este o modă să te
desparți de Hristos și să faci loc scepticismului. Strigătul inimii a fost: «Nu vrem ca acest om să domnească peste noi» Ba‐
al, Baal este alegerea.” – Materialele 1888, 444.
„A existat la Battle Creek o clasă de întâlniri sociale de un caracter diferit, petreceri pentru plăcere care au fost o
rușine pentru instituțiile noastre și pentru biserică. Ei au încurajat mândria în îmbrăcăminte, în înfățișare, înălțarea de
sine, ilaritatea și comportarea ușuratică. Satan este întreținut ca un oaspete onorat și el ia în posesie pe cei care patronea‐
ză întâlnirile. Mi‐a fost prezentată imaginea unei astfel de tovărășii, unde au fost adunați cei care mărturisesc a crede ade‐
vărul. Cineva era așezat la instrumentul muzical și a fost cântat un așa cântec, încât a făcut îngerii păzitori să plângă. A
fost veselie, a fost râs grosolan, a fost o abundență de entuziasm și un fel de inspirație; dar bucuria a fost așa cum doar
Satan este capabil să creeze. Acesta este un entuziasm și pasiune de care cei care Îl iubesc pe Dumnezeu le va fi rușine.” –
Materialele 1888, 1328.
Cât despre viitorul spre care privea profetul, prezentul nostru, stă scris:
„A existat o îndepărtare de Dumnezeu printre noi și lucrarea zeloasă de pocăință și de reîntoarcere la prima dragos‐
te nu a fost făcută încă. Infidelitatea a avut un loc larg printre noi. Este moda de a te îndepărta de Hristos, să Îl uiți pe
Domnul și să accepți scepticismul. „Nu vrem ca omul acesta să împărăţească peste noi.” – Luca 19:14. Baal va fi scopul, cre‐
dința și religia unui număr nenorocit dintre noi, pentru că ei aleg propria lor cale în locul căii lui Dumnezeu.” – Materiale‐
le 1888, 948.
„Religia multora dintre noi va fi religia Israelului apostat, pentru că își iubesc propriile căi și uită căile Domnului.” –
Materialele 1888, 444.
„Noi, ca și popor, trebuie să ne ridicăm și să curățăm tabăra lui Israel. Desfrâul, intimitatea nepermisă și practicile
nesfinte vin asupra noastră într‐o mare măsură. … Suntem în pericol de a deveni o soră a Babilonului căzut, îngăduind
bisericilor noastre să devină corupte și pline de orice duh necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte …” ‐ Ma‐
nuscript Releases Nr. 449, p. 17, 18.
Desigur, apostazia din mijlocul nostru nu va distruge poporul lui Dumnezeu. În cele din urmă
Dumnezeu va avea un popor curat, fără pată, fără zbârcitură, sau ceva de genul acesta. El dorește să
așeze în mijlocul nostru toate darurile Sale spirituale pentru a‐Și desăvârși biserica. Onoarea Sa și
a Fiului Său stă în desăvârșirea poporului. Noi credem că acestei biserici i s‐a încredințat
ultima solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu încredere spre triumful glorios al
acestei mișcări profetice care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în aceste zile
grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un motiv de amărăciune, dar nu
și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că cei care fac parte din ea vor
fi zguduiți 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.
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lumină care urmează să strălucească din Legea lui Dumnezeu
și din Evanghelia neprihănirii. Dacă mesajul acesta este înţe‐
a) Ellen White a afirmat că solia trimisă de Dumnezeu les în adevăratul lui caracter și dacă este proclamat în Duhul,
prin Jones și Waggoner a fost respinsă, iar respingerea a fost el va lumina întreaga lume cu slava lui…. Încheierea lucrării
asemenea răzvrătirii lui Core, Datan și Abiram
soliei îngerului al treilea va fi însoţită de o putere care va tri‐
b) Ellen White nu a afirmat niciodată așa ceva
mite razele Soarelui Neprihănirii pe toate drumurile și la
toate răscrucile vieţii…».” – Materialele 1888, p. 165‐166.
„Când am plănuit să părăsesc Minneapolis îngerul Dom‐
nului a stat lângă mine și a spus: „Nu așa, Dumnezeu are o
„Eu știu că pentru poporul lui Dumnezeu trebuie să fie
lucrare pentru tine pe care să o faci în acest loc. Oamenii repe‐ făcută o lucrare, deoarece altfel mulţi nu vor fi pregătiţi să
tă răzvrătirea lui Core, Datan și Abiram.” – Materialele 1888. primească lumina îngerului trimis din cer pentru a lumina
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întreaga lume cu slava lui. Să nu credeţi că veţi fi găsiţi aseme‐
nea unor vase de cinste în timpul ploii târzii și că veţi primi
„Cu doi ani în urmă [1886], Isus a fost întristat și rănit în slava lui Dumnezeu, dacă vă înălţaţi sufletul în mândrie, ros‐
persoana sfinţilor Săi. Mustrarea lui Dumnezeu este îndreptată tind cuvinte perverse și nutrind în secret rădăcinile amărăciu‐
împotriva a tot ce poartă caracterul asprimii, lipsei de respect nii, care au fost aduse de la Conferinţa din Minneapolis. Mânia
și de dragoste plină de simpatie reciprocă între fraţi. Dacă lui Dumnezeu se va îndrepta cu siguranţă împotriva fiecărui
această lipsă este văzută la oamenii care sunt conducătorii suflet care nutrește acele rădăcini ale disensiunii și care are un
Conferinţelor noastre, conducătorii instituţiilor noastre, în spirit atât de diferit de Spiritul lui Hristos.” – Materialele 1888,
dreptul lor, păcatul este mai mare decât în dreptul celor cărora p. 439‐442.
nu li s‐au încredinţat responsabilităţi atât de mari.” – Materia‐
lele 1888, p.179‐180.
Asemănarea făcută de Ellen White între răzvrătirea lui
Core, Datan și Abiram și fraţii de seamă de la Minneapolis a
fost dificil de suportat pentru ei. Ei ar fi putut fi înclinaţi să
vadă cum li se aplica altora sfatul, dar nu lor înșiși.
2. Atitudinea față de frații Jones și Waggoner.

„Lipsa de dorință de a renunța la opinii
preconcepute și de a accepta adevărul a așezat
temelia în mare măsură a opoziției manifestate
la Minneapolis împotriva soliei date de Dumne‐
zeu prin frații Waggoner și Jones. Ridicând
această opoziție, Satana a avut succes în a înde‐
părta de la poporul nostru, într‐o mare măsură,
puterea specială a Duhului Sfânt pe care Dumne‐
zeu dorea să le‐o împărtășească.” – Materialele
1888, 1575
3. Marea strigare respinsă.
a) Ellen White a declarat că solia îngerului
al patrulea a fost respinsă
b) nu a fost găsită nicio sursă pusă la dispo‐
ziție de Ellen White în care să se afirme că predi‐
carea îngerului din Apocalipsa 18:1 va fi
„ridiculizată, vorbită de rău și respinsă de către
majoritate."
„Îngerul care se alătură în lucrarea de pro‐
clamare a soliei îngerului al treilea urmează să
lumineze întregul pământ cu slava lui. Aici este
scoasă în evidenţă o lucrare de o extindere mon‐
dială și de o putere neobișnuită.” ‐ Spirit of
Prophecy, vol. 4, p.429, scris între 1878 și 1884.
„Cu doi ani în urmă, când eram în Elveţia,
mi s‐a vorbit într‐o viziune din timpul nopţii….
Mi se părea că eram în Tabernacolul de la Battle
Creek, iar călăuza mea mi‐a dat îndrumări cu
privire la multe lucruri de la conferinţă [din
1886]…: «Duhul lui Dumnezeu nu a avut o influenţă conducă‐
toare în această adunare. Spiritul care i‐a stăpânit pe farisei
pătrunde în mijlocul acestui popor care a fost foarte favorizat
de Dumnezeu…. Sunt doar puţini, chiar și dintre aceia care
pretind a o crede, care înţeleg solia îngerului al treilea, și
totuși acesta este mesajul pentru timpul prezent. Acesta este
adevărul prezent…». Călăuza mea a zis: «Încă mai este multă
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„I‐am auzit pe cei îmbrăcați în armură rostind răspicat adevărul cu mare putere. Acesta avea efect. Mulți fuseseră legați;
unele soții de soții lor și unii copii de părinții lor. Cei sinceri, care au fost opriți să asculte adevărul, s‐au prins acum cu nerăb‐
dare de el. Toată teama pe care o aveau față de rudele lor dispăruse și numai adevărul era înălțat înaintea lor. Flămânziseră și
însetaseră după adevăr, care le era mai drag și mai prețios decât viața. Am întrebat ce anume provocase această mare schimba‐
re. Un înger a răspuns: «Este ploaia târzie, înviorarea de la fața Domnului, marea strigare a celui de‐al treilea înger»”. – Scrieri
timpurii, 271.
„Solia neprihănirii lui Hristos trebuie să răsune de la un capăt la celălalt al pământului pentru a pregăti calea Domnului.
Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea.” – Mărturii, vol. 6, 19.
„Lumina care trebuie să umple tot pământul cu slava sa a fost respinsă și prin acțiunea propriilor noștri frați a fost într‐o
mare măsură ținută departe de lume” – Materialele 1888, 1575.
Pasajul de mai sus face parte dintr‐o scrisoare trimisă de Ellen White din exilul australian către U. Smith în anul 1896.
Introducerea scrisorii a făcut‐o una din asistentele sale, M. Davis, care spune: „Drag frate, paginile din plic prezintă câteva
puncte care au fost prezentate sorei White noaptea trecută …” Dumnezeu i‐a prezentat servei Sale că lumina care trebuia să
umple pământul cu slava ei, adică lumina îngerului al patrulea, a fost respinsă și ținută departe de lume într‐o mare măsură.
Solia îngerului al patrulea este solia neprihănirii prin credință. Această solie a fost respinsă la Minneapolis și de atunci
înainte. Lucrul acesta se poate vedea clar în lucrări ca „În căutarea identității” ‐ Knight, „Natura Domnului Hristos” – Adams,
„Aparenta întârziere” ‐ Wallenkampf, cursul de Hristologie de la ITA etc., atunci când cele spuse acolo sunt comparate cu Bi‐
blia și Spiritul Profetic.
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contact@zguduireaadven smului.ro

