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Zguduirea AdvenƟsmului este un site care susƜine lucrarea încredinƜatĉ Bisericii AdvenƟste de Ziua a captea de cĉtre Dumnezeu. Credem cĉ acestei biserici i s-a încredinƜat ulƟma solie de har care trebuie dusĉ lumii ƕi privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei miƕcĉri profeƟce care îƕi va încheia lucrarea în neprihĉnire. Faptul cĉ în
aceste zile grele biserica nu reŇectĉ voinƜa Domnului este pentru noi un moƟv de amĉrĉciune, dar nu ƕi de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stĉ ca o garanƜie cĉ acei care fac parte din ea vor Į cernuƜi ƕi încercaƜi ƕi deƕi cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rĉmâne o rĉmĉƕiƜĉ care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trĉim cere o pregĉƟre specialĉ ƕi de aceea considerĉm apariƜia site-ului
absolut necesarĉ. Suntem încrezĉtori cĉ Dumnezeu are oameni care iubesc adevĉrul ƕi vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercĉrilor. Sperĉm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt sĉ ne poatĉ trezi din amorƜeala
speciĮcĉ Laodiceei ƕi asƞel sĉ putem grĉbi revenirea Mântuitorului.
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„ÎncredeĦi-vĆ în Domnul, Dumnezeul vostru, üi veĦi fi întĆriĦi; încredeĦi-vĆ în proorocii Lui, üi veĦi izbuti.” – 2
Cronici 20:20.

Aceste cuvinte au fost spuse de cĆtre Iosafat locuitorilor Ierusalimului Юi a lui Iuda, dar e bine sĆ ni le reamintim
pentru cĆ Dumnezeu a dat Bisericii Adventiste un profet pentru a ne îndrepta privirile spre Sfintele Scripturi si spre adevĆrul care trebuie dezgropat din ele.
Istoria adventiЮtilor înregistreazĆ cazurile acelora care în drumul lor au încetat sĆ se încreadĆ în serva Domnului. Când vorbeЮti despre oameni deja trecuаi la odihnĆ lucrurile sunt simple, însĆ devin complicate când te raportezi la
biserica de astĆzi Юi la modul în care aceasta se raporteazĆ la soliile trimise de Dumnezeu prin Ellen White. De la o respingere fĆаiЮĆ pânĆ la declaraаii cĆ scrierile ei sunt apreciate în timp ce sunt lepĆdate sistematic - acesta este spectrul în
care ne aflĆm în ce priveЮte relaаia cu Spiritul Profetic. Эi totuЮi, în acest spectru mai este loc Юi de rĆspunsul pe care
Dumnezeu îl aЮteaptĆ de la poporul pentru care Ellen a avut atât de mult de suferit.
Când a vĆzut cĆ unul din oamenii pe care I-a folosit sĆ aducĆ bisericii solia neînаeleasĆ a neprihĆnirii prin credinаĆ, A.T. Jones, se afla sub vraja lĆsatĆ de Kellogg, Dumnezeu a trimis acestuia o solie de avertizare.
„Mi-a fost prezentat faptul cĆ trebuie sĆ vorbesc cu tine, pentru cĆ ai nevoie de ajutor ca sĆ spargi vraja care este
asupra ta. DacĆ аi-ai umili inima înaintea Domnului Юi ai accepta lumina pe care El аi-a dat-o, ai primi ajutor din partea
lui Dumnezeu. Am fost instruitĆ sĆ folosesc discursurile tale tipĆrite în Buletinul Conferinаei Generale din 1893 Юi 1897,
care conаin argumente puternice în ceea ce priveЮte validitatea MĆrturiilor Юi care confirmĆ darul profeаiei printre noi.”
Cuvintele nu erau, însĆ, doar pentru Jones. „Am vĆzut cĆ mulаi vor fi ajutaаi de aceste articole Юi în mod special
cei veniаi la credinаĆ de curând care nu au fost obiЮnuiаi cu istoria noastrĆ ca popor. Va fi o binecuvântare pentru tine sĆ
citeЮti din nou aceste argumente care au fost susаinute de Duhul Sfânt. ” - Ellen G. White cĆtre A. T. Jones în scrisoarea
230, iulie 25 1908; publicatĆ în Manuscript Releases, vol. 9, p. 278.
Jones nu a fost dispus sĆ asculte, iar vraja lui Kellogg l-a prins în mod deplin. Cu câаiva ani mai înainte Юi
Kellogg primise sfaturi pe care le-a nesocotit. Scrierile servei Domnului au rĆmas ca o mĆrturie pentru Dumnezeu; cĆ a
spus ceea ce trebuia. Cum ar trebui noi sĆ ne raportĆm la aceste scrieri? Poate cĆ citind ceea ce a spus Jones în 1893 Юi
1897 vom înаelege de ce Dumnezeu i-a transmis solia de mai sus. Poate cĆ citind ce a spus Ellen White despre Spiritul
Profetic ne va limpezi relaаia pe care trebuie sĆ o avem cu scrierile ei.
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Spiritul ProfeΌiei

Cred cĉ nu este nimeni în salĉ,
care sĉ nu Įe convins cĉ ar crede cu
adevĉrat în Spiritul ProfeƜiei. Adicĉ sĉ
nucreadĉcĉSpiritulProfeƜieiaparƜine
bisericii – soliei – Įind manifestat prin
soraWhiteƕicĉlucrĉrilesalesuntcreͲ
zute, cel puƜin aparent crezute, atâta
Ɵmpcâtcuprinsul lor ƕiScripturile doͲ
vedesccĉacestelucrĉrisuntopartea
lucrĉrii Spiritului ProfeƜiei. Dar nu
aceastaesteproblema,cĉciavemproͲ
bleme acum. Dacĉ nu am ƕƟ cĉ avem
probleme, am Į întrͲo stare mult mai
rea decât dacĉ avem probleme ƕi ƕƟm
cĉavemprobleme.Ba,maimult,cauza
lui Dumnezeu, la fel ca voi ƕi ca mine,
areaƕaproblemeîncâtzidupĉzi
sporeƕtepericoluldeaneatrage
mânia lui Dumnezeu  din cauza
stĉrii în care ne aŇĉm. Domnul
neͲa spus acestea nu o datĉ  ƕi
nespunecumamajunsaiciƕine
spuneƕicumsĉieƕimdinnecaz.
Singurul lucrupe care pot sĉ viͲl
spunaici,estesĉstudiaƜiSpiritul
ProfeƜiei ƕi sĉ obƜineƜi de acolo
ceeaceaveƜinevoie.


Aceasta este doar una
dintre declaraƜiile fĉcute. CunosͲ
când aceste declaraƜii ƕi pentru
cĉsecunoscdeatâtavremeaƕĮ
pututrĉmâneliniƕƟtacasĉconƟͲ
nuând lucrarea acolo, întrucât
suntatâteadefĉcutƕiaƕamulte
lucrurisuntimplicate.Dumnezeu
cheamĉ la multe schimbĉri prinͲ
tre bĉrbaƜii care fac parte din
comitete, din consilii de conduͲ
cere ƕi consilii de administraƜie
etc.ƕibĉrbaƜiicarefacpartedin
acestea sunt tocmai cei adunaƜi
aiciƕisuntceicĉroralerevinesĉ
facĉ schimbĉrile. Cum vor face
bĉrbaƜiiaceƕƟaschimbĉrileneceͲ
sare acolo unde sunt implicaƜi,
dacĉnusuntschimbaƜimaiîntâi
ei înƕiƕi? Singurul fel în care se
poate face schimbarea este prin
schimbarea oamenilor. Dumnezeu va
lucraprinaceiacarevorsĉseschimbe,
iardespreceicenuvorsĉseschimbe–
ce va Įcu ei? De aceea spuncĉavem
probleme.CândDomnulnespuneînce
problemĉ ne aŇĉm El ne spune cum
am ajuns aici ƕi cum sĉ ieƕim. Toatĉ
problemaaapĉrutdincauzĉcĉaufost
nesocoƟte Mĉrturiile. Aƕa cĉ, dacĉ am
ajuns în necaz nesocoƟnd Mĉrturiile,
iarMĉrturiilenespuncumsĉieƕimdin
necazul acesta, dacĉ urmĉm mĉrturia
aceeacareneajutĉsĉieƕimdinnecaz,
atunci înseamnĉ cĉ suntem de partea
Mĉrturiilor.


Nu pot sĉ mĉ sustrag pe mine,
cĉciƕieusuntîmpreunĉcutoƜi.DomͲ
nulspunecĉînnecazesteînsĉƕicauza,
iar eu sunt o parte a cauzei. AparƜin
cauzei,viaƜameaesteabsorbitĉdeea
ƕi la fel este ƕi a voastrĉ.Eaeste totul
pentru noi. De aceea, pentru cĉ însĉƕi
cauzaesteînnecaz,voiƕieusuntemîn
necaz.Sepoatecĉînmodpersonal,nu


cunoaƕteƜi exact paƕii care au condus
cauza în necaz; totuƕi, pentru cĉ sunͲ
tem o parte a cauzei, pentru cĉ este
viaƜanoastrĉ,suntemcutoƜiiînnecaz,
deoarece cauza este în necaz. Însĉ
Dumnezeunespunecesĉfacemcasĉ
ieƕimdinaceastĉproblemĉ.


NuvreausĉvĉofersfatulomuͲ
lui, ci pe acela al Domnului. Poate cĉ
vorĮaminƟteniƕtenumeƕidacĉvaĮ
aƕanuovoiascunde.Dacĉvreunnume
vaĮlĉsatpedinafarĉfĉrĉsĉĮeciƟtƕi
ƕƟm cine este, nu va însemna cĉ se
faceunataclaadresafratelui.Sĉzicem
cĉ eu fac o greƕealĉ, iar Domnul îmi

faceƜilucrareaLuiînmodlipsitdeegoͲ
ism.”(n.tr.–Materialele1888,1394)
Aici suntem adunaƜi în consiliu. Chiar
dacĉavemcaracterediferite,dacĉsunͲ
tem modelaƜi de acelaƕi spirit al lui
Hristos, suntem una. Iar biserica se
poate ridica luminoasĉ ca soarele în
miezul zilei ƕi poate înainta înfricoƕĉͲ
toare,caoarmatĉsubsteagurileei.


Dumnezeu a fost exclus din luͲ
crareaLui,delaconducereaîngeneral
a lucrĉrii Lui, din consilii, comitete,
biserici etc. Avem dumnezei falƕi,  deͲ
oarecepoporulapusoameniƕioameͲ
nii aceƕƟa au îngĉduit sĉ Įe puƕi între
Dumnezeu ƕi lucrare. Dumnezeu
va lucra pentru cauza Lui, iar
dacĉ nu vĉ daƜi la o parte din
caleaLuicasĉͲLlĉsaƜisĉlucreze
în felul Lui, mânia lui Dumnezeu
va cĉdea peste cei ceͲI stau în
cale. BĉrbaƜi stau ƕi îngĉduie sĉ
Įe ƜinuƜi, în poziƜii din care ar Į
trebuit sĉ Įe eliberaƜi de mult
Ɵmp.Dacĉnevomdalaoparte
dincaleaLuiƕiÎlvomlĉsasĉluͲ
creze,ElvalucracumânĉduioaͲ
sĉ. Nu este nevoie de bici. Este
mai bine sĉ Įm puƜin surprinƕi
acum,decâtcândvasĉĮmpeste
mĉsurĉ de surprinƕi. Este mai
bine sĉ Įm mustraƜi acum cu
iubire, decât sĉ mergem înainte
fĉrĉ sĉ ƕƟm lucrurile acestea ƕi
sĉ ajungem sĉ fugim din templu
aƕacumaufugiteiatuncisausĉ
Įm copleƕiƜi de surprizĉ atunci
când nu vom mai putea face niͲ
PrediciConferinƜaGeneralĉ,
mic.

februarie1897,Ɵpĉriteînlucrarea

Aƕadar,dacĉDomnuleste
cƟinƜa mântuirii în solia îngerului al
în mijlocul consiliilor voastre,
putând sĉ vadĉ iubirea ƕi teama
treilea
voastrĉ, precum ƕi faptul cĉ voi
tremuraƜi înaintea Cuvântului
Sĉu, atunci sunteƜi pregĉƟƜi sĉ
faceƜilucrareaLui;ƕiElnuvalua
partelaniciotranzacƜienedreapͲ
vorbeƕte despre ea printrͲo mĉrturie. tĉ.
Dacĉmĉrturiaajungelamineƕieumĉ 
Citesc din nou: „Calea omului
întorc din greƕealĉ, voi puteƜi folosi 
mĉrturia dupĉ cum vreƜi ƕi nu o veƜi esteaceeadeafaceplanuriƕistrategii.
folosi împotriva mea, întrucât eu nu Dumnezeuimplanteazĉprincipii.”(n.tr.
maisuntîngreƕealĉ,dacĉmͲamîntors Scrisoare 12 octombrie 1896). Când
delaeaprinfaptulcĉamrecunoscutͲo Dumnezeu implanteazĉ un principiu,
ƕiamacƜionatcaatare.
viaƜa ƕi acƜiunile noastre laolaltĉ sunt

pur ƕi simplu expresia acelui principiu.

Ca o realitate, se pune întrebaͲ Iar dacĉ principiul lui Dumnezeu nu
readacĉcinevaƕƟecĉîninimaluicreͲ este prezent,atunci este prezentprinͲ
de Mĉrturiile pânĉ când nu primeƕte cipiul diavolului. „CircumstanƜele nu
una sau douĉ sau trei ƕi le acceptĉ pe pot produce reforme. CreƕƟnismul are
toate; dupĉ care poate Į saƟsfĉcut de în intenƜie refacerea inimii. Ceea ce
faptulcĉelcredeMĉrturiileƕinupoate Hristoslucreazĉînĉuntru,vaĮlucratîn
Į convins de asta pânĉ când nu are o afarĉsubdictareaunuiintelectconverͲ
asƞel de experienƜĉ. Voi începe ƕi voi Ɵt.Planuldeaîncepedinexteriorƕia
sfârƕi cu Cuvântul. Iatĉ ce ni se spune încerca sĉ se lucreze înĉuntru, a dat
sĉ facem când ne adunĉm în locuri ca greƕ întotdeauna ƕi va da greƕ întotͲ
acesta: „Dacĉ Domnul este în mijlocul deauna.”(n.tr.idem).
consiliilorvoastre,putândsĉvadĉordiͲ 
Eu nu pot aplica o mĉrturie niͲ
nea, iubirea ƕi teama voastrĉ, precum 
ƕi faptul cĉ voi tremuraƜi înaintea CuͲ mĉnui decât mie, deoarece ea trebuie
vântuluiSĉu,atuncisunteƜipregĉƟƜisĉ aplicatĉ în inimĉ ƕi sĉ lucreze dinĉunͲ
tru. Dupĉ aceea Dumnezeu va face
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aplicaƜiaeioriundevoimerge.LafelseîntâmplĉcunoitoƜi
începriveƕtemĉrturiatransmisĉoricui,oricĉreiîntrunirisau
consiliusauîntruniriiConferinƜeiGenerale.Preƕedintelenu
poateaplicaîntotcâmpulomĉrturietransmisĉlui.EltrebuͲ
ie sĉ o accepte în suŇetul lui, sĉ cedeze în faƜa ei cu trup,
suŇet ƕi spirit ƕi apoi Hristos va folosi mĉrturia oriunde el,
preƕedintele, va merge. Ea este vie în el ƕi atunci, dacĉ el
mergeînainte,mĉrturiaaceeaestefolositĉdeDomnuloriͲ
undesͲaraŇael.ÎnsĉoameniiauîncercatsĉapliceMĉrturiiͲ
le altor oameni fĉrĉ ca mĉrturia
sĉ Įe vie în ei. Tot mereu sͲa înͲ
cercatacestlucruƕideaiciapare
necazul. Dacĉ mĉrturia nu este
acceptatĉ de un om cu trup, suͲ
Ňetƕispirit,asƞelîncâtprincipiul
cuprinsîneasĉĮeviuînel,oricât
de mult ar ciƟ el mĉrturia ƕi oriͲ
cât ar aplicaͲo altor oameni, inͲ
ŇuenƜaluiproprievaĮîmpotriva
mĉrturiei pe care o foloseƕte.
Cĉci ea nu este trĉitĉ în viaƜa lui
ƕi tot ceea ce spune el este disͲ
trus de acƜiunile sale. Aceasta
este ceea ce a adus starea de
lucruriexistentĉacum.„Calealui
Dumnezeu este de a da omului
ceea ce acesta nu are.” (n.tr.
idem).Noitrebuiesĉluĉmceeacenuavem,ceeacenedĉ
DumnezeuƕiaceastanevafacesĉĮmoputereînDomnul.
2Corinteni2:14–„MulƜumiriĮeaduseluiDumnezeu,care
ne poartĉ totdeauna cu carul Lui de biruinƜĉ în Hristos ƕi
carerĉspândeƕteprinnoi,înoriceloc,mireasmacunoƕƟnƜei
Lui.” Când principiul acesta este prezent, oriunde neͲam
duce,Dumnezeuvorbeƕte.Elrosteƕtecuvintele.ElesteCel
cefacecunoscutĉcunoaƕtereadeElÎnsuƕiprinnoi,înorice
loc.PoatecĉevorbadeotranzacƜiedeafaceri,nuconteaͲ
zĉ.Oricevomface,levaaminƟdeDumnezeudupĉcevom
pleca, aƕa face El cunoscutĉ mireasma cunoƕƟnƜei Lui prin
noi,înoriceloc.


„Calea lui Dumnezeu este de a face omul sĉ Įe aƕa
cumelnueste”,sĉmĉfacĉsĉĮuaƕacumnusunt.Aƕacĉ,
atuncicândajungelamineomĉrturiecareîmispunecĉnu
suntbine,mĉrturiaaceeaareroluldeamĉfaceaƕacumnu
sunt–sĉmĉfacĉbine.Eunupotrĉmâneînstareaîncare
suntƕisĉoaplic.Ciatuncicândoaplic,voiĮaƕacumnuam
fost ƕi oriunde voi merge, Dumnezeu se poate face cunosͲ
cut.


„CaleaomuluiestedeaobƜineopoziƜiecomodĉ,de
a îngĉdui apeƟtul ƕi ambiƜia egoistĉ. Calea lui Dumnezeu
estedealucracuputere.Eldĉharuldacĉomulbolnavîƕidĉ
seama cĉ are nevoie de aceasta. Omul este prea adesea
saƟsfĉcutsĉsetratezedupĉmetodebĉbeƕƟƕiapoisĉpreͲ
Ɵndĉcĉfelulluidealucraestecorect.”(n.tr.idem).Calea
luiDumnezeuestediferitĉ.NoitoƜisuntembolnaviƕidacĉ
nedĉmseamadeaceasta,DumnezeuvadavindecareaneͲ
cesarĉ.OmulpreferĉleacuribĉbeƕƟƕicredecĉprocesullui
estebun.DarDumnezeuvreasĉcureƜesuŇetul.Ioan7:38–
„Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor
curge râuri de apĉ vie.” Aceasta este împĉrĉƜia lui DumneͲ
zeudinĉuntrullui.„ZidupĉzioameniidovedescdacĉÎmpĉͲ
rĉƜialuiDumnezeuesteînei.DacĉHristosdomneƕteîniniͲ
mile lor, ei se întĉresc în principiu, putere, capacitate de a
staînpicioarecasanƟnelecredincioase,reformatoriadevĉͲ
raƜi;nupoateexistanicioreformĉfĉrĉsĉexisteoprofundĉ
cooperarecuIsusHristos.PrinharulluiDumnezeuoamenii
trebuiesĉfoloseascĉfacultĉƜiledatelordeDumnezeupenͲ
truasereformapeeiînƕiƕi.PrinacƜiuneaaceastadetĉgĉͲ
duire de sine, asupra cĉruia Domnul cerului priveƕte cu
aprobare,eicâƕƟgĉvictoriiasupratendinƜelorlorereditare
ƕiacelorculƟvate.Apoi,caDaniel,eilasĉasupraaltoraimͲ
presiicarenuvorĮƕterseniciodatĉ.InŇuenƜavaajungeîn
toatepĉrƜilepĉmântului.”(n.tr.idem).


Aceastaestemĉrturialacareamfĉcutreferireacum
unminut.DacĉvisedĉomĉrturieƕioprimiƜiîninimĉƕiîn
viaƜĉ,aceastavĉvafacesĉĮƜiaƕacumnueraƜi,apoiÎmpĉͲ
rĉƜia lui Dumnezeu va Į în voi ƕi dovada va Į dusĉ pe tot
pĉmântul. Poate cĉ nu veƜi ieƕi niciodatĉ din statul vostru.
Cumsepoateîntâmplaatunciacestlucru?AcoloundeveƜi


mergeƕiacoloundevoimerge,Dumnezeuvalĉsaîninimĉ
impresiicarenuvorĮƕterseniciodatĉƕiprinaceastavaface
alte impresii ƕi aƕa mai departe. Se poate ca cineva sĉ se
împotriveascĉimpresiei,daraceastasevatransmiteƕiaƕa;
ƕicândaceastavaĮlĉsatĉdevoi,elvaƕƟcĉestedelaDomͲ
nul.Saducheiinucredeauînînviere,darƕieiauspuscĉîƕi
dauseamacĉuceniciiaufostcuIsusƕiauînvĉƜatdelaEl,
dupĉmoarteaLui.ÎninimilelorƕƟaucĉElînviase.Faptula
fostrecunoscut,darnuaufostconverƟƜiprinaceasta.AcesͲ
taesteprincipiulexistentînBiblie.
Citesc dintrͲo mĉrturie scrisĉ în
1896: „MulƜi dintre bĉrbaƜii care
auacƜionatcaƕisfĉtuitoriînaduͲ
nĉriledecomitetsauînconsiliide
administraƜietrebuiesĉĮeînlĉtuͲ
raƜi.”ObservaƜicĉspunemulƜi.Nu
sunt foarte mulƜi de toƜi, aƕa cĉ
dacĉ mulƜi dintre ei sunt înlĉtuͲ
raƜi,nupotsĉrĉmânĉmulƜi.„AlƜi
bĉrbaƜisĉleialocul,cĉciglasullor
nu este glasul lui Dumnezeu. PlaͲ
nurile ƕi procedeele lor nu sunt
dupĉ rânduiala lui Dumnezeu.
Aceiaƕi bĉrbaƜi au fost menƜinuƜi
înfuncƜiecadirectoriaicomiteteͲ
lor,pânĉcândsubconducerealor
ƕi dupĉ metodele lor, focul obiƕͲ
nuitaajunssĉĮefolositînloculfoculuisacruaprinsdeÎnͲ
suƕiDumnezeu.BĉrbaƜiiaceƕƟanumaisuntnumiƜiIsrael,ci
înlocuitori.” (n.tr. Materialele 1888, 1608Ͳ1609) Înlocuitori
înlocdeIsrael!ÎncenecazmaimareamĮpututajunge?


Unaltcitat,dintrͲomĉrturiescrisĉîn1896:„Demult
ƟmparĮtrebuitfĉcuteschimbĉri.DumnezeuarĮîndepĉrͲ
tatocaradindreptulbisericii.”Acesteasuntcuvintele:„Nu
trebuiecaaceiaƕioamenisĉalcĉtuiascĉconducereavoastrĉ
an dupĉ an; de mult Ɵmp ar Į trebuit fĉcute schimbĉri.
Dumnezeu ar Į îndepĉrtat ocara din dreptul bisericii; dar
atâtƟmpcâtbĉrbaƜiicaresͲausimƜitpedeplincompetenƜi
sĉlucrezefĉrĉsĉacceptesfatulluiDumnezeu,suntmenƜiͲ
nuƜi în funcƜie an dupĉ an, lucrul acesta nu se poate face.
Starea aceasta de lucruri stricĉ Įecare ramurĉ a lucrĉrii,
deoarecebĉrbaƜiinuͲƕisimtnevoiadeaĮcĉlĉuziƜideDuhul
Sfânt.”(Materialele1888,1292).


Cesevaîntâmpla?ÎivomdaluiDumnezeuocaziasĉ
lucrezeacum?ÎivompermitesĉaducĉschimbĉrilenecesaͲ
re?MĉrturiaaceastanutrebuiesĉĮeaplicatĉprinfaptulcĉ
neapucĉmnoisĉfacemlucrareaaceastaƕiînmodprĉpĉsƟͲ
os începem sĉ facem schimbĉrile. Inima mea trebuie sĉĮe
dreaptĉînaintesĉpotluapartelavreoschimbare.Ceavem
de fĉcut este sĉ ne predĉm pe noi înƕine lui Dumnezeu ƕi
apoisĉͲLlĉsĉmsĉlucrezeElprinnoi.Nuconteazĉcinesunt
oamenii,dacĉDumnezeuesteacolo.


Nutrebuiesĉîncepemsĉneuitĉmînjurcasĉvedem
ce candidaƜi putem susƜine, pe care sĉͲi putem favoriza ƕi
numi în poziƜii ocupate acum de alƜii; cĉci în cazul acesta,
chiar dacĉ aceia vor Į scoƕi din poziƜiile lor, vom Į noi în
acelepoziƜii,iarDomnularĮtotaƕadedepartecaƕiînainte.
ProblemadinprezentestecĉDomnulafostlĉsatpedinafaͲ
rĉ.DacĉneͲampunepenoiînpoziƜiilelor,DomnularrĉmâͲ
netotafarĉ,iarcauzaarĮîntrͲosituaƜiemaireadecâtînaͲ
inte.Nudeaƕacevaestenevoie.AicinuestelocdepoliƟcĉ.
Însĉ, dacĉpoliƟca este în noi, va Į prezentĉ ƕi se va da pe
faƜĉ.DacĉcinevaarepoliƟcaînel,celmaibunlocpentruel
esteafarĉînlume,printreceicenusuntaltcevadecâtpoliͲ
Ɵcieni,întrucâtaƕaesteƕiel.cidacĉnuͲƕivaconsumapoliͲ
Ɵca acolo, o va consuma în bisericĉ, rĉspândind aici rĉul ƕi
perĮdia. BineînƜeles, este mai bine ca o aƕa lucrare sĉ se
facĉpefaƜĉînlumeƕinuînbisericĉ.NupentruaceastaneͲ
amadunatnoiaici.SuntemaicicasĉͲLgĉsimpeDumnezeu
ƕisĉnedeschideminimilepentrucaElsĉpoatĉocupalocul
dincentrusprecircumferinƜĉ,înĮecaregând,înĮecarecuͲ
vântƕifaptĉ.IarDumnezeunuestepoliƟcian.ElesteDumͲ
nezeu.CeavemnoidefĉcutestesĉͲLcĉutĉmpeDumnezeu
cutoatĉinima,pentrucaDumnezeusĉfacĉceeacetrebuie
fĉcut.ciElvafaceaceastadacĉÎllĉsĉm.DaƜiluiDumnezeu
oƕansĉ.Ceicestauîncalesĉsedealaoparte,iarceilalƜisĉ
rĉmânĉlaopartedincale.AtunciDumnezeuÎƕipoateavea
loculcareÎiaparƜine.
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MaideparteestecitatĉpentrunoiistorialuiNicodim
ƕialuiHristos.NicodimeraunconducĉtorînIsraelƕinise
spunecĉ„NicodimacĉutatoîntrevederecuIsuspeƟmpde
noapte,ocazieîncareaspus:«Rabi,ƕƟmcĉeƕƟunînvĉƜĉͲ
torvenitdelaDumnezeu,cĉcinimeninupoatefacesemneͲ
le pe care le faci Tu dacĉ nu este Dumnezeu cu el.» Este
adevĉrat ceea ce spunea el, însĉ
care a fost rĉspunsul lui Isus?
Drept rĉspuns Isus iͲa zis:
«adevĉrat, adevĉrat îƜi spun cĉ,
dacĉ un om nu se naƕte din nou,
nupoatevedeaÎmpĉrĉƜialuiDumͲ
nezeu.»AcestaeraunbĉrbataŇat
întrͲo poziƜie înaltĉ de încredere,
un om vĉzut ca unul educat în
obiceiurile iudaice, unul a cĉrui
minte era plinĉ de înƜelepciune.
Cu adevĉrat el poseda talente de
un caracter mai mult decât cel
obiƕnuit. El nu a fost dispus sĉ
meargĉ la Isus în Ɵmpul zilei, deͲ
oareceaceastalͲarĮfĉcutsubiecͲ
tuldiscuƜiilor.ArĮfostpreaumiliͲ
torpentruunconducĉtoraliudeiͲ
lor sĉ recunoascĉ faptul cĉ are
legĉturidesimpaƟecunazarineanuldispreƜuit.Nicodimse
gândea sĉ seasigure în mod personal înce priveƕte misiuͲ
neaƕipretenƜiileacestuiînvĉƜĉtor,sĉvadĉdacĉElestecu
adevĉrat lumina ce avea sĉ lumineze neamurile ƕi slava lui
Israel. De fapt Isus îi spune lui Nicodim cĉ nu controversa
este cea care îi va Į de ajutor. Nu argumentele sunt cele
care aduc luminĉ în suŇet. Tu trebuie sĉ ai o inimĉ nouĉ,
cĉcialƞelnupoƜidiscerneÎmpĉrĉƜiacerurilor.Nuodovadĉ
maimareesteceacaretevapuneîntrͲopoziƜiemaibunĉ,ci
scopurinoi,moƟvenoideacƜiune:tutrebuiesĉtenaƕƟdin
nou.Pânĉcândschimbareaaceastanuareloc,fĉcândtoate
lucrurile noi, cea mai puternicĉ dovadĉ ce ar putea Į preͲ
zentatĉarĮfĉrĉfolos.Lipsaesteîninimata.Totultrebuie
schimbat,cĉcialƞelnupoƜisĉveziÎmpĉrĉƜialuiDumnezeu.
AceastaafostodeclaraƜiefoarteumilitoarepentruNicodim
ƕi cu un senƟment de iritare, el sͲa legat de cuvintele lui
Hristosîntrebând:«Cumsepoatenaƕteunombĉtrân?»El
nuaveaogândiredestuldeduhovniceascĉpentruaînƜeleͲ
ge cuvintele lui Hristos. Însĉ Mântuitorul nu a rĉspuns cu
argumenteargumentului.RidicânduͲcimânacuodemnitaͲ
tesolemnĉƕiliniƕƟtĉarepetatadevĉrulcumaimultĉsiguͲ
ranƜĉ.«Adevĉrat,adevĉratîƜispuncĉ,dacĉnusenaƕteciͲ
neva din apĉ ƕi din Duh, nu poate sĉ intre în ÎmpĉrĉƜia lui
Dumnezeu. Ce este nĉscut din carne, este carne ƕi ce este
nĉscutdinDuh,esteduh.NutemiracĉƜiͲamzis:trebuiesĉ
vĉnaƕteƜidinnou.VântulsuŇĉîncotrovreaƕiͲiauzivuietul,
darnuƕƟideundevine,niciîncotroseduce.Totaƕaestecu
cineestenĉscutdinDuhul.»NicodimIͲazis:«Cumsepoate
face aƕa ceva?» Licĉriri de adevĉr începeau sĉ pĉtrundĉ în
mintea conducĉtorului. Cuvintele lui Hristos lͲau înĮorat
umplânduͲldeteamĉƕideuimire,conducânduͲlsĉîntrebe:
«Cumsepoatefaceaƕaceva?»IsusiͲarĉspunscuprofundĉ
seriozitate:«TueƕƟînvĉƜĉtorulluiIsraelƕinupricepiaceste
lucruri?»AcestecuvinteautransmisluiNicodimînvĉƜĉtura
cĉînlocsĉsesimtĉiritatlaauzulcuvintelorlimpezialeadeͲ
vĉrului,înlocsĉͲƕipermitĉsĉĮeironic,artrebuisĉaibĉo
pĉrere mai umilĉ despre sine însuƕi, datoritĉ ignoranƜei lui
încelespirituale.Totuƕi,cuvinteleluiHristosaufostrosƟte
cu o demnitate atât de solemnĉ, iar privirea ƕi tonul vocii
exprimauatâtaiubirefaƜĉdeel,încâtnuafostrĉnitcândƕiͲ
a dat seama de poziƜia sa umilitoare. Nu era admisibil ca
cineva care avea în încredinƜare interesele religioase ale
poporului,sĉnucunoascĉunadevĉrcuatâtmaiimportant
pentru înƜelegerea lor cu cât consƟtuia condiƜia intrĉrii în
împĉrĉƜia cerurilor. «Adevĉrat, adevĉrat îƜi spun», a conƟͲ
nuatIsus«cĉnoivorbimceƕƟmƕimĉrturisimceamvĉzutƕi
voi nu primiƜi mĉrturia noastrĉ. Dacĉ vͲam vorbit despre
lucruripĉmânteƕƟƕinucredeƜi,cumveƜicredecândvĉvoi
vorbidesprelucrurilecereƕƟ?»LecƜiaaceastadatĉluiNicoͲ
dimseaplicĉfoartebinecelorcareînzilelenoastreseaŇĉ
înpoziƜiiderĉspunderecaƕiconducĉtoriînIsraelƕialecĉͲ
rorglasurisuntauziteadeseaînƟmpulconsfĉtuirilor,dând
dovadĉdeacelaƕispiritpecarelͲaavutNicodim.”


Cine va asculta ƕi va lĉsa cuvintele acestea sĉ aibĉ



astĉzi acelaƕi efect asupra inimilor ƕi vieƜilor lor? În urma
acestoraNicodimafostconverƟt.


„Cuvintele lui Hristos sunt rosƟte preƕedinƜilor de
conferinƜe, prezbiterilor bisericilor ƕi celor ce deƜin poziƜii
oĮciale în insƟtuƜiile noastre.” (n.tr. Materialele 1888,
1446). Voi ƕƟƜi dacĉ sunteƜi preƕeͲ
dinte al vreunei conferinƜe. Vi se
adreseazĉ vouĉ. Vi se spune:
„Trebuie sĉ te naƕƟ din nou”. cƟƜi
dacĉ sunteƜi prezbiter al unei biseͲ
rici.Viseadreseazĉvouĉ.VisespuͲ
ne: „Trebuie sĉ te naƕƟ din nou.”
cƟƜidacĉocupaƜivreopoziƜieoĮciaͲ
lĉ în vreuna din insƟtuƜiile noastre.
Vi se adreseazĉ vouĉ. Vi se spune:
„Trebuie sĉ te naƕƟ din nou.” Vi se
spune: „Trebuie sĉ ĮƜi converƟƜi.”
Nu spune cĉ nu aƜi fost converƟƜi
niciodatĉ. Chiar dacĉ am fost conͲ
verƟƜi,Ɵmpurilesuntdeaƕanaturĉ
încât Dumnezeu ne cheamĉ la o
converƟremaiserioasĉ,laoconsaͲ
craremaiprofundĉdecâtamcunosͲ
cut pânĉ acum. Nu ne aduce nimic
faptulcĉamfostconverƟƜiacumcinci,zece,saucincispreͲ
zeceani,dacĉnusuntemconverƟƜiacum,astĉzi.…


Existĉ o îndepĉrtare de Dumnezeu, iar templul are
nevoiedecurĉƜirecaînzileledinvechimeînIerusalim.Am
fostaduƕiînaceastĉstareprinnesocoƟreaMĉrturiilorSpiriͲ
tului lui Dumnezeu. Dar mulƜi dintre cei ce le nesocoteau,
credeauîneleƕiƜineauMĉrturiileînmânĉ,fĉrĉsĉbĉnuiasͲ
cĉ faptul cĉ le nesocotesc. În consecinƜĉ, nevoia noastrĉ
estesĉƕƟmcumsĉprivimMĉrturiileDuhului.
Nutrebuiesĉnegândimnicioclipĉ,atuncicândestedatĉo
mĉrturie ƕi este numit un om, cĉ Dumnezeu lanseazĉ un
atacasupraluipentruaͲldistruge.ScopulDomnuluiestede
aͲlscĉpadegreƕelilecareîiaducvĉtĉmareƕiîmpiedicĉluͲ
crarealuiDumnezeu.OfacepentruasalvaomulƕiadistruͲ
gegreƕeala.DumnezeunuvadistrugeƕinicinuvacondamͲ
na un om decât atunci când acesta este legat de pĉcat în
modinseparabil.Dacĉomulacestaîntoarcespateleumblĉrii
lui greƕite, recunoaƕte mĉrturia ƕi se îndreaptĉ în ochii lui
Dumnezeu,atuncinumaistĉînpoziƜiaîncarelͲagĉsitmĉrͲ
turia.AtuncimĉrturiaaceeapoateĮfolositĉcaoaverƟzare
pentrualƜii,darniciodatĉnutrebuiesĉĮefolositĉpentrua
condamnaomulcareƕiͲarecunoscutgreƕeala.


Calea lui Dumnezeu este de a face omul sĉ Įe ceva
cenueste;sĉdeaomuluicevaceacestanuare.NoinupuͲ
temaplicaMĉrturiilelaalƜii.Nuƕinunileputemaplicanici
nouĉ aƕa, din exterior. Trebuie sĉ ne deschidem inimile lui
Dumnezeu,sĉprimimmĉrturia,pentrucaDomnulsĉpoatĉ
implanta principiul divin, dânduͲne ceea ce nu avem,
fĉcânduͲne ceea ce nu suntem ƕi în felul acesta fĉcând El
Însuƕi, prin Duhul lui Sfânt, aplicaƜia realĉ a mĉrturiei.
Atunci va apĉrea în vieƜile noastre, va lucra în acƜiunile
noastre, ceea ce Dumnezeu a implantat înĉuntru. Aceasta
înseamnĉacceptareaMĉrturiilor.OricealtcevamaipuƜinde
atâtnuesteacceptarealor.


PutereapecareDumnezeuoimplanteazĉ,primitĉîn
inimĉ, va face omul în stare sĉ reziste ispitei ƕi în mijlocul
slĉbiciuniiluiîivadaceeacenuareƕivafacedinelceeace
prinnaturĉnueste.…


Sĉ rĉspundem acum la întrebarea: cum sĉ primim
Mĉrturiile?HaideƜisĉciƟmcumaufosteleînrealitateresͲ
pinse,cutoatecĉsegândeacĉsuntacceptate.ÎnfelulacesͲ
tavomƕƟcumsĉevitĉmgreƕealaaceastaƕivomƕƟcumsĉ
le acceptĉm. Citesc aici despre cineva al cĉrui „exemplu a
fĉcutmultpentruazdruncinaîncredereaînMĉrturii.”Cum
a fĉcut aceasta? „El a umblat tocmai în opoziƜie cu lumina
pecareadatͲoDumnezeu.”ÎnsĉelnubĉnuiacĉumblĉconͲ
trarlor.SegândeacĉprocedeazĉdreptfaƜĉdeele.Cumse
faceatuncicĉapierdutatâtdetareînsemnĉtatealor?Iatĉ
rĉspunsul:„MustrĉrileƕiaverƟzĉriledinparteaDomnuluiau
fostocolite,interpretateƕifĉcutefĉrĉputereprinprocedee
omeneƕƟ.”

7






Cumaufostacesteaocolite?Iatĉrĉspunsul:„DececonstruieƕƟscuzeneîntemeiate?”„CâtderuƕinaƜiartrebuisĉĮe
aceiacareauîntorsspatelesfatuluiluiDumnezeuƕiauîncercatsĉastupeimpresiapecareDumnezeuvroiasĉolase.”


Cumaufostinterpretate?Iatĉrĉspunsul:Ei„punpropriilelorconstrucƜiipesteele,zicândcĉelenucersĉfaciaƕa.”


ÎnfelulacestaMĉrturiileaufostocolite,interpretateƕifĉcutefĉrĉputeredecĉtreaceiacarecredeaucĉlecredƕi
carecredeaucĉleacceptĉ.SunteƜivoiprintreaceiacareleocoliƜiprinscuzeneîntemeiate?LeinterpretaƜivoiƕilefaceƜi
fĉrĉputereaƕezândpropriilevoastreconstrucƜiipesteele,zicândcĉelenuvorsĉspunĉcutaresaucutarelucru?Desigurcĉ
faceƜiaƕaƕiƕƟƜiasta.AƕacĉhaideƜisĉneoprimchiaracum.

Atuncicumsĉleprimim?CumsĉƕƟmcevorelesĉspunĉ?Iatĉrĉspunsul:„Elespunexactceeaceestedeclarat.”Ce
spunele?Exactceeaceestedeclarat.PuteƜispunevoicespunele?Daƕiîncĉfoartesimplu.Atunci,luaƜiͲleexactaƕacum
vorbesc.DeschideƜiͲvĉinimilelargînaintealuiDumnezeu,pentrucaprinSpiritulLuicelbunsĉpoatĉimplantaîneleprinciͲ
piulexistentînexactceeacespunMĉrturiile,apoiprincipiulvaapĉreaƕivastrĉluciînviaƜavoastrĉ.AtunciveƜiĮacceptat
Mĉrturiile.AtunciveƜiƕƟcĉcredeƜiMĉrturiile.

A.T.Jones
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Darurile Spirituale

„ApoileǦazis:«Duce҄iǦv£întoat£lumea,èipropov£dui҄iEvanghelialaoricef£ptur£.CiǦ
nevacredeèisevaboteza,vaƤmântuit;darcinenuvacrede,vaƤosândit.Iat£semnelecare
vorînso҄ipeceicevorcrede:înNumeleMeuvorscoatedraci;vorvorbiînlimbinoi;vorluaîn
mân£èerpi;dac£vorbeacevademoarte,nuǦivav£t£ma;îèivorpunemâinilepestebolnavi,èi
bolnaviisevorîns£n£toèi».DomnulIsus,dup£ceavorbitcuei,SǦaîn£l҄atlacer,èiaèezutla
dreaptaluiDumnezeu.Iareiauplecatèiaupropov£duitpretutindeni.Domnullucraîmpreun£
cuei,èiînt£reaCuvântulprinsemnele,careǦlînso҄eau.Amin.”ǦMarcu16:15Ǧ20.

„IsusSǦaapropiatdeei,avorbitcuei,èileǦazis:«Toat£putereaMiǦafostdat£încerèi
pep£mânt.Duce҄iǦv£èiface҄iucenicidintoateneamurile,botezânduǦiînNumeleTat£luièial
FiuluièialSfântuluiDuh.giînv£҄a҄iǦis£p£zeasc£totcevǦamporuncit.giiat£c£Eusuntcu
voiîntoatezilele,pân£lasfârèitulveacului.Amin.”ǦMatei28:18Ǧ20.

Mareaîns£rcinareesteînleg£tur£cuEvanghelia,cucredinìa,cubotezul,cumântuirea
èicudarurilespirituale.Evangheliaurmas£Ƥepredicat£atâtatimpcâteraup£c£toèicares£o
aud£.Credinìaesteînmodegalindispensabil£deǦalungulereicreètine.Botezulesteunritual
perpetuuînbiseric£,iarpastoriiceluideǦalXIXǦleasecolboteaz£înNumeleTat£lui,alFiuluièi
alSfântuluiDuhpentruc£îns£rcinareainiìial£cereacestlucru.Condiìiileiert£riidescriseîn
aceast£îns£rcinaretrebuiaus£Ƥep£ziteatâtatimpcâtp£c£toèiiputeauƤiertaìi.F£cândopaǦ
ralel£cuacestea,g£simc£darurilespiritualesuntpartedinaceeaèiîns£rcinare.Înabsenìaunei
dovezi c£ darurile spirituale trebuiau s£ Ƥe restricìionate la vreun veac particular al bisericii
creètine,doaraceast£îns£rcinareesteodovad£suƤcient£aperpetuit£ìiilor.

Uniifacodiferenì£întreapostolièiceicareartrebuis£cread£bazatpecuvintelelor,
astfel:apostoliiaudarurile,iarcredincioèiinu.Aceètiacredc£aceast£distincìieîntreceledou£
clasepoateƤg£sit£înrug£ciuneaDomnuluidinIoan17.R£spundemlaaceastacitândcuvinteǦ
leDomnuluinostrudinîns£rcinareainiìial£,dup£cumurmeaz£:„Iat£semnelecarivorînso҄i
peceicevorcrede”.SauaèacumatradusDr.GeoCampbell„Puterilemiraculoasevorînsoìipe
credincioèi”saucumatradusWakeƤeldRenders„acestesemnevorînsoìicredincioèii”.Când
poateƤar£tatc£acredeafostcerutdoarprimilorcreètini,atuncipoateƤdoveditc£darurile
aufostnumaipentruei.
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Promisiuneaplin£deharaDomnuluinostruf£cut£înaceast£trimitere„giiat£c£Eu
suntcuvoiîntoatezilele,pân£lasfârèitulveacului”esteceamaimaredovad£aperpetuit£ìii
darurilor.Elnutrebuias£ƤepersonalcupoporulS£u,darcumurmas£Ƥecuei?RaportulinǦ
spiratnespun£c£dup£ceIsusafostprimitînceruri„eiauplecatèiaupropov£duitpretutinǦ
deni.Domnullucraîmpreun£cuei,èiînt£reaCuvântulprinsemnele,careǦlînso҄eau.”PromiǦ
siuneaSanupoateƤlimitat£doarlaviaìacelor12,sauacreètinilordinprimulsecol,pentruc£
easeîntindepân£lasfârèitullumii.„giiat£c£Eusuntcuvoiîntoatezilele,pân£lasfârèitul
veacului”,pân£lasfârèitulveaculuicreètin.Dac£spunemc£aceastaaavutînvederedoarveaǦ
culevreiesc,r£spundemc£aceast£dispensaìiunesǦaînchisodat£cumoartealuiHristos,cu42
dezileînaintecaaceast£îns£rcinares£Ƥedat£.Oferimcadovad£dou£pasaje.„Aèterszapisul
cuporuncilelui,carest£teaîmpotrivanoastr£èineerapotrivnic,èilǦanimicit,pironinduǦlpe
cruce.” Ǧ Coloseni 2:14. „… dar la jum£tatea s£pt£mânii va face s£ înceteze jertfa èi darul de
mâncare”ǦDan9:27.Aceast£profeìiesǦaîmplinitlamoartealuiMesia,lamijloculceleideǦa
èaptezeceas£pt£mâni.Acolo,sacriƤciultipicevreiescaîncetats£maiaib£valoare,atuncicând
a fost oferit sacriƤciul antiǦtipic. Hristos a rostit aceast£ îns£rcinare înainte de în£lìarea Sa
(Marcu16:19),careafostcucelpuìin42deziledup£cruciƤcare.

S£ crezi c£ sfârèitul lumii despre care se vorbeète aici înseamn£ închiderea perioadei
evreieèti,înseamn£s£aèeziEvanghelia,cutoatespeciƤcaìiiledinîns£rcinare,înurm£,laperiǦ
oadaevreiasc£,s£seîncheieînaceaperioad£èiprezentuls£Ƥel£satf£r£ea.Aceast£p£rere
estepreaabsurd£cas£Ƥenecesarvreuncomentariusuplimentar.

Neîndrept£msprem£rturialuiPaveldinEfeseni4:4Ǧ13„Esteunsingurtrup,unsingur
Duh,dup£cumèivoia҄ifostchema҄ilaosingur£n£dejdeachem£riivoastre.Esteunsingur
Domn,osingur£credin҄£,unsingurbotez.EsteunsingurDumnezeuèiTat£altuturor,care
estemaipesusdeto҄i,carelucreaz£printo҄ièicareesteînto҄i.DarƤec£ruiadinnoiharuliǦa
fostdatdup£m£suradaruluiluiHristos.Deaceeaestezis:«SǦasuitsus,aluatrobiaroab£,èia
datdarurioamenilor.»…giEladatpeuniiapostoli;peal҄ii,prooroci;peal҄ii,evanghelièti;pe
al҄ii,p£storièiînv£҄£tori,pentrudes£vârèireasƤn҄ilor,învederealucr£riideslujire,pentruziǦ
direatrupuluiluiHristos,pân£vomajungeto҄ilaunireacredin҄eièiacunoètin҄eiFiuluilui
Dumnezeu,lastareadeommare,laîn£l҄imeastaturiiplin£t£҄iiluiHristos.”

Apostolulprezint£maiîntâisubiectulunit£ìii.Faceaceastaprindeclaraìiac£estedoar
un trup, un singur Duh, o singur£ n£dejde, un singur Domn, o singur£ credinì£, un singur
Dumnezeu, Tat£ al tuturor. El prezint£ apoi darurile ca Ƥind un mijloc prin care Dumnezeu
pl£nuieète s£ asigure unitatea bisericii. Face referire la ridicarea la cer a lui Hristos, când a
mersînceruricuceipecareiǦaeliberatdinmormintelelor,caƤindtimpulcândaufostoferite
darurile.Menìioneaz£apoiuneledintredaruri,dateînacelaèitimp,pentruacelaèiobiectivèi
toatepentruaseîntindepeaceeaèiperioad£detimp.Esteadmisc£evangheliètii,pastoriièi
profesorii exist£ pân£ la sfârèitul perioadei creètine. De ce nu èi celelalte? Dac£ se spune c£
unitateaèides£vârèireadesprecarevorbeèteapostolulaparìinistorieitrecuteabisericii,r£sǦ
pundemc£evangheliètii,pastoriièiprofesoriiauîncetats£maiaib£utilitatecuatingereaaceǦ
leist£rifericitedelucruri.Cineadmitecontinuitateaacestoratrebuies£admit£èicontinuitaǦ
teacelorlalte.

Estebines£observ£mc£epistolaluiPavelc£treEfeseniafostscris£înanul64èic£priǦ
veètedinacelpunct,spreviitor,dup£aceeaunitateèides£vârèireabisericiicarevaƤîmplinit£
deacestedaruri–„,pân£vomajungeto҄ilaunireacredin҄ei”spuneapostolul.
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Dac£Pavelnuapututvedeaaceast£unitateèides£vârèireînzilelesale,cusiguranì£nici
noinuoputemvedeaînistoriatrecut£abisericii,deundesededucecontinuitateadarurilorèi
reapariìialorcumareputereînultimelezilepentruaunièides£vârèibiserica,gatapentruluaǦ
realacerlaceadeǦadouavenirealuiIsusHristos.

Înepistolasac£trecorinteni,Pavelvorbeètecuhot£râredespresubiectuldarurilorspiriǦ
tuale.„Începriveètedarurileduhovniceèti,fra҄ilor,nuvoiescs£Ƥ҄iînnecunoètin҄£.”Ǧ1CorinǦ
teni12:1.ElpriveètesubiectulcaƤinddemareimportanì£èiîndeamn£cas£Ƥecunoscut.Darîn
totceeaceaspusdespresubiect,nicim£carosingur£dat£nuasugeratc£darurilevorînceta
înaintedevenireazileides£vârèiteaslavei.Elintenìioneaz£s£Ǧiînveìepecorintenicuprivirela
acestsubiect.Nuvreacaeis£Ƥeignoranìiîncepriveètesubiectul.Deaceea,dac£darurileau
fostdestinatedoarprimilorcreètini,neǦamputeaaèteptas£g£simaceastaîntrǦunadinepistoǦ
lelesalec£treei,cevainstrucìiuniînacestpunct.AƤrm£mc£nuexist£niciointenìiedeacest
felînscrisorilesalec£treei.Pavelpuncteaz£clartimpulcânddarurilevorînceta:„Dragosteanu
va pieri niciodat£. Proorociile se vor sfârèi; limbile vor înceta; cunoètin҄a va avea sfârèit. C£ci
cunoaètemînparte,èiproorocimînparte;darcândvaveniceestedes£vârèit,acest«înparte»
sevasfârèi.Cânderamcopil,vorbeamcauncopil,sim҄eamcauncopil,gândeamcauncopil;
când mǦam f£cut om mare, am lep£dat ce era copil£resc. Acum, vedem ca întrǦo oglind£, în
chipîntunecos;daratunci,vom vedeafa҄£înfa҄£.Acum,cunosc înparte;daratunci,voicuǦ
noaètedeplin,aèacumamfostèieucunoscutpedeplin.”–1Corinteni13:8Ǧ12.

Apostolulpuneîncontraststareamuritoarecuceanemuritoare,prezentulimperfectcu
ceeacevaƤperfect,prezentulînnoratîntimpceumbl£mprincredinì£,cuslavadeschis£avieǦ
ìiicevaveni.Aici,noicunoaètemînparte,profeìimînparte;acolo,ceesteînpartevaƤdatlao
parte.Aicivedemînchipîntunecos,acolofaì£înfaì£.Aicicunoaètemînparte,acolo,aèacum
suntem cunoscuìi. Dragostea nu va pieri niciodat£. De aceea este harul creètin cel mai mare;
acolovaƤslavanemuritorilordinveènicieînveènicie.ÎnacestsensdragosteanuvapierinicioǦ
dat£.Darprofeìiavaînceta.Vorbireaînlimbivaîncetaèicunoètinìasevarisipi.Luminacerului
venit£prinacestecanalevagièicelelaltedarurialeDuhuluiSfânt,esteînf£ìièat£caƤindînparǦ
teèivaƤînlocuit£deziuades£vârèit£aslavei,cândputemvorbifaì£înfaì£cuDumnezeu,cu
Hristosèicuîngerii,lafelcumauvorbitprimiinoètrip£rinìiîngr£dinaEdenuluiînaintedeinǦ
trareap£catului.Darcând?Aceastaesteîntrebareavital£.Cândvorîncetadarurile?S£Ǧll£s£m
pePavels£r£spund£:„darcândvaveniceestedes£vârèit,acest«înparte»sevasfârèi.”„gitot
poporuls£r£spund£:«Amin!»”

Apostolulprezint£darurilemaipedeplinîn1Corinteni12:28„giDumnezeuarânduitîn
Biseric£,întâi,apostoli;aldoilea,prooroci;altreilea,înv£҄£tori;apoi,peceiceaudarulminuniǦ
lor;apoipeceiceaudarult£m£duirilor,ajutor£rilor,cârmuirilor,èivorbiriiînfeluritelimbi.”

DumnezeuleǦadesemnatînbiseric£.Undeestescrisc£eleaufostscoasedinbiseric£?
Înacesttextsuntmenìionateoptdaruriînordineaimportanìeilor.C£primul,aldoilea,altreiǦ
lea,serefer£laimportanì£èinulatimp,esteevidentdinfaptulc£Pavelseocup£pelargdevaǦ
loarearelativ£aanumitordaruri,iarînversetul31spune:„umbla҄idardup£darurilecelemai
bune”.

1Corinteni1:4Ǧ8:„Mul҄umescDumnezeuluimeutotdeauna,cuprivirelavoi,pentruhaǦ
rulluiDumnezeu,carevǦafostdatînIsusHristos.C£ciînEla҄ifostîmbog£҄i҄iîntoateprivinǦ
҄ele,cuoricevorbireèicuoricecunoètin҄£.Înfelulacestam£rturiadespreHristosafostbine
înt£rit£ în mijlocul vostru; aèa c£ nu duce҄i lips£ de niciun fel de dar, în aèteptarea ar£t£rii
DomnuluinostruIsusHristos.
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Elv£vaînt£ripân£lasfârèit,înaèafelcas£Ƥ҄if£r£vin£înziuaveniriiDomnuluinostru
IsusHristos.”

Darurile au fost plantate în biserica creètin£. Dumnezeu leǦa desemnat acolo. Tragem
concluziac£ceidinCorintsǦauîmp£rt£èitcubeneƤciilelordinfaptulc£PavelînepistoleletriǦ
miseacord£multspaìiupentruavorbicuhot£râreînprivinìautiliz£riilorcorespunz£toare.În
pasajuldemaisus,apostolulîimulìumeèteluiDumnezeuînnumelelorpentruharulcareleǦa
fostdatdeIsusHristos;c£aufostîmbog£ìiìiîntoateprivinìeleèiîncunoètinì£,înfelulacesta
m£rturialuiIsusHristosafostatestat£înei.Dac£mergemlaApocalipsa19:10,undeg£simo
deƤniìieinspirat£am£rturieiluiIsusHristos,citim:„m£rturialuiIsusesteDuhulproorociei”.
Prinaceastaeiaufostîmbog£ìiìiîncunoètinì£èiîntoateprivinìele.

Oricâtdeaplicabil£afostaceast£m£rturiebisericiidinCorintlatimpulcândapostolul
ascrisacestea,saupentrucreètinideatuncièipân£ast£zi,cusiguranì£c£oreferinì£special£
estef£cut£laultimelezileînexpresiile„înaèteptareaar£t£riiDomnuluinostruIsusHristos”,
„sfârèit”èi„ziuaveniriiDomnului”.Deaceea,versetul7„aèac£nuduce҄ilips£deniciunfelde
dar,înaèteptareaar£t£riiDomnuluinostruIsusHristos”învaì£continuitateadarurilorèipriviǦ
legiulcelorcareaèteapt£,s£aib£toatedarurile.SfârèituldesprecaresevorbeèteaiciesteeviǦ
dentsfârèitulveacului.

Aici,înaceast£leg£tur£,esteintrodussubiectulunit£ìiides£vârèite.Citiìiversetul19.În
Efeseni4:11Ǧ19,PaveliǦaînv£ìatpeEfesenic£darurileaufostdate„pentrudes£vârèireasƤn҄iǦ
lor, în vederea lucr£rii de slujire,pentru zidirea trupului lui Hristos, pân£ vom ajunge to҄i la
unireacredin҄ei”.PeCorinteniîiîndeamn£„s£ave҄ito҄iacelaèifeldevorbire,s£nǦave҄idezbiǦ
n£riîntrevoi,cis£Ƥ҄iuni҄iînchipdes£vârèitîntrǦungândèiosim҄ire”èiaceastaînleg£tur£
cudeclaraìia„aèac£nuduce҄ilips£deniciunfeldedar,înaèteptareaar£t£riiDomnuluinostru
IsusHristos”.Atunci,chiaraici,vinerestituireadarurilorpentruaunièiapreg£tipeaètept£Ǧ
toripentruadouavenirealuiIsusHristos.…

Epistolelec£treCorinteniaufostscrisepentrubinelebisericiicreètineèinudoarpentru
aceicreètinicareautr£itlaCorintèianumiteporìiuniauoaplicarespecial£latimpulprezent.
Atragem atenìia spredou£ pasaje în care apostolul, în mod aparent prin folosirea cuvântului
„noi”,seadreseaz£doarcelorcetr£iauatuncièitotuèievenimenteledecarevorbeètesuntîn
viitor. În capitolul 15:51Ǧ52, Pavel spune: „Iat£, v£ spun o tain£: nu vom adormi to҄i, dar to҄i
vomƤschimba҄i,întrǦoclip£,întrǦoclipeal£dinochi,laceadinurm£trâmbi҄£.Trâmbi҄ava
suna, mor҄ii vor învia nesupuèi putrezirii, èi noi vom Ƥ schimba҄i.” Ar trebui s£ spunem c£
„noi”,utilizatdetreioriînacestpasaj,îiincludedoarpePavelèipemembriibisericiidinCoǦ
rint care tr£iau atunci? Contextul nu permite o aplicare aèa de îngust£. Pavel èi fraìii s£i din
Corint au adormit cu toìii. Ultima trompet£ nu a sunat atunci. Niciunul dintre ei nu a fost
schimbatînnemurireîntrǦoclipeal£.Deaceea,aceast£m£rturieareoaplicarespecial£lacreèǦ
tiniicaresuntînviaì£pep£mântîntimpulceleideadouavenirialuiHristos.

În1Tesaloniceni4:16Ǧ18,apostolulspune:„C£ciÎnsuèiDomnul,cuunstrig£t,cuglasul
unuiarhanghelèicutrâmbi҄aluiDumnezeu,Sevapogorîdincer,èiîntâivorînviaceimor҄iîn
Hristos.Apoi,noiceivii,carivomƤr£mas,vomƤr£pi҄ito҄iîmpreun£cuei,înnori,cas£înǦ
tâmpin£mpeDomnulînv£zduh;èiastfelvomƤtotdeaunacuDomnul.Mângâia҄iǦv£darunii
peal҄iicuacestecuvinte.”Aicifoloseètedinnoicuvântul„noi”,darevenimentelemenìionate
nuauavutlocîntimpulzilelorluiPavel.ElèifraìiidinTesalonicnuaufostluaìilacerf£r£s£
vad£moartea.
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În5:1Ǧ4spune:„Câtdesprevremièisoroace,nǦave҄itrebuin҄£s£visescrie,fra҄ilor.PenǦ
truc£voiînèiv£èti҄ifoartebinec£ziuaDomnuluivavenicaunho҄noaptea.Cândvorzice:
«Paceèiliniète!»atunciopr£p£denieneaèteptat£vavenipesteei,cadurerilenaèteriipestefeǦ
meiaîns£rcinat£;èinuvaƤchipdesc£pare.Darvoi,fra҄ilor,nusunte҄iînîntunerec,pentruca
ziuaaceeas£v£prind£caunho҄.”ZiuaDomnuluiesteziuapr£p£denieineaèteptate.ZiuamâǦ
nieiesteasociat£înNoulèiVechiulTestamentcuceadeǦadouavenirealuiHristos.Aceast£
ziu£ nu este în trecut, de aceea limbajul nu este aplicabil creètinilor din generaìiile trecute.
Creètiniiultimeigeneraìii–b£rbaìiièifemeilecaretr£iescpep£mântcândziuaDomnuluivine
–suntceidesprecareseaminteèteaici.Deaceea,toìiadventiètiiadev£raìisevorprivipesine
caƤindfraìiiamintiìidePavelèilimbajuls£uvaƤprivitcaƤindaplicabillatimpulprezent.El
continu£capitolulf£r£aschimbadiscuìia,stabilinddatoriipracticecareseaplic£laceicare
privescspreapropiereazileiDomnuluièiînversetele19Ǧ21spune:„Nustinge҄iDuhul.NudisǦ
pre҄ui҄iproorociile.Cicerceta҄itoatelucrurile,èip£stra҄iceestebun.”Înacestecuvinteseg£Ǧ
sesctreiporuncifoarteimportante.

 „NustingeìiDuhul”.Noistingemfoculcuap£.NecredinìaesteomodalitateremarǦ
cabil£deastingeDuhul.ÎnpropriaSaregiune,Isus,nuanuaf£cutmultelucr£ri
minunatedincauzanecredinìeilor.Înmomentuldefaì£exist£ostareaproapeuniǦ
versal£denecredinì£înleg£tur£culucr£rileDuhuluiSfânt,înmodspecialîncepriǦ
veètemanifest£riledarurilorspirituale.Necredinìaîndep£rteaz£DuhulluiDumneǦ
zeudelaminte.EastingeDuhulèilas£maseleexpuseînfaìaam£giriiacestorzilede
peurm£.


Aceiacareprinnecredinì£stingDuhulînaceste
ziledepeurm£vorƤr£upreg£tiìiînaǦèiasumamaǦ
rilebinecuvânt£ripecareDumnezeuleǦapromisprin
profetulIoel,citatdePetruînFapte2:17Ǧ18:„Înzilele
de pe urm£, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul
Meupesteoricef£ptur£;fecioriivoètrièifetelevoasǦ
trevorprooroci,tineriivoètrivoraveavedenii,èib£Ǧ
trânii voètri vor visa visuri! Da, chiar èi peste robii
Mei èi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea,
din Duhul Meu, èi vor prooroci. ” Ploaia timpurie a
fostdat£înziuacincizecimiipentruafacecas£mânìaEvanghelieis£germinezeèis£prind£
r£d£cin£.Ploaiatârzievinepentruamaturizasecerièulauriu,pentruhambarulluiDumnezeu.
Aigrij£,dragcititor,canucumvanecredinìadintines£sting£Duhulèis£teîndep£rtezede
marilebinecuvânt£ripreg£titepentru„ceicevorcrede”.

 „Nudispreìuiìiprofeìiile.”PrinacestecuvintesuntemavertizaìidespreunuldinpeǦ
ricolele zilelor de pe urm£. Pretenìiile lui Ann Lee, mama shakerǦilor,  profeìii coǦ
rupìiaimormonismuluièicei1001profeìimediumaiSatanei,devotaìicauzeispiriǦ
tismuluicutoat£josnicialui,aulovitlumeacudezgustfaì£detotceestesupranaǦ
tural.Satananuridic£acestelucruridoarpentruadistrugemultesuƪeteprinele,ci
èi pentru aǦi dezgusta èi îndep£rta pe alìii cât mai departe posibil în necredinì£ în
ceeacepriveètedarurileDuhuluiSfânt.Deaicirezult£pericoluldeadispreìuif£r£
deosebiretoateprofeìiile.
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„Cerceta҄i(puneìilaprob£,testaìi)toatelucrurileèip£stra҄iceestebun.”Acestetrei
declaraìiiauorelaìieapropiat£unacucealalt£.Deaceea,apunelaprob£toateluǦ
crurile,nuserefer£latoatelucruriledinlumeaîntreag£,pentruc£aceastaarimpuǦ
neotax£nerezonabil£asupracreètinului;deaceeaexpresiatrebuielimitat£lasubǦ
iectulprofeìiei.Nudispreìuiìiprofeìiile,cipuneìiǦlelaprob£èiseparaìiceeaceeste
adev£ratdefalsurilediavolului.Ceeaceestebun,ceeaceestedelaDuhulluiDumǦ
nezeu,ceeacetrecetestul;p£straìi!Încontinuarevomoferitreireguliprincareun
profetfalssauadev£ratpoateƤrecunoscut.







Matei7:151Ǧ20–„P£zi҄iǦv£deproorocimincinoèi.Eivinlavoiîmbr£ca҄iînhaine
deoi,darpedinl£untrusuntniètelupir£pitori.Îive҄icunoaètedup£roadelelor.
Culegoameniistruguridinspini,sausmochinedinm£r£cini?Totaèa,oricepom
bun face roade bune, dar pomul r£u face roade rele. Pomul bun nu poate face
roaderele,nicipomulr£unupoatefaceroadebune.Oricepom,carenufaceroaǦ
debune,estet£iatèiaruncatînfoc.Aèac£dup£roadelelorîive҄icunoaète.”
Isaia8:19Ǧ20–„Dac£viseziceîns£:«Întreba҄ipeceicecheam£mor҄iièipeceice
spunviitorul,carièoptescèibolborosesc,»r£spunde҄i:«NuvaîntrebaoareunpoǦ
por pe Dumnezeul s£u? Va întreba el pe cei mor҄i pentru cei vii? La lege èi la
m£rturie!» C£ci dac£ nu vor vorbi aèa, nu vor mai r£s£ri zorile pentru poporul
acesta.”




Profeìii falèi spun lucruri dulci, profeìesc minciuni èi strig£ „pace èi siguranì£”,
strig£t care a încântat întotdeauna pe cei necredincioèi; de aici rezult£ pacea èi
siguranìa în deziluzia spiritismului. Ieremia 14:14 – „Dar Domnul miǦa r£spuns:
«ProorociilorproorocescminciuniînNumeleMeu;EunuiǦamtrimis,nuleǦam
datporunc£,èinuleǦamvorbit;cieiv£proorocescniètevedeniimincinoase,proǦ
orocirideèerte,înèel£toriièiînchipuiriscoasedininimalor.”Capitolul23;16Ǧ17–
„,AèavorbeèteDomnuloètirilor:«NǦasculta҄icuvinteleproorocilorcarev£prooǦ
rocesc!Eiv£leag£n£înînchipuiriz£darnice;spunvedeniiieèitedininimalor,nu
cevinedinguraDomnului.EispuncelorceM£nesocotesc:,Domnulazis:‘Ve҄i
aveapace’’;èizictuturorcelorcetr£iescdup£aplec£rileinimiilor:,Nuviseva
întâmplaniciunr£u.’»”Capitolul8:10Ǧ11–„Deaceea,penevestelelorlevoidaalǦ
tora,èiogoareleloraltorst£pâni.C£cidelacelmaimicpân£lacelmaimare,to҄i
sunt lacomi de câètig mârèav, de la prooroc pân£ la preot, to҄i înèal£! Leag£ în
chip uèuratic rana Ƥicei poporului Meu, zicând: «Pace! Pace!» gi totuèi pace nu
este.”


Capitolul5:30Ǧ31–„Grozavelucruri,urâcioaselucrurisefacîn҄ar£.Proorociiproorocesc
neadev£ruri, preo҄ii st£pânesc cu ajutorul lor, èi poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce
ve҄ifacelaurm£?”

Isaia30:8Ǧ11–„,DuǦteacumǦziceDomnulǦdescrieacestelucruriînaintealorpeot£bliǦ
҄£,èisap£ǦleîntrǦocarte,cas£r£mân£pân£înziuadeapoi,cam£rturiepevecieèiînvecide
veci.Scriec£:«Poporulacestaesteunpoporr£zvr£tit,niètecopiimincinoèi,niètecopiicarinu
vors£asculteLegeaDomnului,carezicv£z£torilor:«S£nuvede҄i!»èiproorocilor:«S£nuprooǦ
roci҄iadev£ruri,cispune҄iǦnelucrurim£gulitoare,prooroci҄iǦnelucruriînchipuite!Abate҄iǦv£
dindrum,da҄iǦv£înl£turidepec£rare,l£sa҄iǦneînpacecuSfântulluiIsrael!»”
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Pedealt£parteprofeìiiluiDumnezeuaucondamnatcucredincioèiep£catulèiaupurtat
om£rturiecareaadusasupracapuluilormâniacelorcuoneprih£nireproprieèiînèelaìi.

Ioel2:28Ǧ32cereatenìianoastr£.„Dup£aceea,voiturnaDuhulMeupesteoricef£ptur£;
ƤiièiƤicelevoastrevorprooroci,b£trâniivoètrivorvisavisuri,èitineriivoètrivoraveavedenii.
Chiarèipesterobièipesteroabe,voiturnaDuhulMeu,înzileleacelea.Voifaces£sevad£semǦ
neîncerurièipep£mânt:sânge,foc,èistâlpidefum;soarelesevaprefaceînîntunerec,èiluna
însânge,înaintedeaveniziuaDomnului,ziuaaceeamareèiînfricoèat£.AtuncioricinevacheǦ
maNumeleDomnuluivaƤmântuit.C£cimântuireavaƤpemunteleSionuluièilaIerusalim,
cumaf£g£duitDomnul,èiîntreceir£maèi,pecareǦivachemaDomnul.”

Atragematenìiaspreurm£toarelepunctedinaceast£profeìie:

 1)Manifest£rileDuhuluiluiDumnezeuamintiteînaceast£profeìiesuntînleg£tur£
cusemneleapropiateièiteribileizileaDomnului.Defapt,elesuntunuldinaceste
semne.

 2)StrigareaNumeluiluiDumnezeuèieliberarear£m£èiìei,desprecaresevorbeèteîn
strâns£leg£tur£cumareaziaDomnului,serefer£înmodevidentlaultimelescene
ale istorieibisericii înaceast£ stare muritoare. Poporul persecutat al lui Dumnezeu
urmeaz£s£ridiceglasurilelaunisonc£trecerèis£strigezièinoaptepentruaƤeliǦ
beraìi.AcestfaptestesimbolizatdecerereaîngeruluialpatruleadinApocalipsa14:15.
Ca r£spuns la aceast£ cerere, r£m£èiìa care p£zeète poruncile lui Dumnezeu èi ìin
m£rturialuiIsus,vaƤeliberat£.

 3)Obiect£mfaì£deteologiaîngust£carenuîng£duiefemeilorb£trânes£aib£visuri
pentruc£profetulaspus:„b£trâniivoètrivorvisavisuri”èinulevorl£sapetineres£
aib£viziunipentruc£profetulaspus:„tineriivoètrivoraveavedenii”.Aceèticritici
cuìepiparc£uit£faptulc£„om”èi„oameni”înseamn£lamodulgeneralînScriptur£
atâtb£rbaìicâtèifemei.Carteaspune:„oamenilorleesterânduits£moar£osingur£
dat£”.Femeilenumor?„,Oamenilor,c£trevoistrig,èispreƤiioamenilorseîndreapǦ
t£glasulmeu.”Domnulnucheam£èifemei?Darprofeìiaspune„ƤiièiƤicelevoastre
vorprooroci”.

ÎnziuacincizecimiicredincioèiiaufostumpluìicuDuhulSfântèiauînceputs£vorbeasǦ
c£înaltelimbispremareauimireamulìimilor.Unii,neobiènuiìiculucr£rileDuhuluiSfânt,au
spus:„oameniiaceètiasuntplinidemust”.Petruar£spuns:„Oameniiaceètianusuntbe҄i,cum
v£închipui҄ivoi,c£cinuestedecâtaltreileaceasdinzi.CiaceastaesteceafostspusprinprooǦ
roculIoel:«Înzileledepeurm£,ziceDumnezeu,voiturnadinDuhulMeupesteoricef£ptuǦ
r£»”.

ProfeìialuiIoelseaplic£laveaculcreètin.Nuneopunems£aplic£mtermenul„zilelede
peurm£”,utilizataicidePetru,laîntregulveac,deèiarputeaaveaoînsemn£tatelimitat£.S£
l£s£mcaacestgânds£ianaètereînminte–marileevenimentealeprofeìieisuntînstrâns£leǦ
g£tur£cumareazialuiDumnezeuèisuntsemnealeacesteia.

DuhulSfântafostdatînziuacincizecimii.DeaceeaPetru,ar£tândinƪuenìaSaasupra
credincioèilorcuaceeaocazie,apututspune:„aceastaesteceafostspusprinprooroculIoel.”
Aceasta a fost ploaia timpurie. De atunci credincioèii sǦau bucurat de Duhul Sfânt, care din
cândîncândgiǦamanifestatînmodmiraculosputerea.Pentrusfârèitulveaculuiestep£strat£
ploaiatârzie,rev£rsareaDuhuluiSfânt.AceastaesteîmplinireaprofeìieiluiIoel.…
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Apocalipsa12:17nespune:„gibalaurul,mâniatpefemeie,sǦaduss£fac£r£zboicur£m£Ǧ
èi҄asemin҄eiei,carep£zescporuncileluiDumnezeuèi҄inm£rturialuiIsusHristos.”

Femeiaesteunsimbolpentrubiseric£,iarr£m£èiìabisericiireprezint£pecreètiniiultiǦ
meigeneraìii,caretr£iescchiarînaintedeadouavenire.Satanaduceunr£zboicueipentruc£
p£zescporuncileluiDumnezeu,Sabatulèitoatecelelalteèiaum£rturialuiIsusHristos,care,
conform Apocalipsa 19:10 este „Duhul proorociei”. Aici vedem motivele pentru care diavolul
poart£r£zboir£m£èiìei.Eiînvaì£p£zireacelorzeceporuncièireapariìiadarurilorèirecunosc
darulprofeìieimanifestatprintreei.CânddiavolulapusunpiciorpeceǦadeǦapatraporunc£,
iarpecel£laltpedaruriles£diteînbiseric£deIsusHristos,atuncimaiestatealuisatanic£afost
umplut£cuîncântarer£zbun£toare.Daratuncicândr£m£èiìa,pecareDomnulpl£nuieètes£o
preg£teasc£pentruluarealacerf£r£s£vad£moarteaîntrebând„caresuntc£r£rilecelevechi,
careestecaleaceabun£”èiumblândpeea,atuncidiavolulesteplindemânieèifacer£zboicu
ei.

Adev£ratul spirit al oètii demonice, care deja se dezvolt£ oarecum, este viu descris de
Isaia30:8Ǧ13camanifestânduǦsechiarînaintededistrugereasubit£acelorcareur£scm£rturia
curat£èiiubesclucruriledulcièiînèel£toare.

„«DuǦteacum»ǦziceDomnulǦ«descrieacestelucruriînaintealorpeot£bli҄£,èisap£Ǧ
leîntrǦocarte,cas£r£mân£pân£înziuadeapoi,cam£rturiepevecieèiînvecideveci.Scrie
c£:‘Poporulacestaesteunpoporr£zvr£tit,niètecopiimincinoèi,niètecopiicarenuvors£asǦ
culteLegeaDomnului,carezicv£z£torilor:,S£nuvede҄i!`èiproorocilor:,S£nuprooroci҄iadeǦ
v£ruri,cispune҄iǦnelucrurim£gulitoare,prooroci҄iǦnelucruriînchipuite!Abate҄iǦv£dindrum,
da҄iǦv£înl£turidepec£rare,l£sa҄iǦneînpacecuSfântulluiIsrael!»DeaceeaaèavorbeèteSfânǦ
tul lui Israel: «Fiindc£ lep£da҄i cuvântul acesta, èi v£ încrede҄i în silnicie èi vicleèuguri, èi v£
sprijini҄i pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va Ƥ pentru voi ca sp£rtura unui zid înalt, care,
sp£rgânduǦse,amenin҄£s£cad£,èiac£ruipr£buèirevinedeodat£,întrǦoclip£»”

Darscepticulîntreab£:Undesuntdarurile?Dac£poziìiataestecorect£deceelenusǦ
aumanifestatînbiseric£decândDumnezeuleǦastabilitînbiseric£?DecenusuntacumbolǦ
naviivindecaìiprincredinì£?Suntemconètienìic£aceastaesteprincipalaobiecìieadus£împoǦ
trivadoctrineibibliceacontinuit£ìiidarurilorèideaceeacereoatenìiespecial£.R£spundem
aèa:

1)ÎnzileleluiPavelbolnaviinuaufostîntotdeaunavindecaìiprincredinì£.În2Timotei
4:20elspune:„peTroƤmlǦaml£satbolnavînMilet”.În1Timotei5:23spune„S£numaibeinuǦ
maiap£,cis£ieièicâtepu҄invin,dinpricinastomaculuit£u,èidinpricinadeselortaleîmbolǦ
n£viri.”DumnezeuarƤpututr£spunderug£ciunilorrobuluiS£uPavel,s£ǦlridicepeTroƤmèi
s£vindeceboalaluiTimotei,dac£aceastaarƤfostcelmaibine.Tragemconcluziac£DumneǦ
zeunuaintenìionatînniciunveacs£ǦèimanifesteputereaSaastfelîncâts£nuƤeniciunbolǦ
navprintrecreètini.DarîncazurileîncarearƤfostbinepentruceibolnavièipentrupropria
slav£,ElgiǦamanifestatputereaèigiǦovamanifesta.

2)Necredinìacelorcaredeclar£c£Îlurmeaz£peHristosînmanifestareadarurilorspiriǦ
tualeesteunmotivsuƤcientpentruaar£tadecenusuntmanifestatemaimult.DespreHristos
afostspusc£:„nǦaf£cutmulteminuniînloculacela,dinpricinanecredin҄eilor”–Matei13:28.
Exist£onecredinì£nepotrivit£lamulìidinacestezilecaredeclar£c£auBibliacaèighidallor,
care se aseam£n£ cu cei care, batjocoritor, au spus despre Hristos, care era atârnat pe cruce:
„Hristosul,Împ£ratulluiIsrael,s£Sepogoareacumdepecruce,cas£vedemèis£credem!”
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Sespuneuneoricar£spunslaevidenìelebiblicealecontinuit£ìiidarurilor„faceìiomiǦ
nuneèivomcrededoctrinavoastr£”.NuesteplanulluiDumnezeus£satisfac£unastfeldespiǦ
rit;pentruc£dac£arvedeamanifest£rimiraculoasecaînzileleluiHristos,PetruèiPavel,leǦar
atribuicubatjocur£puteriiSataneisaualtorputeriînafaraputeriiluiDumnezeu.

 Credinìaumil£,încrez£toare,mièc£omnipotenìa.Doaraceiacareauaceast£credinì£
potaèteptamanifestareadarurilor.Marcu2:5Ǧ„CândleǦav£zutIsuscredin҄a,azissl£b£noguǦ
lui: «Fiule, p£catele î҄i sunt iertate!»”. Marcu 9:23 – „Isus a r£spuns: «Tu zici: ,Dac£ po҄i!´...
Toatelucrurilesuntcuputin҄£celuicecrede!»”.Matei9:21Ǧ22–„C£ciîèiziceaea:«Numais£
m£ pot atinge de haina Lui, èi m£ voi t£m£dui.» Isus SǦa întors, a v£zut o, èi iǦa zis:
«Îndr£zneète, Ƥic£! Credin҄a ta teǦa t£m£duit.» gi sǦa t£m£duit femeia chiar în ceasul acela.”
Matei15:28–„AtunciIsusiǦazis:«O,femeie,mareestecredin҄aTa;fac£Ǧ҄iǦsecumvoieèti.»gi
ƤicaeisǦat£m£duitchiarînceasulacela.”

Darurileaufostînlocuiteînbisericilepopularedecrezurileumane.Scopulpentrucare
aufostdatedarurile,dup£cumadeclaratPavel,este„des£vârèireasƤn҄ilor,învederealucr£rii
deslujire,pentruzidireatrupuluiluiHristos,pân£vomajungeto҄ilaunireacredin҄ei.”Acestea
aufostmijloacelerânduitedecerpentruaasiguraunitateabisericii.HristosSǦarugatcapopoǦ
rulS£us£devin£una,dup£cumèiElesteunacuTat£l.CitiìiIoan17.PauliǦaîndemnatpecoǦ
rinteniînNumeleluiHristoss£aib£aceeaèigândireèiaceeaèijudecat£.Citiìi1Corinteni2:10;
Romani15:5;Filipeni2:1,2;1Petru3:8.Darurileaufostdatepentruaasiguraunitatea.

 Darbisericilepopulareauintrodusaltemijloacepentruaasiguraunitateaèianume
crezurileumane.Acestecrezuriasigur£unfeldeunitateƤec£reidenominaìiuni;dartoatesǦau
doveditineƤcientedup£cumsepoatevedeaîn„noileècoli”dinaproapeƤec£reidenominaìiuni
înr£d£cinateîncrez.Deaicirezult£multelefeluridebaptièti,prezbiterieni,metodiètietc.În
CartealuiDumnezeunuexist£nic£ierinicioscuz£pentruaceast£staredelucruri.Acestesecte
nuseg£sescpefundamentulunit£ìiil£satdeIsusHristosèiînv£ìatdePavel,constructorulînǦ
ìelept.Sectelemaimici,carerespingcrezurileumaneèicaredeclar£c£auBibliacasingur£reǦ
gul£decredinì£èipractic£,èicarerespingtotuèidarurile,nusuntcunimicmaibune.Înaceste
timpuriprimejdioaseeisezguduiepân£lafragmentare,deèistrig£:Biblia!Biblia!NoideaseǦ
meneaamridicaBibliaèiamspunecelorcarespundesprenoic£înlocuimBibliacudarurile,
c£nusuntemmulìumiìicuopartedoardinscrierilesacre,cipretindemcaƤindale noastre
Bibliaèitoat£Biblia,darurileèitoate.

Nupots£aib£dreptatetoatedenominaìiunileèinuestegreèits£presupuic£niciunadintre
elenuaredreptateîntoatepuncteledecredinì£.Pentruaar£tac£acesteanupotaveaèicreǦ
zurile èi darurile în acelaèi timp, c£ darurile sunt îndep£rtate de crezuri, vom presupune c£
Dumnezeu,prininstrumentealesedinƤecaresect£,începes£arategreèeliledincrezurileacesǦ
tor denominaìiuni diferite. Dac£ vor primi m£rturia ca venind din cer, aceasta le va distruge
crezurile.Darlevordaeilaopartepentruavenipeplatformaunit£ìiiînv£ìat£deHristos,PaǦ
velèiPetru?Niciodat£!Niciodat£!Deomiedeorimairepedearc£lcaînpicioareinstrumenteǦ
leumilealesedeDumnezeu.Esteevidentc£,dac£darurilearƤfostprimite,arƤdistruscrezuǦ
rileumaneèidac£crezurilesuntprimite,acesteaînchiddarurile.SoliaîngeruluialdoileaiǦa
aduspeadventiètidinbisericilelegatedecrezuriacoloundepots£Ƥeîmbog£ìiìidedaruri,s£
Ƥeuniìièipreg£tiìipentruvenireaDomnului.…

JamesWhite


Întrebarea pe care trebuie s£ o avem în studiu este: avem noi darurile spirituale sau ne
baz£mpecrezuri?


17

M.L. Andreasen
M£rturiepentruprofet

RânduriledemaijossuntpasajedintrǦopredic£susìinut£defrateleM.L.AndreasenlaoîntâlniǦ
redetab£r£înOhio,înanul1955.Elesuntom£rturiepentruadventiètiicareast£zinuètiucums£se
raportezelascrierileSpirituluiProfeìiei,darèioconsolidareînadev£rpentruaceiacareorecunoscca
profetadev£rat.

Andreasenafostprimul,dincâtecunoaètemnoi,careaînceputoindexareascrierilorluiEllenWhite,cumult
înaintedeFundaìiaWhite.


Serviciuldinaceast£diminea҄£vaƤpuìindiferitfaì£decelobiènuitdelaoraunsprezece.Amfostrugats£
vorbescpetemaSpirituluiProfeìiei,maimult;înspecialdespreexperien҄elemelepersonalecusoraWhite.Nuau
r£masmul҄icareaucunoscutǦoèicareaufostînprezenìadoamneiWhite,èicelmaibineestecaaceast£or£s£
Ƥeutilizat£înacestscop.


Cândamdevenitadventist[n.tr.în1894],amauzitdespresoraWhite,darnumisǦadatnicioîndrumare
special£,amacceptatpurèisimplucredin҄aînscrierileSpirituluiProfeìiei,aèacumamf£cutcumultealtelucruri,
f£r£ap£trundeadâncînsubiect.Amrenunìatlaamâncalucrurinecurateèilaabeaceeacenuestebun;pursi
simpluamrenunìatlaasta.


Am fost crescut ca protestant èi atunci st£team la poziìia lui Luther, care cu mâna pe Biblie a spus: „aici
stau,nupotfacealtfel,Dumnezeus£m£ajute”.MǦamal£turatBisericiiAdventistecrezândc£esteobiseric£proǦ
testant£, dar am fost surprins èi nedumerit s£ aƪu c£ pastorii folosesc alte c£rìi. Am fost nedumerit pentru c£
aceastanueraprotestantismconformnoìiunilormele.Daraml£satastadeoparte,amcititc£rìileèiamdescoperit
c£întrǦadev£reraufoartebune.


Apoiavenittimpul[n.tr.1898]cândmǦampreg£titsapredau.MǦamtrezitfaì£înfaì£cuoîntrebarepe
careamètiutc£trebuies£olimpezesc,pentruc£dac£urmas£predaucopiilorèitinerilor,trebuias£ocunoscpe
propria piele mai întâi. Nu doar din zvonuri, nu doar din lectur£, ci prin experien҄a personal£, în cazul în care
era posibil. La acea dat£, frecventam Universitatea din Chicago, pe care nu am remarcatǦo, nici atunci, nici
acum,pentruortodoxiasaureligiasa,ciamurmatacolouncursdesprevia҄aluiHristos.


ViaìaluiIsustocmaifusesetip£rit£[n.tr.1898]èiamfolositaceast£cartecaolectur£complementar£èiamavut
ocazias£p£trundadâncînlectur£,înînv£҄£turapecareoofereacartea.


Deci,zidezi,citeamViaìaluiIsus,caolectur£suplimentar£,èicomparamcuceeaceînv£҄amînclas£.Astfelam
g£sit,spreuimireamea,c£multedintreîntreb£rileuimitoarecucareauavutdeǦafaceèimariicritici,eraurezolvateîn
ViaìaluiIsus.
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Amdevenitdinceîncemaiinteresatdeaceastaèilasfârèitamajunslaunfeldepunctculminant.Ces£fac?Care
estepozi҄iamea?CareartrebuisaƤe?


giastfel,câ҄ivaanimaitârziu,crezândînac҄iunidirecte,amstabilits£og£sescpesoraWhiteèis£amodiscu҄iecu
ea.Aèaamèif£cut.[n.tr.AndreasenavizitatǦopeEllenWhitelaElmshavenîn1909].
Am fost foarte tân£r [n.tr. aproximativ 33 de ani la momentul respectiv] èi când am b£tut la uè£ nici nu am ètiut ce s£
spun.Amf£cutceeaceunstudentaf£cutmultmaitârziulaUnionCollege,atuncicândavenitînbiroulmeuèiaspus:
„Iat£Ǧm£”.


SoraWhitemǦaprimitfoarteamabil.Credc£mǦam£suratcuprivireaèisǦaîntrebatpentruceamvenit.IǦamspus
c£aèdoris£amprivilegiuls£amaccesladulap,acoloundeseaƪautoatescrierile.IǦamspusc£amcitittoatec£r҄ileei
èivreaus£v£dcumleǦascris,înaintecacinevas£deadeeleèis£fac£corec҄ii,omisiunièiparafraz£ri[s£modiƤcefraze].
EasǦauitatlamineèimiǦaspusc£potaveaacestprivilegiu.


giaèa,amînceputtreaba.Amstatacolotreilunièiamlucrataproapezièinoapte.Amcititceeaceseaƪaîndulap,
omunc£imens£.Amfostuimitcândamv£zutvolumuldemunca.Dac£nuaèƤv£zutpersonal,asƤspusc£nimeni,
indiferentcâtdemultartr£i,nuarputeascrievreodat£atâtdemult.Daracoloeradovada.


Deci,amcititTragediaVeacurilor,scris£deîns£èimânaei.MǦamgânditc£adictatscrierileeialtcuiva.Daraceasta
seîntâmplarareori.Ceamaimareparteafostscris£deeaîns£èi,demânaei.Apoiafostdat£stenograƤlor.Dup£aceea,ei
aucopiatǦopehârtiede8pe11,spa҄iatedublu,uneoritriplu.Apoicarteaafostadus£înapoilaeapentrucorectur£.


Uneori,ajutoareleeif£ceaumicicorecturi,deortograƤe,punctua҄iesaudegramatic£,darapoisemnaunumelelor
lâng£aceamodiƤcareèioaduceaulaeapentruaprobaresaurespingere.


Amaduscumineomul҄imedecitatepecareleǦamg£sitcândamcititfoartecriticViaìaluiIsus.Amvruts£v£d
modulîncareacestedeclara҄iisuntf£cuteini҄ial,înaintecaacesteas£Ƥetip£riteèiînaintecacinevas£deadeele.


Deci,repet,euètiamc£nusoraWhiteascrisViaìaluiIsus.Nusepoates£Ƥfostea.Deaceastaeramsigur.


Anterior,înuniversitate,mǦamconfruntatcuBrowningèimiǦamspusc£dac£lǦaèaveapeBrowningînclas£,lǦaè
trimiteacas£s£înve҄ecums£scrie.Acum,misǦadatlucrareadeag£siliniinemuritoareînViaìaluiIsus,aèacumam
f£cutînShakespeare.Nucredc£amspusǦobinepentruc£nuafostoperacaremisǦaîncredinìat,estemuncapecaream
luatǦoeu,aèacumamg£sitliniinemuritoareînShakespeare.Daramg£sitmaimulteliniinemuritoareînViaìaluiIsus
decâtînShakespeare!


giamfostuimit;amcrezutc£nusoraWhiteleǦascrisèi,cuaceastaînminte,amvenitpentruaovedea.Ceascris?
CeascriseaînaintedeaƤcorectat£muncaeideceicarefaccorecturi?


Amaduscuminetoatedeclara҄iilesalecuprivirelateologiepentruc£amètiutc£soraWhitenuarƤscrisViaìalui
Isus,cuaceast£exprimarefrumoas£,pentruc£nuareeduca҄ie.Nusepoates£Ƥfostea!Deasemeneaètiamc£eanuarƤ
pututscrieaceast£carte,cuexcep҄iacazuluiîncarearƤavutoeduca҄iesuperioar£,teologic£.Dareanuaavut.Aèac£
ètiam.Amaduscuminedeclara҄iileèile amcomparat,citindînoriginal,propriuleimanuscris;ƤecaredintreaceledeǦ
clara҄iileǦamg£sitscrisedemânaei,lafelcumaufosttip£riteîncarte!Aceastaafostuimitorpentrumine.


Îmiamintescfoartebinecândamdescoperitpentruprimadat£înViaìaluiIsusdeclara҄iaextraordinar£c£înHrisǦ
tos este via҄a, neîmprumutat£, original£ èi nederivat£. Aceasta a schimbat teologia mea èi teologia denominaìiunii. Am
citit cartea din nou èi din nou, am g£sit mai multe declara҄ii pe care ètiam c£ nu ea leǦa scris, dar se reg£seau acolo,
înmanuscrisulei.


Cândamterminatcumuncamea,dup£treiluni,èiamavutîncredereîntrǦomunc£binef£cut£,amfostconvinsc£
acelescrierinuarputeaƤexplicateînniciunaltfeldecâtcaurmareaîndrum£riidivine.Acestescrieriaufostscrisesub
conducerealuiDumnezeu.


SoraWhiteîns£èiafostopersonalitatefoartepl£cut£.Obiènuiams£staucueadiminea҄adevreme,laèase,cincièi
o dat£ la patru; iar ea scria. St£tea în balansoarul ei, cubra҄ele sprijinite peo plac£ce st£tea pe braìele acestuia èi acoǦ
loscria.NuètiudecemǦaacceptat,darmǦamsimìitbinevenit.


MǦamaèezatacoloînîncercareadeaaƪatotuldespreeaèi,presupun,c£eamǦacititîntimpceeuîncercams£o
citescpeea.Ampetrecutuntimpdecalitateîmpreun£.


EamiǦaspusc£scrierileeiaufostconceputesubîndrumareaDuhuluiSfânt,darc£,maitârziu,învremecerecitea
unpasaj,arƤaƪatmaimultedespresensuls£umaiprofund.Aspusc£èiealeǦastudiat,lafelcamine.
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Mai târziu, am citit ce spune Biblia despreceea ce aƤrma profetul Petru, c£ ei înèièi (profeìii) trebuie s£ studieze
scrierilelor,pentruavedeace„împrejur£riaveaînvedere”DuhulluiDumnezeucareSǦamanifestatînei.


Astfelascrisea.RepetǦtoatedeclara҄iileneobiènuitepecareleǦamaduscuminelaElmshavenle amv£zutcaƤǦ
indautenticeînmanuscrisulei.


Amdiscutatdespremultelucruri.ÎmiamintescprimadatacândamvenitèiiǦamv£zutbiroul,misǦap£rutc£este
învechit.Nuaveamobil£nou£debirou.gimiǦamspusc£dac£voiaveavreodat£destulcuraj,îivoispuneceeacecredeu
despremobilierulei.


Eibine,sǦaf£cutc£întrǦodiminea҄£eas£m£întrebe:„Crezicasuntextravagant£?”

IǦamspuscanu.


„Eibine,ieriafostaiciosor£èi,atuncicândmǦav£zutstândînacestbalansoar,mǦaacuzatdeextravagan҄£.ScauǦ
nullǦamcump£ratlamânaadoua.Amdatoptdolaripeel. 


SoraWhiteafostfoartesociabil£,omamaînIsrael,amînv£҄atmulte,multelucruri.MiǦadatoclaritatecomplet£.


AfostunlocundeWillie[WilliamC.White],Ƥulei,numǦarƤl£sats£intru.gi,cadeobicei,atuncicândìiseinǦ
terzice un anumit lucru, exact acellucrudoreèti s£Ǧl faci. Aèa ca mǦam dus la sora White. gtiam ce se aƪa în£untru;
eraudocumente,documenteledefamiliepecarenimeninuartrebuis£leciteasc£înafar£deceidinfamilie.Dac£aèƤ
avutmaimult£judecat£,nuleǦaèƤceruts£lecitesc.Amintratacolo.SoraWhiteaspusc£lepotciti.


Aèac£mǦamduslaWillie,caremiǦadatunr£spunscelebru:„num£îndoiescdecuvântult£u,darnutecred.”Aèa
c£neǦamdusamândoilasoraWhite.IǦamspusc£Willienum£las£s£intru.Amdiscutatèine adatpermisiuneasainǦ
tr£m.Aèac£mǦamdus;poatec£nuarƤtrebuits£merg,darm£bucurc£amf£cutǦo.Acoloamv£zutscrisdemânaei,
scrisorilesaledinvremeacândaveapaisprezeceani,scrisoric£trerudelesiprieteniiei.Scrisorileeraulungipevremea
aceea,eraudezece,dou£sprezece,cincisprezece,optsprezecepagini.Presupunc£nuscriauînƤecarezi.


gieascriadoarcâtevacuvintedenaturapersonal£,cadeexemplu:„ieriamfostladentist”.Nuètiamc£eraustoǦ
matologiînacelezile.Sauspunea:„mǦamduss£cump£roptmetridestamb£cas£facorochie”.Restul,cescriaînaceste
scrisori,aiputeapuneast£zipeprimapaginaaReview.NuarƤnevoies£adauginiciunnumeèiƤecareadventistmaiîn
vârst£arputeaspune:„aceastaestesoraWhite”.Restulafostcaopredic£.Astfeldescrisorierauacolo.MultelucruriscriǦ
seeraulucruricarenuarƤtrebuits£Ƥedescoperite,dartoateeraudeaceeaèinatur£èiamfostdinnouprofundimpresioǦ
nat:ofat£tân£r£,carenuascriscuscopuldeapublica,nuascrispentrucacinevadup£cincizecideanisaumaitârzius£
citeasc£acelescrisori,scriadoarscrisoriobiènuite,darsereg£seaacelaèispiritîntoatescrierileei.


Discursulmeudeast£ziestecuadev£ratom£rturie.Nuesteopredic£.Suntdoarmartorèiv£faccunoscut£m£rtuǦ
riamea.Amplecatfascinatèimul҄umitpentruc£amv£zutceeace„nu”puteaƤscrisdeea,dartotuèiafost.Nuamg£sit
niciunsfârèitaldeclara҄iilorcuprivirelateologie,caresuntatâtdeprofunde,scrisedeofemeiecuoeduca҄ielimitat£;am
fostconvins,aèacumamspus,c£,deèinuamîn҄elestot,mânaluiDumnezeuafostlalucru.


Mul҄ianimaitârziu,misǦaceruts£predaulaSeminarulTeologic[1938].LeǦamspusc£aèƤbucuros,darcucondiǦ
ìias£maiamodat£privilegiuldeavedeadulapul(laacelmomentseaƪalasubsoluldelaConferin҄aGenerala,lâng£uèa
delaSeminar].Amavutacelprivilegiu.Treiveriamlucrat,avândajutorcompetent.Amcititdinnoutotul,èimaidegraǦ
b£critic.Ampututcitidestulderapid,ceeace,dealtfel,voitoìièitoìipastoriiputeìiface–s£citiìirepedef£r£apierde
contextulèis£Ƥìicapabilis£reìineìi.


Aèac£amcitit,èiamgânditcritic,înm£suraîncareamputut,iarcândamterminat,amfostdinnouprofundimǦ
presionatèiînceledinurm£amajunslaconcluziac£aicinuomulafostcelceascris;aiciaufostscrierileluiDumnezeu.


Amajunssam£închinapoisoreiWhite?O,nu!AmpusǦopeunpiedestal?Nu.


Darnumaicupierdereasuƪetuluimeu,aèputearespingeacestescrierisaus£neglijezc£r҄ilepecareDumnezeuleǦa
dat ca s£ ne conduc£. Am în posesia mea mai mult de dou£zeci de mii de declara҄ii în domeniul teologiei, nu în c£r҄ile
noastre,ciînarticoleleSpirituluiProfeticèinuaèrenunìalaele.


Amg£sitînstudiulmeupropriuasupras£n£t£ìii,dinnouèidinnou,c£deseorim£luptamcuoproblem£.giluam
uneoriunelepaginiscrisedesoraWhitecas£lecitesc.giiat£.Acoloseg£seaceeaceeum£luptams£obìincus£pt£mâniǦ
leèilunile.


M£rturiileauoinƪuen҄£ciudat£asuprameaèiata.Leciteètisiteducideopartezicând:„Doamne,eutrebuies£Ƥu
unommaibunsaunuvoivedeaÎmp£r£ìia,cuexcep҄iacazuluiîncarem£poc£iescdeacestelucruri”.Aceastaesteìinta,
acestaestescopul,acesteasuntrezultatelecitiriiM£rturiilor.EleteatragspreBiblie,eleÎlm£rescpeDumnezeu,ampliƤǦ
c£importanìaBibliei.
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Nuexist£înM£rturiimultelucruricaresuntgreudeîn҄eles?Euaèr£spundec£„da”.AtuncicândamvenitlaSeǦ
minar,amspusc£nuvoiƤînèelatèinuvoiînèela.Voimergeatâtdedepartecâtminteameapoates£mearg£èivoicuǦ
noaèteadev£rul.


Da,suntlucrurigreudeîn҄eles.Exist£unelelucruriînBibliecucaremǦamluptattimpdecâ҄ivaanibuni.MiǦaèƤ
dorits£nuƤfost.Darsunt.S£learunc?Nu,nu.Aèteptaìi,aèteptaìi.Ve҄ig£sideclara҄iipecarenuleveìiîn҄elegedecât
maitârziu.


Laècoal£,unstudentavenitlamineèimiǦaspusc£ag£sitocontradic҄ie.„SoraWhitespunec£DumnezeuesǦ
tejudec£tor,darèic£Dumnezeunuestejudec£tor.Dumnezeunuestejudec£tor,Hristosestejudec£tor,èiaiciscriec£
Dumnezeuestejudec£tor”.


Ve҄ig£siopartelegatdeacestsubiectîntrǦuncapitoldinTragediaveacurilor,undescriec£Tat£lst£lajudecat£èi
prezideaz£judecata.Elestejudec£torèiHristosesteavocatul.Ve҄ig£simaitârziuînaceeaèicartescrisc£Dumnezeunu
esteJudec£torul.Ceveifaceinprivinìaasta?Aèteapt£pân£veiprimilumina.


Celuminaaiputeaprimi?Poìig£sisauveig£si,îngeneral,c£poìicredeèiuna,èialta,chiardac£pares£Ƥeîn
contradic҄ie.Darluminavaveni.


AcumTat£lesteJudec£torlajudecatadecercetare[întimpceIsusesteînc£preot].HristosesteJudec£torînZiua
Judec£҄ii,omiedeani[judecataexecutiv£];dup£mileniu,Elnumaiestepreot.Ambeledeclara҄iisuntadev£rate.


Avemnevoies£citimceeaceafostscrisdespreamâncas£n£tos,desprecumsetr£ieètebineèis£tr£imînconforǦ
mitatecuceeacescrie!


Ceeaceafostscris,siarƤbines£citeèticuaten҄ie,Ƥecaredeclara҄ieestevalabil£èiast£zi.PoateƤodeclara҄iede
echilibrare.Nuneglijaìièinurespingeìiceeaceafostscrispentruînv£҄£turanoastr£.


ApropiinduǦnedeport,avemnevoiedeunpilot–aceastanevorbeètedespremuncaei.Simtc£dauunavertisǦ
mentsolemnpoporuluinostrucuprivirelaneglijareaacestorscrieripecarenileǦadatDumnezeu.Cumvomsc£panoi–
vorbesc din Biblie acum – cum vom sc£pa noi dac£ neglij£m, nu dac£ respingem, nu dac£ respingem, ci dac£ negliǦ
j£m.Cumvomsc£pa?Aèvreas£aplicastaèilaacestescrieri.Cumvomsc£pa?Eibine,trebuies£d£msocoteal£cu
toìii.


Euv£sf£tuiescs£faceìiuncompartimentîncreieruldumneavoastr£,undes£puneìiîntreb£rilepecarenuleputeìi
în҄elegepedeplin.Nuneap£rats£nulecredeìi.Daraètepta҄iunpicsipoate,dup£unansaudoi,aceast£solu҄ievaveni
èiÎiveìimul҄umiluiDumnezeupentruasta.



Cumvomsc£panoidac£neglij£m?Îimul҄umescluiDumnezeupentruprivilegiuldeaƤAdventistdeZiuaagapǦ
tea.Esteunlucruminunat.Dar,prieteni,dac£neglij£mceeaceneǦadatDumnezeu,cumvomsc£pa?


Aèadar,ast£zi,nuvomreînnoicredin҄anoastr£èiloialitateafa҄£deacelsteag,poruncileluiDumnezeuèicredin҄a
luiIsus?


giaceastaînsumeaz£totul.Aceastaserefer£lascrierilecareneǦaufostdatepentruacesttimp.Deci,dinnoum£Ǧ
rescNumeleluiDumnezeu.Minunat,minunat!Dumnezeuscoatelaivealaunpopor,unpoporcarecunoaèteviitorul,
aèacumniciunpopornuacunoscutvreodat£.gtimceeaceurmeaz£s£vin£.gtimpersecu҄iilecareurmeaz£s£vin£.PenǦ
truc£,înultimelezile,vorƤvremurigrele.S£netemem,atunci?


ÎncingeǦìiarmura,staicaostânc£èiƤisigurc£DumnezeuÎèivasalvapoporul!”




M.L.Andreasen
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Din űinutul reginelor
CumîngeriidelaMunteleSinaiauajutatuneisituaƜiidinQueensland
Cĉlĉtorind într-o zi sora White în Aukland, Noua Zeelandĉ, am întrebat-o dacĉ are vreo luminĉ în legĉturĉ cu rolul
pe care l-au avut îngerii în darea Legii pe Muntele Sinai. I-am menƜionat textul din Galateni 3:19 unde se spune: „Atunci
pentru ce este Legea? Ea a fost adĉugatĉ din pricina cĉlcĉrilor de lege, pânĉ când avea sĉ vinĉ «SĉmânƜa» cĉreia Îi fusese
fĉcutĉ fĉgĉduinƜa; ƕi a fost datĉ prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.”
I-am explicat cĉ am înƜeles cĉ Legea a fost spusĉ pe Muntele Sinai pentru a descoperi cĉlcarea de Lege ƕi cĉ am
înƜeles cĉ «SĉmânƜa» se referĉ la Isus, care a fost moƕtenitorul cĉruia îi fusese promis noul pĉmânt dupĉ cum se spune în
versetele 16-18 ƕi cĉ venirea din versetul 19 este a doua venire pentru a-ƕi cere moƕtenirea. A pĉrut cĉ ea a consimƜit la
aceste lucruri. Dar am întrebat: „Cum adicĉ: ‘ƕi a fost datĉ prin îngeri‘ Legea? Ce parte au avut ei?”
Ea a rĉspuns: „Nu îƜi aminteƕƟ cĉ în Psalmul 68 cu versetul 17 se spune: «Carele lui Dumnezeu sunt douĉzeci de
mii, chiar mii de îngeri: Domnul este între ele, ca la Sinai»” (versiunea englezĉ KJV). „La Muntele Sinai”, a explicat ea,
„Dumnezeu a aƕezat o graniƜĉ de-a lungul muntelui. Era ca un cort viu alcĉtuit din îngeri care stĉteau unii pe umerii altora
ƕi îƕi deschideau aripile pentru a preveni intrarea unui singur înger rĉu. Acest acoperĉmânt viu acoperea vârful muntelui.
Dacĉ ar Į putut, Satana ar Į intrat acolo ƕi ar Į rosƟt cuvinte pentru a duce poporul în confuzie. Îngerii au fost însĉrcinaƜi
sĉ loveascĉ de moarte orice înger rĉu, om sau animal care ar încerca sĉ penetreze acoperĉmântul. Satana a ƕƟut lucrul
acesta ƕi nu a încercat.
Asƞel cĉ, atunci când Legea le-a fost rosƟtĉ de vocea lui Dumnezeu, tot poporul, trei milioane, când Moise a adus
jos copia scrisĉ, au mĉrturisit: «Acestea sunt cuvintele pe care le-a rosƟt Domnul».”
„Acum îƜi voi da ƕi o ilustraƜie a acestor lucruri”, a spus ea. „Am scris mĉrturii unor oameni care mai târziu au venit la mine tulburaƜi, pentru a arĉta ceva ce ei erau siguri cĉ au ciƟt, dar nu se putea aplica lor. Când citau declaraƜia, nu
puteam sĉ îmi amintesc sĉ o Į auzit sau scris, aƕa cĉ îi rugam sĉ aducĉ mĉrturia scrisĉ ƕi sĉ mi-o citeascĉ, iar ei mergeau la
pagina unde ei credeau cĉ au vĉzut aceasta, dar nu puteau sĉ gĉseascĉ. «De ce», spuneau ei, «Sunt sigur cĉ era aici» ƕi
indicau locul de pe paginĉ. «Ei bine», le spuneam, «se pare cĉ acum nu este acolo ƕi nu am scris niciodatĉ, nici nu am auzit
pânĉ nu mi-ai spus». «Cum vezi asta?» întrebau ei. «Oh, este simplu» le rĉspundeam. «Poate cĉ ai fost stârnit, anƟcipând
lucruri pe care Dumnezeu nu le are în minte, iar duƕmanul a proĮtat de Ɵne ƕi, Įe Ɯi-a aruncat cuvintele pe hârƟe, Įe Ɯi lea spus, tot aƕa cum a fĉcut cu Eva, declaraƜia falsĉ apĉrând în mintea ƕi în ochii tĉi.»”
Nu am ƕƟut atunci cât de mult voi avea nevoie de aceastĉ ilustraƜie în Queensland. În ziua în care eram adunaƜi
pentru organizarea bisericii din Rockhampton, era prezent un bĉrbat despre care eram siguri cĉ va cere sĉ devinĉ membru, dar despre care credeam cĉ va aduce necaz în bisericĉ. Din punct de vedere moral era bun, dar era un cĉutĉtor cronic
de greƕeli. Ceea ce puteam face era sĉ nu îl primim pe moƟvul aminƟt ƕi sĉ ciƟm Scriptura care spune: „PrimiƜi bine pe cel
slab în credinƜĉ ƕi nu vĉ apucaƜi la vorbĉ asupra pĉrerilor îndoielnice.” – Romani 14:1. Oricum, înainte de a ajunge în cadrul
întâlnirii la punctul în care primeam membri, el s-a ridicat ƕi a declarat cĉ în Ɵmp ce explicam natura ƕi obiecƟvul organizĉrii l-am numit 'diavol'. L-am asigurat cĉ greƕeƕte, cĉ niciodatĉ în viaƜĉ nu am numit pe cineva 'diavol' ƕi cu siguranƜĉ nu de
la amvonul sfânt. El a insistat cĉ am spus, aƕa cĉ l-am întrebat pe pastorul care era cu mine la amvon dacĉ m-a auzit folosind acest cuvânt. M-a asigurat cĉ nu. Apoi am întrebat adunarea ƕi ei au spus cĉ nu au auzit. Dar un frate, care stĉtea lângĉ el, s-a ridicat ƕi a declarat cĉ m-a auzit spunând acest cuvânt. Am întrebat apoi dacĉ mai este cineva în cort care a auzit,
ƕi soƜia lui, care stĉtea în cealaltĉ parte a lui, a declarat cĉ a auzit. Cei doi erau suŇete bune ƕi doritoare, pe care intenƜionam sĉ-i primim în bisericĉ. Am spus cĉ îmi pare foarte rĉu cĉ au auzit o asƞel de declaraƜie ƕi cĉ nu neg cĉ au auzit-o ƕi cĉ,
dacĉ aƕteaptĉ ƕi au rĉbdare le voi explica de ce m-au auzit numindu-i 'diavol', când de fapt nu am fĉcut aceasta. Lucrul
acesta l-a iritat pe acest bĉrbat, s-a ridicat ƕi a încercat sĉ controleze situaƜia ƕi sĉ dovedeascĉ faptul cĉ sunt greƕit. A declarat cĉ a visat în noaptea dinainte cĉ întâlnirea s-a terminat pentru el în exact aceastĉ stare ƕi cĉ va pleca ƕi nu va rĉmâne pentru a asculta explicaƜia mea. I-am spus: „Presupun cĉ îƜi vei îndeplini visul”. ci a ieƕit afarĉ spre uƕurarea tuturor.
SoƜia sa ƕi celĉlalt frate care au auzit cuvântul la care au obiectat, au rĉmas în Ɵmp ce eu le-am relatat lor ƕi celorlalƜi 60
de membri explicaƜia sorei White cu privire la îngerii de la Muntele Sinai ƕi eforturile Satanei de a duce în confuzie pe cei pentru
care Dumnezeu trimite solii.
În acest moment, un alt frate s-a ridicat ƕi a spus: „Frate Starr, vĉ pot ajuta în aceastĉ chesƟune. Sâmbĉtĉ seara trecutĉ,
împreunĉ cu cele douĉ fete ale mele am ascultat serviciul Armatei Salvĉrii, când exact aceƕƟ trei oameni au mĉrturisit cĉ l-am fĉcut
pe acest om 'diavol'. Un asƞel de gând nu a intrat niciodatĉ în mintea mea. Fetele mele sunt martore cĉ nu am spus asta.”
ToƜi am fost convinƕi cĉ Satana a venit în mijlocul nostru, dar a fost dat afarĉ. Procesul de organizare a conƟnuat ƕi omul a
cĉrui inŇuenƜĉ ne provoca neliniƕte s-a eliminat singur.
Asƞel, o conversaƜie pe subiectul unui singur pasaj din Scripturĉ a condus la rezultate importante ƕi a salvat o situaƜie într
-un câmp de misiune.
G.B. Starr
FiŌy years with one of God’s seers (Cincizeci de ani cu unul din vĉzĉtorii lui Dumnezeu)
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Conferinìabiblic£din1919
analiz



AdventiètiicarelǦauauzitpeCharlesWheelingvorbinddespreEllenWhiteauajunslaconcluziac£acesǦ
taesteîmpotrivalucr£riiprofetuluièiadaruluimanifestatînviaìaeideslujire.ginuesingurul,darnumelelui
esteamintitaicipentruc£foartemulìiadventiètideast£ziîidatoreaz£luilipsadeîncredereînSpiritulProfetic.
Dup£cumlumeaadventist£dinEuropaafostlasfârèitulsecoluluialXIXǦleaèiînceputulceluidealXXǦleainƪuǦ
enìat£ negativ de Conradi în ceea ce priveète Spiritul Profeìiei, aèa tinerii adventièti în datoreaz£ lui Wheeling
convingereapecareoauacumînceeaceopriveètepeservaDomnului.Wheelingnumaiesteadventist,înmod
special pentru c£ a dat la o parte èi adev£rurile cuprinse în Daniel èi Apocalipsa. Dar mulìi adventièti sunt
„adventièti”,deèinucunosccuclaritateacesteadev£rurièiauaceeaèiconvingereînceeacepriveèteSpiritulProǦ
fetic.Înanul1994CharlesWheelingaf£cutpubliceanumiteextrasedinceeacesǦanumitConferinìabiblic£din
1919.Încadrulbisericiinoastreauavutlocpatruconferinìebiblice:1919,1952,1974èiultimaîn1980.PrimaconfeǦ
rinì£biblic£sǦaìinutlaWashingtondin1pân£în21iulie1919.ConferinìaaavutloccuuèileînchiseèiauparticiǦ
patlaeaprofesorideBiblieèideistorie,editorièimembriaicomitetuluiConferinìeiGenerale.Deèilaaceast£
conferinì£aufostdiscutatemaimultesubiecte,aufostf£cutepublice,prinintermediulluiWheeling,doaranuǦ
mite copii ale unei discuìii pe tema Spiritului Profeìiei. Wheeling a sperat c£ prin distribuirea acestor copii va
câètigade partea vederilor saleeronateîn ceea ce priveète SpiritulProfeìiei èi pe alìi adventièti. Materialeleau
început s£ circule prin bisericile adventiste Ƥind distribuite în special de pastorii liberali. Apoi acestea au luat
caleainternetuluièisǦaur£spânditînîntreagalume.Scopulacesteimièc£ripoliticeafostaceladeaar£taadvenǦ
tiètilor,înspecialcelordegeneraìietân£r£,c£mulìidinlideriiBisericiiAdventistenuaucrezutînSpiritulProfeǦ
tic.Desigur,dac£tineriièiǦarƤf£cuttimp,printrejocurileplinededivertismentdelacompanionièiAmicus,sau
dac£arƤl£satlaoparteserateleèijocuriledecompetiìiecreètineasc£,pentruaaruncaoprivireînscrierileinspiǦ
ratealeluiEllenWhitearƤaƪatchiardelaeac£mulìidintreliderinuopreìuiau,bachiarlucrauîmpotrivasfaǦ
turilorlor.Astfel,informaìiaoferit£deprofetiǦarƤferitdeolep£dareadaruluiprofeticmanifestatînviaìalui
EllenWhiteèiarƤferitbisericadefoartemultecrizepecareletr£imèilevomresimìièiînviitor.

„Caleameaesteblocat£dec£trefraìiimei.Nupotajungelaceilacarevreas£ajung£Dumnezeuèis£Ǧi
ajute.Cândfraìiimeiîmivorspunec£auacìionatdup£oideegreèit£încem£priveètepemineèilucrareamea,
[…], când vor ar£ta respect èi onoare faì£ de lucrarea spiritului lui Dumnezeu prin oricine alege El s£ lucreze,
atuncilucrareameavaƤlimpede…”–Materialele1888,255Ǧ256.

„B£rbaìiicarearƤtrebuits£îmiìin£mâinileînlucrare,sǦaustr£duitdintoateputerilelors£m£sl£beasǦ
c£èis£m£descurajeze.”–Materialele1888,745.

„Stareabisericiloresteaceasta:dac£vaƤadresat£vreomustrarecelorgreèiìi,eivorcitapeconduc£torii
carenuprimescm£rturiile.”–Materialele1888,704.

Nuvomredaaicidiscuìiilepurtateînaceaîntâlnire,cinevomrezumalaaaminticâtevaaspecteutileèi
atragecâtevaconcluzii.Citindcopiilediscuìiilorobservic£multedinîntreb£rileridicateaufostîndreptatespre
preèedinteleConferinìeiGenerale,A.G.Daniells.DardiscuìiilesǦaupurtatèiîntreceilalìiparticipanìilaîntâlnire,
scoìândînevidenì£ooarecarereìineredinparteaunoradeaƤfoartedirecìiînceeaceaƤrm£,darèioatitudine
caresevedeaƤpefaì£împotrivaSpirituluiProfetic.

CâtevaaspecteimportantealediscuìieidincadrulConferinìeibiblicedin1919vorƤredatemaijos,f£r£a
intraînfoartemultedetalii.Ceeacetrebuief£cutcunoscutesteunpasajdinscrierileeicareval£muripemulìi:

„Suntîns£rcinat£s£spunpoporului,carenuǦèid£seama,c£diavolularedispozitivdup£dispozitivèile
desf£èoar£înmoduriîncareeinuseaèteapt£.Agenìiilesatanicevorc£utamodalit£ìideafacedinsƤnìip£c£toèi.
V£spunacum,c£atuncicândvoiƤcondus£laodihn£,marischimb£rivoravealoc.NuètiucândvoiƤluat£èi
dorescs£Ǧiavertizezpetoìidespredispozitivelediavolului.Vreaucaoameniis£ètiec£iǦamavertizatpedeplin
înaintedemoarteamea.”–Manuscrisul1,24februarie1915.
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Desigur,eaètiac£unuldindispozitivelediavoluluieraaceladeadiscreditalucrareaei.Pasajul
demaisusnuincludedoaracestaspect,dartrebuies£ètimc£EllenWhiteneǦaavertizatîngeneralîn
ceeacepriveèteatacurileSatanei,iarînspecialneǦaspuscesevapetreceînviitorcuSpiritulProfetic.
CeaspuseasepoatevedeaîncopiilediscuìiilordelaConferinìabiblic£din1919èiîntoat£istorianoasǦ
tr£,trecut£,prezent£èiviitoare.

Unuldinsubiecteleaƪateîndiscuìielaaceaîntâlnireesteèiast£zidiscutatînrândurilenoastre
–avemnoinevoie,înînìelegereaBibliei,descrierileSpirituluiProfetic?Concluziatrasat£laaceaîntâlǦ
nireèilacareauajunsmulìi,estec£nuavemnevoiedeEllenWhitepentruaînìelegeBiblia.Cumr£Ǧ
mâneatuncicuurm£toareledeclaraìii:

„În timpul nop҄ii îmi sunt descoperite în viziune multe lucruri. Scripturile îmi sunt înf£҄ièate
plinedeharèidebog£҄ie.Domnulîmispune:«Priveèteacestelucrurièimediteaz£laele.Po҄is£ceri
harulbogataladev£rului,carehr£neètesuƪetul.S£nuainimicdeafacecucontroversa,cudisensiunea
èicuceartacareaducîntunericèidescurajareînsuƪet.Adev£rulesteclar,curatèipl£cut…SpuneadeǦ
v£rul în credin҄£ èi cu dragoste èi las£ rezultatele în seama lui Dumnezeu. Lucrarea nu este a ta, ci a
Domnului.Întoatesoliiletale,vorbeètecaunac£reiaiǦavorbitDomnul.ElesteautoritateataèiElî҄iva
d£ruiharulLuisus҄in£tor».”—Scrisoarenepublicat£,2decembrie1902.

Acestecuvinteaufostscriseînperioadaîncaresetip£reaM£rturiipentrubiseric£,volumul7.La
scurttimpdup£apari҄iac£r҄ii,eaascrisdesprevolumeleèaseèièapte,urm£toarele:

„MǦamsim҄itîndemnat£s£Ǧiinvitpemembriibisericilornoastres£studiezeultimeledou£voǦ
lume din M£rturii pentru biseric£. Când am scris aceste c£r҄i, am fost adânc inspirat£ de Duhul lui
Dumnezeu…Elesuntplinedeînv£҄£turipre҄ioase.Înviziuniledintimpulnop҄ii,DomnulmiǦaspusc£
adev£rulcon҄inutînacestec£r҄itrebuies£ajung£lamembriibisericilornoastre,deoarecemul҄isunt
indiferen҄icuprivirelamântuirealor.”—Scrisoarenepublicat£,15aprilie,1903.–LS,433.

„Ellen White nu este sursa acestor c£r҄i. Ele con҄in înv£҄£tura pe care Dumnezeu iǦa datǦo pe
parcursul vie҄ii. Ele con҄in lumina pre҄ioas£, aduc£toare de mângâiere, pe care Dumnezeu a datǦo cu
îndurareaceleiacareLǦaslujit,spreaƤdat£lumii.Depepaginilelor,aceast£lumin£trebuies£str£luǦ
ceasc£îninimileb£rba҄ilorèifemeilor,conducânduǦilaMântuitorul.Domnuladeclaratc£acestec£r҄i
trebuier£spânditepretutindeniînlume.Îneleexist£unadev£rcareeste,pentrucelceîlprimeète,o
mireasm£devia҄£sprevia҄£.Elesuntmartorif£r£graipentruDumnezeu.Întrecut,eleauconstituit
mijloculprincaremultesuƪeteaufostconvinseèiconvertite.Mul҄ileǦaucititcumareinteresèiaufost
c£l£uzi҄is£în҄eleag£eƤcien҄aisp£èiriiluiHristosèis£seîncread£înputereaacesteia.Eiaufostc£l£uǦ
zi҄is£ǦèiconsacresuƪeteleCreatoruluilor,aèteptândèin£d£jduindînvenireaMântuitorului,pentruaǦi
luapeceiiubi҄iaiS£iînc£minullorveènic.Înviitor,acestec£r҄itrebuies£desluèeasc£evangheliamulǦ
toraltora,c£roras£ledescoperecaleamântuirii.”—TheReviewandHerald,20ianuarie1903.

„CândamplecatînColorado,amfostaèadeîmpov£rat£pentrutine,încât,însl£biciuneamea,amscris
multepaginicas£Ƥecititeînadunareavoastr£detab£r£.Slab£èitremurând,mǦamsculatlaoreletreidiminea҄a
cas£Ǧ҄iscriu.Dumnezeuvorbeaprin҄£rânaaceasta.Po҄is£spuic£aceast£comunicareafostnumaioscrisoare.
Da,eraoscrisoare,darinspirat£deDuhulluiDumnezeu,cas£aduc£înainteamin҄iitalelucrurilecaremiǦaufost
ar£tate.ÎnacestescrisoripecareleǦamscris,înm£rturiilepecareleaduc,î҄iprezintceeaceDomnulmiǦaprezenǦ
tat.Nuscriuniciunsingurparagrafpehârtiecares£exprimenumaiideilemele.ElesuntceeaceDumnezeumiǦa
prezentatînviziune—razelecelepre҄ioasedelumin£str£lucinddelatronulluiDumnezeu.”–M£rturii,vol.5,
pagina67.

„Scopulpublic£riim£rturiiloresteacelacaèiceicarenusuntscoèiîneviden҄£înmodpersonal,darcare
sunttotatâtdegreèi҄icaèiceimustra҄i,s£poat£Ƥavertiza҄iprinreproèurilef£cutealtora.MǦamgânditc£nǦarƤ
dedatoriameas£m£adresez҄ieînmodpersonal.Totuèi,cândtransmitm£rturiileindividualecelorcaresuntîn
primejdiedeaneglijadatorialorpentrucauzaluiDumnezeu,suferindastfelopagub£,opierdere,pentrupropriiǦ
lelorsuƪete,num£simtliber£s£lascazult£uf£r£s£Ǧ҄iscriu.UltimaviziunemiǦafostdat£cumaimultdedoi
aniînurm£.Atunciamfostîndrumat£s£scotîneviden҄£principiigenerale,învorbireèiînscriere,èiînacelaèi
timps£men҄ionezprimejdiile,greèelileèip£cateleunorpersoane,cato҄is£poat£Ƥavertiza҄i,mustra҄ièisf£tui҄i.
Amv£zutc£to҄itrebuies£Ǧèicercetezeîndeaproapepropriilelorinimièivie҄i,cas£vad£dac£nǦauf£cutèieiaceǦ
leaèigreèelipentrucareal҄iiaufostmustra҄i,èidac£avertiz£riledatepentrual҄iinuseaplic£èiîncazurilelor.
Dac£da,eitrebuias£simt£c£sfatulèireproèurileleǦaufostdateînmodspecialèitrebuias£fac£oaplicaretot
atâtdepractic£alor,caèicândelearƤfostadresatelor.”–M£rturii,volumul2,pagina687.

C.L.Taylor:Putems£accept£mexplicaìiileScripturiipecareealed£?Depindunadealta?
A.G.Daniells:Trebuies£mergemlaexplicaìiileeipentrucas£înìelegemBiblia?AstaǦiîntrebarea?
C.L. Taylor: Este drept pentru ei, ca în studiul acelor texte (Biblia) s£ aduc£ Spiritul Profetic pentru aǦi
ajutaînînìelegerealorsauartrebuis£lasechestiuneastatotalpedinafar£?
A.G.Daniells:Noitrebuies£nelu£minterpretareadinCarte(Biblia).Înprincipal.Eucredc£,Cartea,BiǦ
bliaseexplic£pesine.gicredc£putemînìelegeCartea,înmodesenìialprinCarte,f£r£s£nebaz£mpem£rturii
pentruadovedi.
A.G.Daniells:Nuestepoziìianoastr£èinuestecorectc£SpiritulProfeticestesingurulinterpretalBibliǦ
ei.Aceastaesteodoctrin£fals£,ovederefals£.Nuovoisusìine.CearƤf£cutoameniidintimpulluiIoanèipân£
ast£zidac£nuarƤexistatniciocaledeaînìelegeBibliadecâtprinscrierileSpirituluiProfetic?…CearƤf£cutcei
dinRomânia?…
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IǦaèîntrebapestr£buniciinoètricaresǦauîntâlnitîn1919,darèipeceiviideast£zi:avemnoinevoiede
scrierileluiPavelpentruaînìelegeToraluiMoise?Dar,oareavemnevoiedeEvangheliipentruaînìelegeprofeìi
ca Isaia èi Ieremia? Dar de Daniel pentru a înìelege Apocalipsa? Probabil c£ cei mai mulìi vor r£spunde cu da.
AtuncidecenuatrimisDumnezeupecinevas£scriepevremealuiMoise,ceascrisPavelînepistolelesale?Dece
Daniel èi Apocalipsa nu sunt o singur£carte? Problema este c£ deǦa lungul timpului adev£rul a fost pierdut, nu
pentruc£nuafostdatcuclaritateatuncicândafostrostitprimadat£,cipentruc£oameniiaupreferats£Ǧluite.
De aceea este nevoie de Spiritul Profetic pentru a înìelege Biblia. Dac£ credem altfel, uit£m experienìa apariìiei
mièc£riiprofeticeadventiste:

„Dup£trecereatimpuluidin1844amcercetatpentruadev£rcapentruocomoar£ascuns£.MǦamîntâlnit
cufraìiièiamstudiatcuseriozitateèisârguinì£.Deseorist£teamîmpreun£târziunoapteaèiuneoritoat£noaptea,
rugânduǦnepentrulumin£èistudiindCuvântul.DinnouèidinnouaceètifraìisǦauîntâlnitcas£studiezeBiblia,
pentru ca s£ poat£ înìelege însemn£tatea ei, èi s£ Ƥe preg£tiìi s£ o prezinte cu putere la alìii. Când ajungeau la
punctulînstudiullorundespuneau,«Nuputemfacemaimult»,SpiritulDomnuluiveneaasupramea.EramdeseǦ
oriluat£înviziuneèimised£deaoexplicaìieclar£aacelorpasajepecarelestudiam,cuinstrucìiuneareferitorla
cumtrebuias£lucr£mèis£înv£ì£mpealìiiînmodefectiv.Înfelulacestaafostdat£luminacareneǦaajutats£
înìelegemScripturileînleg£tur£cuHristos,lucrareaèipreoìiaLui.Oliniedeadev£rextinzânddintimpulacela
pân£lavremeacândaveams£intr£mîncetatealuiDumnezeumiǦafostf£cut£clar£èiamdataltorainstrucìiunile
pecareDomnulmileǦadat.Întoat£perioadaaceastanǦampututs£înìelegraìionamentulfraìilor.Minteameaera
caèiîncuiat£èinuputeamînìelegeînsemn£tateatextelorpecarelestudiam.Aceastaafostunadintrecelemai
mariîntrist£rialevieìiimele.Amfostînaceast£stareaminìiipân£cândtoatepuncteleprincipalealecredinìei
noastreaufostf£cuteclareînminìilenoastre,înarmoniecuCuvântulluiDumnezeu.Fraìiiètiauc£,atuncicând
nueramînviziune,nuputeams£înìelegacestelucruri,iareiauacceptatdescoperireadat£miecaolumin£venit£
directdincer.MulteereziisǦauridicatèicutoatec£atuncieramdoarpuìinmaimultdecâtuncopil,amfosttriǦ
mis£deDomnuldinlocînlocs£mustrupeaceiacarecredeauacestedoctrinefalse.ExistauaceiacareerauînpeǦ
ricoldefanatismèiamfostîndemnat£înnumeleDomnuluis£ledauavertizareadincer.”ǦReviewandHerald,25
mai1905.

Deceseaƪauînimpasaètept£toriireveniriièideceDumnezeuafolositǦopeEllenWhiteèinuiǦal£sats£
munceasc£maimult?Importantestec£Dumnezeuaaless£neuèurezezbuciumulèineǦaoferitunajutorlavreǦ
medenevoie.

„DumnezeuatrimispoporuluiS£umult£îndrumare,linedup£linie,preceptdup£precept,puìinaicipuǦ
ìinacolo.Puìin£atenìieesteacordat£BiblieièiDumnezeuadatolumin£maimic£pentruaconduceb£rbaìiièi
femeilelaluminamaimare.O,câtbinesǦarƤrealizatdac£acestec£rìi,careconìinaceast£lumin£,arƤfostcitite
cuodeterminaredeaîndepliniprincipiilepecareleconìin!”–ReviewandHerald,20ianuarie1903.

DeceatrimisDumnezeuolumin£maimic£?ConformluiDaniellsèialtora,pentruc£nuavemnevoiede
eapentruaînìelegeBiblia.ConformDomnului,pentruc£nuisǦaacordatBiblieisuƤcient£atenìieèipentruc£
prinacesteasǦarrealizamultbine.Cui?Lucr£riiluiDumnezeu.EllenWhiteafostunprofet,unuldintreprofeìi,
cunimicdiferit£îninspiraìiefaì£deIsaia,Ieremia,Amosèialìii.„Ursuzlâcul”soreiWhiteafostc£atr£itprintre
ei,iarscrierileeisuntprintrenoiazi.Pentruc£vorbeleluiDumnezeusuntvii,deèiprofetulestemort.DeceEllen
WhiteestesingurulinterpretalBibliei?Pentruc£numaiunprofetpoate„interpreta”,unomdoarasculta.Niciun
profetsauscriitoralBiblieinuatr£itînacestetimpurièideaceeaDumnezeuadorits£netransmit£prinservaSa
osoliepentruacestetimpuri.PrinastaneǦaar£tatc£soliaafostaceeaèidintotdeauna.Luminamaimic£adescoǦ
peritluminamaimare.Dac£nuarƤEllenWhiteuninterpretalBibliei,cineartrebuis£Ƥe?Înv£ì£torullegii,care
aplecatdelaIerusalims£Ǧèifac£studiilelaAlexandria,sauînv£ì£torullegiicareîèifaceast£zistudiilepemetodica
èipedagogiaAlexandrieimoderne?Cusiguranì£,niciunul.Poatec£Daniellssegândeac£arƤpututƤelèioricare
adventistcaredeclar£c£artrebuis£ol£s£mdeopartepeEllenWhitecredelafel.Acestoratrebuies£lespunem:
peaicinusetrece!DuhulSfântesteunaltinterpretalScripturii,darElaaless£lucrezecuEllenWhite:„Cândam
scrisacestec£r҄i,amfostadâncinspirat£deDuhulluiDumnezeu”ǦScrisoarenepublicat£,15aprilie1903.Sepoate
declaralafelatuncicândsesusìinec£artrebuis£nuofolosimpeEllenWhitepentruînìelegereaBiblieisaupenǦ
truexplicaìiiteologice?

Deci,scrierileluiEllenWhitenuartrebuifolositepentruînìelegereaBiblieidec£treadventièti,conform
unorlidericaDaniellsèialìiicarenuîndr£znescîns£s£foloseasc£unlimbajpreadeschis,deèiraportarealorprin
ascultarefaì£deacestescrieriîicompleteaz£.

A.G.Daniells:Amauzitpastorispunândc£SpiritulProfeticesteinterpretulBibliei…
J.M.Anderson:gielaspus,deasemenea,„interpretulinfailibil”
C.M.Sorenson:Expresiaaceastaafostanulat£.Aceastanuestepoziìianoastr£.
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Spiritulprofetic,darulluiDumnezeu,estesaunuinterpretulScripturii?Arebisericar£m£èiìeiacestdar?„gibalaǦ
urul,mâniatpefemeie,sǦaduss£fac£r£zboicur£m£èi҄asemin҄eiei,carep£zescporuncileluiDumnezeu,èi҄inm£rturia
luiIsusHristos.”ǦApocalipsa12:17,„C£cim£rturialuiIsusesteduhulproorociei.”ǦApocalipsa19:10.gicumseraporteaz£
laacestdarbiserica?Esteadev£ratc£EllenWhitenuesteinfailibil£,darceiǦaspusDumnezeus£nespun£nou£esteCuǦ
vântulluiDumnezeu.Astaesteceeacederanjeaz£.Dac£amƤavutopersoan£carismatic£èiunvorbitorpl£cutnuneǦarƤ
deranjat,darpentruc£apurtatsoliiledivineafostunghimpeîncoast£pentrumulìilideri.Credeìic£leǦafostmaigreu
acestorpastoris£spun£celedemaisus,decâtleǦafostaltoras£otrimit£înAustraliacas£scapedeea?

„Nu vǦam f£cut cunoscut, cred, toate operaìiunile care mǦau condus aici în Australia. Poate c£ nu veìi înìelege
aceast£chestiuneniciodat£.Domnulnuafostimplicatînplecareanoastr£dinAmerica.Elnuadescoperitc£afostvoia
Luicaeus£p£r£sescBattleCreek(n.tr.localitateaundeseaƪasediulConferinìeiGenerale).Domnulnuapl£nuitaceasta,
darvǦal£satpetoìis£acìionaìiconformproprieiimaginaìii.DomnularƤdoritcaW.C.White,mamasaèicolaboratoriiei
s£r£mân£înAmerica.Eranevoiedenoiîninimalucr£riièidac£percepìiavoastr£spiritual£arƤînìelesadev£ratasituaìie,
voinuaìiƤconsimìitlamièc£rilef£cute.DarDomnulciteèteinimiletuturor.Aexistatoaèamaredorinì£cas£Ƥmplecaìi,
astfelîncâtDomnulapermiscaacestlucrus£seîntâmple.Ceicareerauepuizaìidem£rturiilepurtateaufostl£saìif£r£
persoanelecarelepurtau.Separareanoastr£deBattleCreekafostf£cut£pentrual£saoameniis£Ǧèiaib£propriadorinì£èi
cale,pecareoconsiderausuperioar£c£iiluiDumnezeu.”–Materialele1888,1622

Dac£întimpceprofetultr£iaisǦapreg£titunlocdeexil,cucâtmaiuèoriseputeafaceastadup£moarte?DesiǦ
gur,f£r£adaimpresiac£acestaestescopulƤnalèipoateuniif£ceauastaf£r£s£realizeze.

Suntmultealtelucruriprezenteînacelecopii,unelebuneèialtelerele.Întimpcenebucur£mpentrucelebune,
ne dezam£geète faptul c£ au fost amestecate cu erori. Un alt aspect al acelor discuìii ar trebui amintite spre încheierea
acesteiscurteanalize.

L.L.Caviness:Înìelegic£primiicredincioèièiǦauluatînìelegereadinBiblie,sauavenitprinSpiritulProfeìiei?
A.G.Daniells:giǦauluatînìelegereadinScripturiîntimpceeiînèièiostudiau.M£doares£auddesprecevorbesc
uniioameni,c£SpiritulProfeìieiacondusèiadattoateinstrucìiunile,toatedoctrinelec£trepionierièic£eileǦauacceptat.

Aèaamfostînv£ìatèieus£cred,c£EllenWhitedoarconƤrmarezultatelecercet£rilorlor.Îns£cândamcititpenǦ
truprimadat£urm£torulpasajamrenunìatlaaceast£înv£ì£tur£.

„Deseorist£teamîmpreun£târziunoapteaèiuneoritoat£noaptea,rugânduǦnepentrulumin£èistudiindCuvânǦ
tul.DinnouèidinnouaceètifraìisǦauîntâlnitcas£studiezeBiblia,pentrucas£poat£înìelegeînsemn£tateaei,èis£Ƥe
preg£tiìis£oprezintecuputerelaalìii.Cândajungeaulapunctulînstudiullorundespuneau,«Nuputemfacemai
mult»,SpiritulDomnuluiveneaasupramea.Eramdeseoriluat£înviziuneèimised£deaoexplicaìieclar£aaceǦ
lorpasajepecarelestudiam,cuinstrucìiuneareferitorlacumtrebuias£lucr£mèis£înv£ì£mpealìiiînmod
efectiv.Înfelulacestaafostdat£luminacareneǦaajutats£înìelegemScripturileînleg£tur£cuHristos,lucrarea
èipreoìiaLui.Oliniedeadev£rextinzânddintimpulacelapân£lavremeacândaveams£intr£mîncetatealuiDumneǦ
zeu miǦa fost f£cut£ clar£ èi am dat altora instrucìiunile pe care Domnul mi leǦa dat. În toat£ perioada aceasta nǦam
pututs£înìelegraìionamentulfraìilor.Minteameaeracaèiîncuiat£èinuputeamînìelegeînsemn£tateatexteǦ
lorpecarelestudiam.Aceastaafostunadintrecelemaimariîntrist£rialevieìiimele.Amfostînaceast£starea
minìiipân£cândtoatepuncteleprincipalealecredinìeinoastreaufostf£cuteclareînminìilenoastre,înarmoǦ
niecuCuvântulluiDumnezeu.Fraìiiètiauc£,atuncicândnueramînviziune,nuputeams£înìelegacestelucruri,iarei
au acceptat descoperirea dat£ mie ca o lumin£ venit£ direct din cer. Multe erezii sǦau ridicat èi cu toate c£ atunci eram
doarpuìinmaimultdecâtuncopil,amfosttrimis£deDomnuldinlocînlocs£mustrupeaceiacarecredeauacestedoctriǦ
nefalse.Existauaceiacareerauînpericoldefanatismèiamfostîndemnat£înnumeleDomnuluis£ledauavertizareadin
cer.”ǦReviewandHerald,25mai1905.

Nusemerit£s£neapuc£macums£vedemdac£evreodoctrin£carenuavenitprinajutorulluiEllenWhite,deǦ
câtdac£dorims£punemînumbr£pasajuldemaisus.ModulnostruderaportarelaSpiritulProfeìieitrebuies£Ƥebine
deƤnit.ÎlputemdeƤni,Ƥeprinopiniileoamenilor,Ƥeprinceeacedeclar£îns£èiinspiraìia:„Nuscriuniciunarticolînziar
cares£exprimepurèisimplup£rerilemele.Elereprezint£ceeaceDumnezeuadeschisînainteameaînviziune–razele
preìioasedelumin£str£lucinddelatron,estecorect.Acestaesteadev£rulcuprivirelaarticoleledinziareèilac£rìilemeǦ
le.Amfostinstruit£înconformitatecuCuvântulînacestepreceptealeLegiiluiDumnezeu.”–ReviewandHerald,6sepǦ
tembrie1906.

Atitudineacucareneraport£mlaSpiritulProfeìieieste,defapt,manifestat£faì£deDumnezeucareadatdaruri
bisericii pentru ca aceasta s£ creasc£ prinele. Cândevreii au cerut unîmp£rat, Dumnezeu iǦa spus lui Samuel „,Ascult£
glasulpoporuluiîntotceǦ҄ivaspune;c£cinupetineteleap£d£,cipeMinem£leap£d£,cas£numaidomnescpesteei.”–1
Samuel8:7.Dorinìalor,deaoaveapeservaDomnuluiplecat£delâng£administraìiadelaBattleCreek,leǦafostîmpliniǦ
t£.Caresuntdorinìelenoastre,înceeacepriveèteprofetultrimiss£ajuteaceast£biseric£s£creasc£pân£lastaturaplin£Ǧ
t£ìiiluiHristos?Elesevorîndeplini!
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ZVONURI




Zvonuri,zvonurièiiarzvonuri!Deundes£ètieunadventistces£cread£cândestebombardatcuinformaìiidiferiǦ
te,dinsursediferite,despreanumitesubiecte?Deèisubiectulestevastèinecesit£oatenìiedeosebit£pentruviitor,încele
ceurmeaz£vorƤprezentatetreiexempledeastfeldeinformaìii.

1.ApostaziaBisericiiAdventistedeZiuaagapteasauaunorConferinìealeacesteia.

a) Zvonul conform c£rora doamna White a prev£zut apostazie în bisericile adventiste de ziua a èaptea èi în Conferinìe,
estef£r£niciunsuport.
b)EllenWhiteadatavertismentecuprivirelaapostaziacarevacuprindebisericileadventiste.


Caredintreacestedou£varianteesteceacorect£?ÎnaintedeaaƪadelaEllenWhitecaredintreceledou£variante
estesusìinut£deea,artrebuis£vedemceesteapostazia.


Trebuies£vedemdac£pevremealuiEllenWhiteaexistatapostazieînbiseric£.


„Aexistatoîndep£rtaredeDumnezeuprintrenoièilucrareazeloas£depoc£inì£èidereîntoarcerelaprimadragosǦ
tenuafostf£cut£înc£.InƤdelitateafaì£deDumnezeuèiǦaf£cutdrumuriînrândurilenoastre,pentruc£esteomod£s£te
desparìideHristosèis£facilocscepticismului.Strig£tulinimiiafost:«Nuvremcaacestoms£domneasc£pestenoi»BaǦ
al,Baalestealegerea.”–Materialele1888,444.


„AexistatlaBattleCreekoclas£deîntâlnirisocialedeuncaracterdiferit,petreceripentrupl£cerecareaufosto
ruèine pentru instituìiile noastre èi pentru biseric£. Ei au încurajat mândria în îmbr£c£minte, în înf£ìièare, în£lìarea de
sine,ilaritateaèicomportareauèuratic£.SatanesteîntreìinutcaunoaspeteonoratèieliaînposesiepeceicarepatroneaǦ
z£întâlnirile.MiǦafostprezentat£imagineauneiastfeldetov£r£èii,undeaufostadunaìiceicarem£rturisescacredeadeǦ
v£rul.Cinevaeraaèezatlainstrumentulmuzicalèiafostcântatunaèacântec,încâtaf£cutîngeriip£zitoris£plâng£.A
fostveselie,afostrâsgrosolan,afostoabundenì£deentuziasmèiunfeldeinspiraìie;darbucuriaafostaèacumdoar
Satanestecapabils£creeze.AcestaesteunentuziasmèipasiunedecareceicareÎliubescpeDumnezeulevaƤruèine.”–
Materialele1888,1328.


Câtdespreviitorulsprecarepriveaprofetul,prezentulnostru,st£scris:


„Aexistatoîndep£rtaredeDumnezeuprintrenoièilucrareazeloas£depoc£inì£èidereîntoarcerelaprimadragosǦ
tenuafostf£cut£înc£.InƤdelitateaaavutunloclargprintrenoi.Estemodadeateîndep£rtadeHristos,s£Îluiìipe
Domnulèis£accepìiscepticismul.„Nuvremcaomulacestas£împ£r£҄easc£pestenoi.”–Luca19:14.BaalvaƤscopul,creǦ
dinìaèireligiaunuinum£rnenorocitdintrenoi,pentruc£eialegproprialorcaleînloculc£iiluiDumnezeu.”–MaterialeǦ
le1888,948.


„ReligiamultoradintrenoivaƤreligiaIsraeluluiapostat,pentruc£îèiiubescpropriilec£ièiuit£c£ileDomnului.”–
Materialele1888,444.


„Noi,caèipopor,trebuies£neridic£mèis£cur£ì£mtab£raluiIsrael.Desfrâul,intimitateanepermis£èipracticile
nesƤnte vin asupra noastr£ întrǦo mare m£sur£. …Suntem în pericol de a deveni o sor£ a Babilonului c£zut, îng£duind
bisericilornoastres£devin£corupteèiplinedeoriceduhnecurat,oînchisoareaoric£reip£s£rinecurateèiurâte…”ǦMaǦ
nuscriptReleasesNr.449,p.17,18.

Desigur,apostaziadinmijloculnostrunuvadistrugepoporulluiDumnezeu.Înceledinurm£
Dumnezeuvaaveaunpoporcurat,f£r£pat£,f£r£zbârcitur£,saucevadegenulacesta.Eldoreètes£
aèezeînmijloculnostrutoatedarurileSalespiritualepentruaǦgides£vârèibiserica.OnoareaSaèi
aFiuluiS£ust£îndes£vârèireapoporului.Noicredemc£acesteibisericiisǦaîncredinìat
ultimasoliedeharcaretrebuiedus£lumiièiprivimcuîncrederespretriumfulgloriosal
acesteimièc£riprofeticecareîèivaîncheialucrareaînneprih£nire.Faptulc£înacestezile
grelebisericanureƪect£voinìaDomnuluiestepentrunoiunmotivdeam£r£ciune,darnu
èidedescurajare.CuvântulluiDumnezeust£caogaranìiec£ceicarefacpartedineavor
Ƥzguduiìièiîncercaìièideèiceamaimarepartedineinuvortrecetestul,var£mâneo
r£m£èiì£carevaonorapeDomnulprinascultareadetoateporuncileSale.
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2.Atitudineafaì£defraìiiJonesèiWaggoner.

a) Ellen White a aƤrmat c£ solia trimis£ de Dumnezeu
prin Jones èi Waggoner a fost respins£, iar respingerea a fost
asemenear£zvr£tiriiluiCore,DatanèiAbiram
b)EllenWhitenuaaƤrmatniciodat£aèaceva

„Cândampl£nuits£p£r£sescMinneapolisîngerulDomǦ
nului a stat lâng£ mine èi a spus: „Nu aèa, Dumnezeu are o
lucrarepentrutinepecares£ofaciînacestloc.OameniirepeǦ
t£ r£zvr£tirea lui Core, Datan èi Abiram.” – Materialele 1888.
1067

„Cudoianiînurm£[1886],Isusafostîntristatèir£nitîn
persoanasƤn҄ilorS£i.MustrarealuiDumnezeuesteîndreptat£
împotrivaatotcepoart£caracterulasprimii,lipseiderespect
èi de dragoste plin£ de simpatie reciproc£ între fra҄i. Dac£
aceast£ lips£ este v£zut£ la oamenii care sunt conduc£torii
Conferin҄elor noastre, conduc£torii institu҄iilor noastre, în
dreptullor,p£catulestemaimaredecâtîndreptulcelorc£rora
nulisǦauîncredin҄atresponsabilit£҄iatâtdemari.”–MateriaǦ
lele1888,p.179Ǧ180.
Asem£narea f£cut£ de Ellen White între r£zvr£tirea lui
Core, Datan èi Abiram èi fra҄ii de seam£ de la Minneapolis a
fost diƤcil de suportat pentru ei. Ei ar Ƥ putut Ƥ înclina҄i s£
vad£cumliseaplicaaltorasfatul,darnulorînèièi.

„Lipsa de dorinì£ de a renunìa la opinii
preconcepute èi de a accepta adev£rul a aèezat
temelia în mare m£sur£ a opoziìiei manifestate
la Minneapolis împotriva soliei date de DumneǦ
zeu prin fraìii Waggoner èi Jones. Ridicând
aceast£opoziìie,SatanaaavutsuccesînaîndeǦ
p£rta de la poporul nostru, întrǦo mare m£sur£,
putereaspecial£aDuhuluiSfântpecareDumneǦ
zeu dorea s£ leǦo împ£rt£èeasc£.” – Materialele
1888,1575

3.Mareastrigarerespins£.

a)EllenWhiteadeclaratc£soliaîngerului
alpatruleaafostrespins£
b)nuafostg£sit£niciosurs£pus£ladispoǦ
ziìiedeEllenWhiteîncares£seaƤrmec£prediǦ
carea îngerului din Apocalipsa 18:1 va Ƥ
„ridiculizat£, vorbit£ de r£u èi respins£ de c£tre
majoritate."

„Îngerulcareseal£tur£înlucrareadeproǦ
clamare a soliei îngerului al treilea urmeaz£ s£
lumineze întregul p£mânt cu slava lui. Aici este
scoas£îneviden҄£olucraredeoextinderemonǦ
dial£ èi de o putere neobiènuit£.” Ǧ Spirit of
Prophecy,vol.4,p.429,scrisîntre1878èi1884.

„Cudoianiîn urm£,cânderamînElve҄ia,
mi sǦa vorbit întrǦo viziune din timpul nop҄ii….
Misep£reac£eramînTabernacoluldelaBattle
Creek, iar c£l£uza mea miǦa dat îndrum£ri cu
privire la multe lucruri de la conferin҄£ [din
1886]…:«DuhulluiDumnezeunuaavutoinƪuen҄£conduc£Ǧ
toare în aceast£ adunare. Spiritul care iǦa st£pânit pe farisei
p£trundeînmijloculacestuipoporcareafostfoartefavorizat
de Dumnezeu…. Sunt doar pu҄ini, chiar èi dintre aceia care
pretind a o crede, care în҄eleg solia îngerului al treilea, èi
totuèiacestaestemesajulpentrutimpulprezent.Acestaeste
adev£rulprezent…».C£l£uzameaazis:«Înc£maiestemult£



lumin£careurmeaz£s£str£luceasc£dinLegealuiDumnezeu
èidinEvanghelianeprih£nirii.Dac£mesajulacestaesteîn҄eǦ
lesînadev£ratulluicaracterèidac£esteproclamatînDuhul,
el va lumina întreaga lume cu slava lui…. Încheierea lucr£rii
solieiîngeruluialtreileavaƤînso҄it£deoputerecarevatriǦ
mite razele Soarelui Neprih£nirii pe toate drumurile èi la
toater£scrucilevie҄ii…».”–Materialele1888,p.165Ǧ166.

„Eu ètiu c£ pentru poporul lui Dumnezeu trebuie s£ Ƥe
f£cut£ o lucrare, deoarece altfel mul҄i nu vor Ƥ preg£ti҄i s£
primeasc£ lumina îngerului trimis din cer pentru a lumina
întreagalumecuslavalui.S£nucrede҄ic£ve҄iƤg£si҄iasemeǦ
nea unor vase de cinste în timpul ploii târzii èi c£ ve҄i primi
slava lui Dumnezeu, dac£ v£ în£l҄a҄i suƪetul în mândrie, rosǦ
tindcuvinteperverseèinutrindînsecretr£d£cinileam£r£ciuǦ
nii,careaufostadusedelaConferin҄adinMinneapolis.Mânia
lui Dumnezeu se va îndrepta cu siguran҄£ împotriva Ƥec£rui
suƪetcarenutreèteaceler£d£cinialedisensiuniièicareareun
spiritatâtdediferitdeSpiritulluiHristos.”–Materialele1888,
p.439Ǧ442.
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„IǦamauzitpeceiîmbr£caìiînarmur£rostindr£spicatadev£rulcumareputere.Acestaaveaefect.Mulìifuseser£legaìi;
unelesoìiidesoìiilorèiuniicopiidep£rinìiilor.Ceisinceri,careaufostopriìis£asculteadev£rul,sǦauprinsacumcuner£bǦ
daredeel.Toat£teamapecareoaveaufaì£derudelelordisp£ruseèinumaiadev£ruleraîn£lìatînaintealor.Fl£mânziser£èi
însetaser£dup£adev£r,careleeramaidragèimaipreìiosdecâtviaìa.Amîntrebatceanumeprovocaseaceast£mareschimbaǦ
re.Unîngerar£spuns:«Esteploaiatârzie,înviorareadelafaìaDomnului,mareastrigareaceluideǦaltreileaînger»”.–Scrieri
timpurii,271.

„Solianeprih£niriiluiHristostrebuies£r£sunedelauncap£tlacel£laltalp£mântuluipentruapreg£ticaleaDomnului.
AceastaesteslavaluiDumnezeu,careîncheielucrareaîngeruluialtreilea.”–M£rturii,vol.6,19.

„Luminacaretrebuies£umpletotp£mântulcuslavasaafostrespins£èiprinacìiuneapropriilornoètrifraìiafostîntrǦo
marem£sur£ìinut£departedelume”–Materialele1888,1575.

Pasajul de maisus face partedintrǦo scrisoare trimis£ de Ellen White din exilul australian c£treU. Smith în anul 1896.
Introducerea scrisorii a f£cutǦo una din asistentele sale, M. Davis, care spune: „Drag frate, paginile din plic prezint£ câteva
punctecareaufostprezentatesoreiWhitenoapteatrecut£…”DumnezeuiǦaprezentatserveiSalec£ lumina caretrebuias£
umplep£mântulcuslavaei,adic£luminaîngeruluialpatrulea,afostrespins£èiìinut£departedelumeîntrǦomarem£sur£.

Solia îngerului al patrulea este solia neprih£nirii prin credinì£. Aceast£ solie a fost respins£ la Minneapolis èi de atunci
înainte.Lucrulacestasepoatevedeaclarînlucr£rica„Înc£utareaidentit£ìii”ǦKnight,„NaturaDomnuluiHristos”–Adams,
„Aparentaîntârziere”ǦWallenkampf,cursuldeHristologiedelaITAetc.,atuncicândcelespuseacolosuntcomparatecuBiǦ
bliaèiSpiritulProfetic.
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