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Cuprins

Zguduirea Adven smului este un site care sus ine lucrarea încredin at  Bisericii Adven ste de Ziua a aptea de c -
tre Dumnezeu. Credem c  acestei biserici i s-a încredin at ul ma solie de har care trebuie dus  lumii i privim cu 
încredere spre triumful glorios al acestei mi c ri profe ce care î i va încheia lucrarea în neprih nire. Faptul c  în 
aceste zile grele biserica nu re ect  voin a Domnului este pentru noi un mo v de am r ciune, dar nu i de descura-
jare. Cuvântul lui Dumnezeu st  ca o garan ie c  acei care fac parte din ea vor  cernu i i încerca i i de i cea mai 
mare parte din ei nu vor trece testul, va r mâne o r m i  care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate po-
runcile Sale. Timpul de cernere pe care îl tr im cere o preg re special  i de aceea consider m apari ia site-ului 
absolut necesar . Suntem încrez tori c  Dumnezeu are oameni care iubesc adev rul i vor sta pentru el în ciuda 
tuturor încerc rilor. Sper m ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt s  ne poat  trezi din amor eala 
speci c  Laodiceei i as el s  putem gr bi revenirea Mântuitorului. 



3

„Încrede i-v  în Domnul, Dumnezeul vostru, i ve i fi înt ri i; încrede i-v  în proorocii Lui, i ve i izbuti.” – 2 
Cronici 20:20. 

 
 
 
 
 

Aceste cuvinte au fost spuse de c tre Iosafat locuitorilor Ierusalimului i a lui Iuda, dar e bine s  ni le reamintim 
pentru c  Dumnezeu a dat Bisericii Adventiste un profet pentru a ne îndrepta privirile spre Sfintele Scripturi si spre ade-

v rul  care trebuie dezgropat din ele. 
 

Istoria adventi tilor înregistreaz  cazurile acelora care în drumul lor au încetat s  se încread  în serva Domnu-
lui. Când vorbe ti despre oameni deja trecu i la odihn  lucrurile sunt simple, îns  devin complicate când te raportezi la 
biserica de ast zi i la modul în care aceasta se raporteaz  la soliile trimise de Dumnezeu prin Ellen White. De la o res-
pingere f i  pân  la declara ii c  scrierile ei sunt apreciate în timp ce sunt lep date sistematic - acesta este spectrul în 

care ne afl m în ce prive te rela ia cu Spiritul Profetic. i totu i, în acest spectru mai este loc i de r spunsul pe care 
Dumnezeu îl a teapt  de la poporul pentru care Ellen a avut atât de mult de suferit. 

 
Când a v zut c  unul din oamenii pe care I-a folosit s  aduc  bisericii solia neîn eleas  a neprih nirii prin cre-

din , A.T. Jones, se afla sub vraja l sat  de Kellogg, Dumnezeu a trimis acestuia o solie de avertizare. 
 

„Mi-a fost prezentat faptul c  trebuie s  vorbesc cu tine, pentru c  ai nevoie de ajutor ca s  spargi vraja care este 
asupra ta. Dac  i-ai umili inima înaintea Domnului i ai accepta lumina pe care El i-a dat-o, ai primi ajutor din partea 
lui Dumnezeu. Am fost instruit  s  folosesc discursurile tale tip rite în Buletinul Conferin ei Generale din 1893 i 1897, 
care con in argumente puternice în ceea ce prive te validitatea M rturiilor i care confirm  darul profe iei printre noi.” 

 
Cuvintele nu erau,  îns , doar pentru Jones. „Am v zut c  mul i vor fi ajuta i de aceste articole i în mod special 

cei veni i la credin  de curând care nu au fost obi nui i cu istoria noastr  ca popor.  Va fi o binecuvântare pentru tine s  
cite ti din nou aceste argumente care au fost sus inute de Duhul Sfânt. ” - Ellen G. White c tre A. T. Jones în scrisoarea 

230, iulie 25 1908; publicat  în  Manuscript Releases, vol. 9, p. 278. 
 

Jones nu a fost dispus s  asculte, iar vraja lui Kellogg l-a prins în mod deplin. Cu câ iva ani mai înainte i 
Kellogg primise sfaturi pe care le-a nesocotit.  Scrierile servei Domnului au r mas ca o m rturie pentru Dumnezeu; c  a 
spus ceea ce trebuia. Cum ar trebui noi s  ne raport m la aceste scrieri? Poate c  citind ceea ce a spus Jones în 1893 i 
1897 vom în elege de ce Dumnezeu i-a transmis solia de mai sus. Poate c  citind ce a spus Ellen White despre Spiritul 

Profetic ne va limpezi rela ia pe care trebuie s  o avem cu scrierile ei. 



4

Spiritul Profe iei
Cred c nu este nimeni în sal ,

care s nu e convins c ar crede cu
adev rat în Spiritul Profe iei. Adic s
nu cread c Spiritul Profe iei apar ine
bisericii – soliei – ind manifestat prin
sora White i c lucr rile sale sunt cre
zute, cel pu in aparent crezute, atâta

mp cât cuprinsul lor i Scripturile do
vedesc c aceste lucr ri sunt o parte a
lucr rii Spiritului Profe iei. Dar nu
aceasta este problema, c ci avem pro
bleme acum. Dac nu am c avem
probleme, am într o stare mult mai
rea decât dac avem probleme i m
c avem probleme. Ba, mai mult, cauza
lui Dumnezeu, la fel ca voi i ca mine,
are a a probleme încât zi dup zi
spore te pericolul de a ne atrage
mânia lui Dumnezeu din cauza
st rii în care ne a m. Domnul
ne a spus acestea nu o dat i
ne spune cum am ajuns aici i ne
spune i cum s ie im din necaz.
Singurul lucru pe care pot s vi l
spun aici, este s studia i Spiritul
Profe iei i s ob ine i de acolo
ceea ce ave i nevoie.

Aceasta este doar una
dintre declara iile f cute. Cunos
când aceste declara ii i pentru
c se cunosc de atâta vreme a
putut r mâne lini t acas con
nuând lucrarea acolo, întrucât
sunt atâtea de f cut i a a multe
lucruri sunt implicate. Dumnezeu
cheam la multe schimb ri prin
tre b rba ii care fac parte din
comitete, din consilii de condu
cere i consilii de administra ie
etc. i b rba ii care fac parte din
acestea sunt tocmai cei aduna i
aici i sunt cei c rora le revine s
fac schimb rile. Cum vor face
b rba ii ace a schimb rile nece
sare acolo unde sunt implica i,
dac nu sunt schimba i mai întâi
ei în i i? Singurul fel în care se
poate face schimbarea este prin
schimbarea oamenilor. Dumnezeu va
lucra prin aceia care vor s se schimbe,
iar despre cei ce nu vor s se schimbe –
ce va cu ei? De aceea spun c avem
probleme. Când Domnul ne spune în ce
problem ne a m El ne spune cum
am ajuns aici i cum s ie im. Toat
problema a ap rut din cauz c au fost
nesoco te M rturiile. A a c , dac am
ajuns în necaz nesoco nd M rturiile,
iar M rturiile ne spun cum s ie im din
necazul acesta, dac urm m m rturia
aceea care ne ajut s ie im din necaz,
atunci înseamn c suntem de partea
M rturiilor.

Nu pot s m sustrag pe mine,
c ci i eu sunt împreun cu to i. Dom
nul spune c în necaz este îns i cauza,
iar eu sunt o parte a cauzei. Apar in
cauzei, via a mea este absorbit de ea
i la fel este i a voastr . Ea este totul

pentru noi. De aceea, pentru c îns i
cauza este în necaz, voi i eu suntem în
necaz. Se poate c în mod personal, nu

cunoa te i exact pa ii care au condus
cauza în necaz; totu i, pentru c sun
tem o parte a cauzei, pentru c este
via a noastr , suntem cu to ii în necaz,
deoarece cauza este în necaz. Îns
Dumnezeu ne spune ce s facem ca s
ie im din aceast problem .

Nu vreau s v ofer sfatul omu
lui, ci pe acela al Domnului. Poate c
vor amin te ni te nume i dac va
a a nu o voi ascunde. Dac vreun nume
va l sat pe dinafar f r s e ci t i

m cine este, nu va însemna c se
face un atac la adresa fratelui. S zicem
c eu fac o gre eal , iar Domnul îmi

vorbe te despre ea printr o m rturie.
Dac m rturia ajunge la mine i eu m
întorc din gre eal , voi pute i folosi
m rturia dup cum vre i i nu o ve i
folosi împotriva mea, întrucât eu nu
mai sunt în gre eal , dac m am întors
de la ea prin faptul c am recunoscut o
i am ac ionat ca atare.

Ca o realitate, se pune întreba
rea dac cineva e c în inima lui cre
de M rturiile pân când nu prime te
una sau dou sau trei i le accept pe
toate; dup care poate sa sf cut de
faptul c el crede M rturiile i nu poate

convins de asta pân când nu are o
as el de experien . Voi începe i voi
sfâr i cu Cuvântul. Iat ce ni se spune
s facem când ne adun m în locuri ca
acesta: „Dac Domnul este în mijlocul
consiliilor voastre, putând s vad ordi
nea, iubirea i teama voastr , precum
i faptul c voi tremura i înaintea Cu

vântului S u, atunci sunte i preg i s

face i lucrarea Lui în mod lipsit de ego
ism.” (n.tr. – Materialele 1888, 1394)
Aici suntem aduna i în consiliu. Chiar
dac avem caractere diferite, dac sun
tem modela i de acela i spirit al lui
Hristos, suntem una. Iar biserica se
poate ridica luminoas ca soarele în
miezul zilei i poate înainta înfrico
toare, ca o armat sub steagurile ei.

Dumnezeu a fost exclus din lu
crarea Lui, de la conducerea în general
a lucr rii Lui, din consilii, comitete,
biserici etc. Avem dumnezei fal i, de
oarece poporul a pus oameni i oame
nii ace a au îng duit s e pu i între

Dumnezeu i lucrare. Dumnezeu
va lucra pentru cauza Lui, iar
dac nu v da i la o parte din
calea Lui ca s L l sa i s lucreze
în felul Lui, mânia lui Dumnezeu
va c dea peste cei ce I stau în
cale. B rba i stau i îng duie s

e inu i, în pozi ii din care ar
trebuit s e elibera i de mult

mp. Dac ne vom da la o parte
din calea Lui i Îl vom l sa s lu
creze, El va lucra cu mân duioa
s . Nu este nevoie de bici. Este
mai bine s m pu in surprin i
acum, decât cândva s m peste
m sur de surprin i. Este mai
bine s m mustra i acum cu
iubire, decât s mergem înainte
f r s m lucrurile acestea i
s ajungem s fugim din templu
a a cum au fugit ei atunci sau s

m cople i i de surpriz atunci
când nu vom mai putea face ni
mic.

A adar, dac Domnul este
în mijlocul consiliilor voastre,
putând s vad iubirea i teama
voastr , precum i faptul c voi
tremura i înaintea Cuvântului
S u, atunci sunte i preg i s
face i lucrarea Lui; i El nu va lua
parte la nicio tranzac ie nedreap

t .

Citesc din nou: „Calea omului
este aceea de a face planuri i strategii.
Dumnezeu implanteaz principii.” (n.tr.
Scrisoare 12 octombrie 1896). Când
Dumnezeu implanteaz un principiu,
via a i ac iunile noastre laolalt sunt
pur i simplu expresia acelui principiu.
Iar dac principiul lui Dumnezeu nu
este prezent, atunci este prezent prin
cipiul diavolului. „Circumstan ele nu
pot produce reforme. Cre nismul are
în inten ie refacerea inimii. Ceea ce
Hristos lucreaz în untru, va lucrat în
afar sub dictarea unui intelect conver

t. Planul de a începe din exterior i a
încerca s se lucreze în untru, a dat
gre întotdeauna i va da gre întot
deauna.” (n.tr. idem).

Eu nu pot aplica o m rturie ni
m nui decât mie, deoarece ea trebuie
aplicat în inim i s lucreze din un
tru. Dup aceea Dumnezeu va face

Predici Conferin a General ,
februarie 1897, p rite în lucrarea

in a mântuirii în solia îngerului al 
treilea
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aplica ia ei oriunde voi merge. La fel se întâmpl cu noi to i
în ce prive te m rturia transmis oricui, oric rei întruniri sau
consiliu sau întrunirii Conferin ei Generale. Pre edintele nu
poate aplica în tot câmpul o m rturie transmis lui. El trebu
ie s o accepte în su etul lui, s cedeze în fa a ei cu trup,
su et i spirit i apoi Hristos va folosi m rturia oriunde el,
pre edintele, va merge. Ea este vie în el i atunci, dac el
merge înainte, m rturia aceea este folosit de Domnul ori
unde s ar a a el. Îns oamenii au încercat s aplice M rturii
le altor oameni f r ca m rturia
s e vie în ei. Tot mereu s a în
cercat acest lucru i de aici apare
necazul. Dac m rturia nu este
acceptat de un om cu trup, su

et i spirit, as el încât principiul
cuprins în ea s e viu în el, oricât
de mult ar ci el m rturia i ori
cât ar aplica o altor oameni, in

uen a lui proprie va împotriva
m rturiei pe care o folose te.
C ci ea nu este tr it în via a lui
i tot ceea ce spune el este dis

trus de ac iunile sale. Aceasta
este ceea ce a adus starea de
lucruri existent acum. „Calea lui
Dumnezeu este de a da omului
ceea ce acesta nu are.” (n.tr.
idem). Noi trebuie s lu m ceea ce nu avem, ceea ce ne d
Dumnezeu i aceasta ne va face s m o putere în Domnul.
2 Corinteni 2:14 – „Mul umiri e aduse lui Dumnezeu, care
ne poart totdeauna cu carul Lui de biruin în Hristos i
care r spânde te prin noi, în orice loc, mireasma cuno n ei
Lui.” Când principiul acesta este prezent, oriunde ne am
duce, Dumnezeu vorbe te. El roste te cuvintele. El este Cel
ce face cunoscut cunoa terea de El Însu i prin noi, în orice
loc. Poate c e vorba de o tranzac ie de afaceri, nu contea
z . Orice vom face, le va amin de Dumnezeu dup ce vom
pleca, a a face El cunoscut mireasma cuno n ei Lui prin
noi, în orice loc.

„Calea lui Dumnezeu este de a face omul s e a a
cum el nu este”, s m fac s u a a cum nu sunt. A a c ,
atunci când ajunge la mine o m rturie care îmi spune c nu
sunt bine, m rturia aceea are rolul de a m face a a cum nu
sunt – s m fac bine. Eu nu pot r mâne în starea în care
sunt i s o aplic. Ci atunci când o aplic, voi a a cum nu am
fost i oriunde voi merge, Dumnezeu se poate face cunos
cut.

„Calea omului este de a ob ine o pozi ie comod , de
a îng dui ape tul i ambi ia egoist . Calea lui Dumnezeu
este de a lucra cu putere. El d harul dac omul bolnav î i d
seama c are nevoie de aceasta. Omul este prea adesea
sa sf cut s se trateze dup metode b be i apoi s pre

nd c felul lui de a lucra este corect.” (n.tr. idem). Calea
lui Dumnezeu este diferit . Noi to i suntem bolnavi i dac
ne d m seama de aceasta, Dumnezeu va da vindecarea ne
cesar . Omul prefer leacuri b be i crede c procesul lui
este bun. Dar Dumnezeu vrea s cure e su etul. Ioan 7:38 –
„Cine crede în Mine, cum zice Scriptura, din inima lui vor
curge râuri de ap vie.” Aceasta este împ r ia lui Dumne
zeu din untrul lui. „Zi dup zi oamenii dovedesc dac Împ
r ia lui Dumnezeu este în ei. Dac Hristos domne te în ini
mile lor, ei se înt resc în principiu, putere, capacitate de a
sta în picioare ca san nele credincioase, reformatori adev
ra i; nu poate exista nicio reform f r s existe o profund
cooperare cu Isus Hristos. Prin harul lui Dumnezeu oamenii
trebuie s foloseasc facult ile date lor de Dumnezeu pen
tru a se reforma pe ei în i i. Prin ac iunea aceasta de t g
duire de sine, asupra c ruia Domnul cerului prive te cu
aprobare, ei câ g victorii asupra tendin elor lor ereditare
i a celor cul vate. Apoi, ca Daniel, ei las asupra altora im

presii care nu vor terse niciodat . In uen a va ajunge în
toate p r ile p mântului.” (n.tr. idem).

Aceasta este m rturia la care am f cut referire acum
un minut. Dac vi se d o m rturie i o primi i în inim i în
via , aceasta v va face s i a a cum nu era i, apoi Împ
r ia lui Dumnezeu va în voi i dovada va dus pe tot
p mântul. Poate c nu ve i ie i niciodat din statul vostru.
Cum se poate întâmpla atunci acest lucru? Acolo unde ve i

merge i acolo unde voi merge, Dumnezeu va l sa în inim
impresii care nu vor terse niciodat i prin aceasta va face
alte impresii i a a mai departe. Se poate ca cineva s se
împotriveasc impresiei, dar aceasta se va transmite i a a;
i când aceasta va l sat de voi, el va c este de la Dom

nul. Saducheii nu credeau în înviere, dar i ei au spus c î i
dau seama c ucenicii au fost cu Isus i au înv at de la El,
dup moartea Lui. În inimile lor au c El înviase. Faptul a
fost recunoscut, dar nu au fost conver i prin aceasta. Aces

ta este principiul existent în Biblie.
Citesc dintr o m rturie scris în
1896: „Mul i dintre b rba ii care
au ac ionat ca i sf tuitori în adu
n rile de comitet sau în consilii de
administra ie trebuie s e înl tu
ra i.” Observa i c spune mul i. Nu
sunt foarte mul i de to i, a a c
dac mul i dintre ei sunt înl tu
ra i, nu pot s r mân mul i. „Al i
b rba i s le ia locul, c ci glasul lor
nu este glasul lui Dumnezeu. Pla
nurile i procedeele lor nu sunt
dup rânduiala lui Dumnezeu.
Aceia i b rba i au fost men inu i
în func ie ca directori ai comitete
lor, pân când sub conducerea lor
i dup metodele lor, focul obi

nuit a ajuns s e folosit în locul focului sacru aprins de În
su i Dumnezeu. B rba ii ace a nu mai sunt numi i Israel, ci
înlocuitori.” (n.tr. Materialele 1888, 1608 1609) Înlocuitori
în loc de Israel! În ce necaz mai mare am putut ajunge?

Un alt citat, dintr o m rturie scris în 1896: „De mult
mp ar trebuit f cute schimb ri. Dumnezeu ar îndep r

tat ocara din dreptul bisericii.” Acestea sunt cuvintele: „Nu
trebuie ca aceia i oameni s alc tuiasc conducerea voastr
an dup an; de mult mp ar trebuit f cute schimb ri.
Dumnezeu ar îndep rtat ocara din dreptul bisericii; dar
atât mp cât b rba ii care s au sim it pe deplin competen i
s lucreze f r s accepte sfatul lui Dumnezeu, sunt men i
nu i în func ie an dup an, lucrul acesta nu se poate face.
Starea aceasta de lucruri stric ecare ramur a lucr rii,
deoarece b rba ii nu i simt nevoia de a c l uzi i de Duhul
Sfânt.” (Materialele 1888, 1292).

Ce se va întâmpla? Îi vom da lui Dumnezeu ocazia s
lucreze acum? Îi vom permite s aduc schimb rile necesa
re? M rturia aceasta nu trebuie s e aplicat prin faptul c
ne apuc m noi s facem lucrarea aceasta i în mod pr p s
os începem s facem schimb rile. Inima mea trebuie s e
dreapt înainte s pot lua parte la vreo schimbare. Ce avem
de f cut este s ne pred m pe noi în ine lui Dumnezeu i
apoi s L l s m s lucreze El prin noi. Nu conteaz cine sunt
oamenii, dac Dumnezeu este acolo.

Nu trebuie s începem s ne uit m în jur ca s vedem
ce candida i putem sus ine, pe care s i putem favoriza i
numi în pozi ii ocupate acum de al ii; c ci în cazul acesta,
chiar dac aceia vor sco i din pozi iile lor, vom noi în
acele pozi ii, iar Domnul ar tot a a de departe ca i înainte.
Problema din prezent este c Domnul a fost l sat pe dinafa
r . Dac ne am pune pe noi în pozi iile lor, Domnul ar r mâ
ne tot afar , iar cauza ar într o situa ie mai rea decât îna
inte. Nu de a a ceva este nevoie. Aici nu este loc de poli c .
Îns , dac poli ca este în noi, va prezent i se va da pe
fa . Dac cineva are poli ca în el, cel mai bun loc pentru el
este afar în lume, printre cei ce nu sunt altceva decât poli

cieni, întrucât a a este i el. i dac nu i va consuma poli
ca acolo, o va consuma în biseric , r spândind aici r ul i

per dia. Bineîn eles, este mai bine ca o a a lucrare s se
fac pe fa în lume i nu în biseric . Nu pentru aceasta ne
am adunat noi aici. Suntem aici ca s L g sim pe Dumnezeu
i s ne deschidem inimile pentru ca El s poat ocupa locul

din centru spre circumferin , în ecare gând, în ecare cu
vânt i fapt . Iar Dumnezeu nu este poli cian. El este Dum
nezeu. Ce avem noi de f cut este s L c ut m pe Dumnezeu
cu toat inima, pentru ca Dumnezeu s fac ceea ce trebuie
f cut. i El va face aceasta dac Îl l s m. Da i lui Dumnezeu
o ans . Cei ce stau în cale s se dea la o parte, iar ceilal i s
r mân la o parte din cale. Atunci Dumnezeu Î i poate avea
locul care Îi apar ine.
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Mai departe este citat pentru noi istoria lui Nicodim
i a lui Hristos. Nicodim era un conduc tor în Israel i ni se

spune c „Nicodim a c utat o întrevedere cu Isus pe mp de
noapte, ocazie în care a spus: «Rabi, m c e un înv
tor venit de la Dumnezeu, c ci nimeni nu poate face semne
le pe care le faci Tu dac nu este Dumnezeu cu el.» Este
adev rat ceea ce spunea el, îns
care a fost r spunsul lui Isus?
Drept r spuns Isus i a zis:
«adev rat, adev rat î i spun c ,
dac un om nu se na te din nou,
nu poate vedea Împ r ia lui Dum
nezeu.» Acesta era un b rbat a at
într o pozi ie înalt de încredere,
un om v zut ca unul educat în
obiceiurile iudaice, unul a c rui
minte era plin de în elepciune.
Cu adev rat el poseda talente de
un caracter mai mult decât cel
obi nuit. El nu a fost dispus s
mearg la Isus în mpul zilei, de
oarece aceasta l ar f cut subiec
tul discu iilor. Ar fost prea umili
tor pentru un conduc tor al iudei
lor s recunoasc faptul c are
leg turi de simpa e cu nazarineanul dispre uit. Nicodim se
gândea s se asigure în mod personal în ce prive te misiu
nea i preten iile acestui înv tor, s vad dac El este cu
adev rat lumina ce avea s lumineze neamurile i slava lui
Israel. De fapt Isus îi spune lui Nicodim c nu controversa
este cea care îi va de ajutor. Nu argumentele sunt cele
care aduc lumin în su et. Tu trebuie s ai o inim nou ,
c ci al el nu po i discerne Împ r ia cerurilor. Nu o dovad
mai mare este cea care te va pune într o pozi ie mai bun , ci
scopuri noi, mo ve noi de ac iune: tu trebuie s te na din
nou. Pân când schimbarea aceasta nu are loc, f când toate
lucrurile noi, cea mai puternic dovad ce ar putea pre
zentat ar f r folos. Lipsa este în inima ta. Totul trebuie
schimbat, c ci al el nu po i s vezi Împ r ia lui Dumnezeu.
Aceasta a fost o declara ie foarte umilitoare pentru Nicodim
i cu un sen ment de iritare, el s a legat de cuvintele lui

Hristos întrebând: «Cum se poate na te un om b trân?» El
nu avea o gândire destul de duhovniceasc pentru a în ele
ge cuvintele lui Hristos. Îns Mântuitorul nu a r spuns cu
argumente argumentului. Ridicându i mâna cu o demnita
te solemn i lini t a repetat adev rul cu mai mult sigu
ran . «Adev rat, adev rat î i spun c , dac nu se na te ci
neva din ap i din Duh, nu poate s intre în Împ r ia lui
Dumnezeu. Ce este n scut din carne, este carne i ce este
n scut din Duh, este duh. Nu te mira c i am zis: trebuie s
v na te i din nou. Vântul su încotro vrea i i auzi vuietul,
dar nu i de unde vine, nici încotro se duce. Tot a a este cu
cine este n scut din Duhul.» Nicodim I a zis: «Cum se poate
face a a ceva?» Lic riri de adev r începeau s p trund în
mintea conduc torului. Cuvintele lui Hristos l au în orat
umplându l de team i de uimire, conducându l s întrebe:
«Cum se poate face a a ceva?» Isus i a r spuns cu profund
seriozitate: «Tu e înv torul lui Israel i nu pricepi aceste
lucruri?» Aceste cuvinte au transmis lui Nicodim înv tura
c în loc s se simt iritat la auzul cuvintelor limpezi ale ade
v rului, în loc s i permit s e ironic, ar trebui s aib o
p rere mai umil despre sine însu i, datorit ignoran ei lui
în cele spirituale. Totu i, cuvintele lui Hristos au fost ros te
cu o demnitate atât de solemn , iar privirea i tonul vocii
exprimau atâta iubire fa de el, încât nu a fost r nit când i
a dat seama de pozi ia sa umilitoare. Nu era admisibil ca
cineva care avea în încredin are interesele religioase ale
poporului, s nu cunoasc un adev r cu atât mai important
pentru în elegerea lor cu cât cons tuia condi ia intr rii în
împ r ia cerurilor. «Adev rat, adev rat î i spun», a con
nuat Isus «c noi vorbim ce m i m rturisim ce am v zut i
voi nu primi i m rturia noastr . Dac v am vorbit despre
lucruri p mânte i nu crede i, cum ve i crede când v voi
vorbi despre lucrurile cere ?» Lec ia aceasta dat lui Nico
dim se aplic foarte bine celor care în zilele noastre se a
în pozi ii de r spundere ca i conduc tori în Israel i ale c
ror glasuri sunt auzite adesea în mpul consf tuirilor, dând
dovad de acela i spirit pe care l a avut Nicodim. ”

Cine va asculta i va l sa cuvintele acestea s aib

ast zi acela i efect asupra inimilor i vie ilor lor? În urma
acestora Nicodim a fost conver t.

„Cuvintele lui Hristos sunt ros te pre edin ilor de
conferin e, prezbiterilor bisericilor i celor ce de in pozi ii
o ciale în ins tu iile noastre.” (n.tr. Materialele 1888,

1446). Voi i dac sunte i pre e
dinte al vreunei conferin e. Vi se
adreseaz vou . Vi se spune:
„Trebuie s te na din nou”. i
dac sunte i prezbiter al unei bise
rici. Vi se adreseaz vou . Vi se spu
ne: „Trebuie s te na din nou.”

i dac ocupa i vreo pozi ie o cia
l în vreuna din ins tu iile noastre.
Vi se adreseaz vou . Vi se spune:
„Trebuie s te na din nou.” Vi se
spune: „Trebuie s i conver i.”
Nu spune c nu a i fost conver i
niciodat . Chiar dac am fost con
ver i, mpurile sunt de a a natur
încât Dumnezeu ne cheam la o
conver re mai serioas , la o consa
crare mai profund decât am cunos
cut pân acum. Nu ne aduce nimic

faptul c am fost conver i acum cinci, zece, sau cincispre
zece ani, dac nu suntem conver i acum, ast zi. …

Exist o îndep rtare de Dumnezeu, iar templul are
nevoie de cur ire ca în zilele din vechime în Ierusalim. Am
fost adu i în aceast stare prin nesoco rea M rturiilor Spiri
tului lui Dumnezeu. Dar mul i dintre cei ce le nesocoteau,
credeau în ele i ineau M rturiile în mân , f r s b nuias
c faptul c le nesocotesc. În consecin , nevoia noastr
este s m cum s privim M rturiile Duhului.
Nu trebuie s ne gândim nicio clip , atunci când este dat o
m rturie i este numit un om, c Dumnezeu lanseaz un
atac asupra lui pentru a l distruge. Scopul Domnului este de
a l sc pa de gre elile care îi aduc v t mare i împiedic lu
crarea lui Dumnezeu. O face pentru a salva omul i a distru
ge gre eala. Dumnezeu nu va distruge i nici nu va condam
na un om decât atunci când acesta este legat de p cat în
mod inseparabil. Dac omul acesta întoarce spatele umbl rii
lui gre ite, recunoa te m rturia i se îndreapt în ochii lui
Dumnezeu, atunci nu mai st în pozi ia în care l a g sit m r
turia. Atunci m rturia aceea poate folosit ca o aver zare
pentru al ii, dar niciodat nu trebuie s e folosit pentru a
condamna omul care i a recunoscut gre eala.

Calea lui Dumnezeu este de a face omul s e ceva
ce nu este; s dea omului ceva ce acesta nu are. Noi nu pu
tem aplica M rturiile la al ii. Nu i nu ni le putem aplica nici
nou a a, din exterior. Trebuie s ne deschidem inimile lui
Dumnezeu, s primim m rturia, pentru ca Domnul s poat
implanta principiul divin, dându ne ceea ce nu avem,
f cându ne ceea ce nu suntem i în felul acesta f când El
Însu i, prin Duhul lui Sfânt, aplica ia real a m rturiei.
Atunci va ap rea în vie ile noastre, va lucra în ac iunile
noastre, ceea ce Dumnezeu a implantat în untru. Aceasta
înseamn acceptarea M rturiilor. Orice altceva mai pu in de
atât nu este acceptarea lor.

Puterea pe care Dumnezeu o implanteaz , primit în
inim , va face omul în stare s reziste ispitei i în mijlocul
sl biciunii lui îi va da ceea ce nu are i va face din el ceea ce
prin natur nu este. …

S r spundem acum la întrebarea: cum s primim
M rturiile? Haide i s ci m cum au fost ele în realitate res
pinse, cu toate c se gândea c sunt acceptate. În felul aces
ta vom cum s evit m gre eala aceasta i vom cum s
le accept m. Citesc aici despre cineva al c rui „exemplu a
f cut mult pentru a zdruncina încrederea în M rturii.” Cum
a f cut aceasta? „El a umblat tocmai în opozi ie cu lumina
pe care a dat o Dumnezeu.” Îns el nu b nuia c umbl con
trar lor. Se gândea c procedeaz drept fa de ele. Cum se
face atunci c a pierdut atât de tare însemn tatea lor? Iat
r spunsul: „Mustr rile i aver z rile din partea Domnului au
fost ocolite, interpretate i f cute f r putere prin procedee
omene .”
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Cum au fost acestea ocolite? Iat r spunsul: „De ce construie scuze neîntemeiate?” „Cât de ru ina i ar trebui s e
aceia care au întors spatele sfatului lui Dumnezeu i au încercat s astupe impresia pe care Dumnezeu vroia s o lase.”

Cum au fost interpretate? Iat r spunsul: Ei „pun propriile lor construc ii peste ele, zicând c ele nu cer s faci a a.”

În felul acesta M rturiile au fost ocolite, interpretate i f cute f r putere de c tre aceia care credeau c le cred i
care credeau c le accept . Sunte i voi printre aceia care le ocoli i prin scuze neîntemeiate? Le interpreta i voi i le face i
f r putere a ezând propriile voastre construc ii peste ele, zicând c ele nu vor s spun cutare sau cutare lucru? Desigur c
face i a a i i asta. A a c haide i s ne oprim chiar acum.

Atunci cum s le primim? Cum s m ce vor ele s spun ? Iat r spunsul: „Ele spun exact ceea ce este declarat.” Ce
spun ele? Exact ceea ce este declarat. Pute i spune voi ce spun ele? Da i înc foarte simplu. Atunci, lua i le exact a a cum
vorbesc. Deschide i v inimile larg înaintea lui Dumnezeu, pentru ca prin Spiritul Lui cel bun s poat implanta în ele princi
piul existent în exact ceea ce spun M rturiile, apoi principiul va ap rea i va str luci în via a voastr . Atunci ve i acceptat
M rturiile. Atunci ve i c crede i M rturiile.

A.T. Jones
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Darurile Spirituale 

„Apoi le a zis: «Duce i v în toat lumea, i propov dui i Evanghelia la orice f ptur . Ci
ne va crede i se va boteza, va mântuit; dar cine nu va crede, va osândit. Iat semnele care
vor înso i pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în
mân erpi; dac vor bea ceva de moarte, nu i va v t ma; î i vor pune mâinile peste bolnavi, i
bolnavii se vor îns n to i». Domnul Isus, dup ce a vorbit cu ei, S a în l at la cer, i a ezut la
dreapta lui Dumnezeu. Iar ei au plecat i au propov duit pretutindeni. Domnul lucra împreun
cu ei, i înt rea Cuvântul prin semnele, care l înso eau. Amin.” Marcu 16: 15 20.

„Isus S a apropiat de ei, a vorbit cu ei, i le a zis: «Toat puterea Mi a fost dat în cer i
pe p mânt. Duce i v i face i ucenici din toate neamurile, botezându i în Numele Tat lui i al
Fiului i al Sfântului Duh. i înv a i i s p zeasc tot ce v am poruncit. i iat c Eu sunt cu
voi în toate zilele, pân la sfâr itul veacului. Amin.” Matei 28: 18 20.

Marea îns rcinare este în leg tur cu Evanghelia, cu credin a, cu botezul, cu mântuirea
i cu darurile spirituale. Evanghelia urma s e predicat atâta timp cât erau p c to i care s o
aud . Credin a este în mod egal indispensabil de a lungul erei cre tine. Botezul este un ritual
perpetuu în biseric , iar pastorii celui de al XIX lea secol boteaz în Numele Tat lui, al Fiului i
al Sfântului Duh pentru c îns rcinarea ini ial cere acest lucru. Condi iile iert rii descrise în
aceast îns rcinare trebuiau s e p zite atâta timp cât p c to ii puteau ierta i. F când o pa
ralel cu acestea, g sim c darurile spirituale sunt parte din aceea i îns rcinare. În absen a unei
dovezi c darurile spirituale trebuiau s e restric ionate la vreun veac particular al bisericii
cre tine, doar aceast îns rcinare este o dovad su cient a perpetuit ii lor.

Unii fac o diferen între apostoli i cei care ar trebui s cread bazat pe cuvintele lor,
astfel: apostolii au darurile, iar credincio ii nu. Ace tia cred c aceast distinc ie între cele dou
clase poate g sit în rug ciunea Domnului din Ioan 17. R spundem la aceasta citând cuvinte
le Domnului nostru din îns rcinarea ini ial , dup cum urmeaz : „Iat semnele cari vor înso i
pe cei ce vor crede”. Sau a a cum a tradus Dr. Geo Campbell „Puterile miraculoase vor înso i pe
credincio i” sau cum a tradus Wake eld Renders „aceste semne vor înso i credincio ii”. Când
poate ar tat c a crede a fost cerut doar primilor cre tini, atunci poate dovedit c darurile
au fost numai pentru ei.
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Promisiunea plin de har a Domnului nostru f cut în aceast trimitere „ i iat c Eu
sunt cu voi în toate zilele, pân la sfâr itul veacului” este cea mai mare dovad a perpetuit ii
darurilor. El nu trebuia s e personal cu poporul S u, dar cum urma s e cu ei? Raportul in
spirat ne spun c dup ce Isus a fost primit în ceruri „ei au plecat i au propov duit pretutin
deni. Domnul lucra împreun cu ei, i înt rea Cuvântul prin semnele, care l înso eau.” Promi
siunea Sa nu poate limitat doar la via a celor 12, sau a cre tinilor din primul secol, pentru c
ea se întinde pân la sfâr itul lumii. „ i iat c Eu sunt cu voi în toate zilele, pân la sfâr itul
veacului”, pân la sfâr itul veacului cre tin. Dac spunem c aceasta a avut în vedere doar vea
cul evreiesc, r spundem c aceast dispensa iune s a închis odat cu moartea lui Hristos, cu 42
de zile înainte ca aceast îns rcinare s e dat . Oferim ca dovad dou pasaje. „A ters zapisul
cu poruncile lui, care st tea împotriva noastr i ne era potrivnic, i l a nimicit, pironindu l pe
cruce.” Coloseni 2:14. „… dar la jum tatea s pt mânii va face s înceteze jertfa i darul de
mâncare” Dan 9: 27. Aceast profe ie s a împlinit la moartea lui Mesia, la mijlocul celei de a
aptezecea s pt mâni. Acolo, sacri ciul tipic evreiesc a încetat s mai aib valoare, atunci când
a fost oferit sacri ciul anti tipic. Hristos a rostit aceast îns rcinare înainte de în l area Sa
(Marcu 16: 19), care a fost cu cel pu in 42 de zile dup cruci care.

S crezi c sfâr itul lumii despre care se vorbe te aici înseamn închiderea perioadei
evreie ti, înseamn s a ezi Evanghelia, cu toate speci ca iile din îns rcinare, în urm , la peri
oada evreiasc , s se încheie în acea perioad i prezentul s e l sat f r ea. Aceast p rere
este prea absurd ca s e necesar vreun comentariu suplimentar.

Ne îndrept m spre m rturia lui Pavel din Efeseni 4: 4 13 „Este un singur trup, un singur
Duh, dup cum i voi a i fost chema i la o singur n dejde a chem rii voastre. Este un singur
Domn, o singur credin , un singur botez. Este un singur Dumnezeu i Tat al tuturor, care
este mai pe sus de to i, care lucreaz prin to i i care este în to i. Dar ec ruia din noi harul i a
fost dat dup m sura darului lui Hristos. De aceea este zis: «S a suit sus, a luat robia roab , i a
dat daruri oamenilor.» … i El a dat pe unii apostoli; pe al ii, prooroci; pe al ii, evangheli ti; pe
al ii, p stori i înv tori, pentru des vâr irea s n ilor, în vederea lucr rii de slujire, pentru zi
direa trupului lui Hristos, pân vom ajunge to i la unirea credin ei i a cuno tin ei Fiului lui
Dumnezeu, la starea de om mare, la în l imea staturii plin t ii lui Hristos.”

Apostolul prezint mai întâi subiectul unit ii. Face aceasta prin declara ia c este doar
un trup, un singur Duh, o singur n dejde, un singur Domn, o singur credin , un singur
Dumnezeu, Tat al tuturor. El prezint apoi darurile ca ind un mijloc prin care Dumnezeu
pl nuie te s asigure unitatea bisericii. Face referire la ridicarea la cer a lui Hristos, când a
mers în ceruri cu cei pe care i a eliberat din mormintele lor, ca ind timpul când au fost oferite
darurile. Men ioneaz apoi unele dintre daruri, date în acela i timp, pentru acela i obiectiv i
toate pentru a se întinde pe aceea i perioad de timp. Este admis c evangheli tii, pastorii i
profesorii exist pân la sfâr itul perioadei cre tine. De ce nu i celelalte? Dac se spune c
unitatea i des vâr irea despre care vorbe te apostolul apar in istoriei trecute a bisericii, r s
pundem c evangheli tii, pastorii i profesorii au încetat s mai aib utilitate cu atingerea ace
lei st ri fericite de lucruri. Cine admite continuitatea acestora trebuie s admit i continuita
tea celorlalte.

Este bine s observ m c epistola lui Pavel c tre Efeseni a fost scris în anul 64 i c pri
ve te din acel punct, spre viitor, dup aceea unitate i des vâr ire a bisericii care va împlinit
de aceste daruri – „, pân vom ajunge to i la unirea credin ei” spune apostolul.
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Dac Pavel nu a putut vedea aceast unitate i des vâr ire în zilele sale, cu siguran nici
noi nu o putem vedea în istoria trecut a bisericii, de unde se deduce continuitatea darurilor i
reapari ia lor cu mare putere în ultimele zile pentru a uni i des vâr i biserica, gata pentru lua
rea la cer la cea de a doua venire a lui Isus Hristos.

În epistola sa c tre corinteni, Pavel vorbe te cu hot râre despre subiectul darurilor spiri
tuale. „În ce prive te darurile duhovnice ti, fra ilor, nu voiesc s i în necuno tin .” 1 Corin
teni 12:1. El prive te subiectul ca ind de mare importan i îndeamn ca s e cunoscut. Dar în
tot ceea ce a spus despre subiect, nici m car o singur dat nu a sugerat c darurile vor înceta
înainte de venirea zilei des vâr ite a slavei. El inten ioneaz s i înve e pe corinteni cu privire la
acest subiect. Nu vrea ca ei s e ignoran i în ce prive te subiectul. De aceea, dac darurile au
fost destinate doar primilor cre tini, ne am putea a tepta s g sim aceasta într una din episto
lele sale c tre ei, ceva instruc iuni în acest punct. A rm m c nu exist nicio inten ie de acest
fel în scrisorile sale c tre ei. Pavel puncteaz clar timpul când darurile vor înceta: „Dragostea nu
va pieri niciodat . Proorociile se vor sfâr i; limbile vor înceta; cuno tin a va avea sfâr it. C ci
cunoa tem în parte, i proorocim în parte; dar când va veni ce este des vâr it, acest «în parte»
se va sfâr i. Când eram copil, vorbeam ca un copil, sim eam ca un copil, gândeam ca un copil;
când m am f cut om mare, am lep dat ce era copil resc. Acum, vedem ca într o oglind , în
chip întunecos; dar atunci, vom vedea fa în fa . Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cu
noa te deplin, a a cum am fost i eu cunoscut pe deplin.” – 1 Corinteni 13:8 12.

Apostolul pune în contrast starea muritoare cu cea nemuritoare, prezentul imperfect cu
ceea ce va perfect, prezentul înnorat în timp ce umbl m prin credin , cu slava deschis a vie
ii ce va veni. Aici, noi cunoa tem în parte, profe im în parte; acolo, ce este în parte va dat la o
parte. Aici vedem în chip întunecos, acolo fa în fa . Aici cunoa tem în parte, acolo, a a cum
suntem cunoscu i. Dragostea nu va pieri niciodat . De aceea este harul cre tin cel mai mare;
acolo va slava nemuritorilor din ve nicie în ve nicie. În acest sens dragostea nu va pieri nicio
dat . Dar profe ia va înceta. Vorbirea în limbi va înceta i cuno tin a se va risipi. Lumina cerului
venit prin aceste canale vagi i celelalte daruri ale Duhului Sfânt, este înf i at ca ind în par
te i va înlocuit de ziua des vâr it a slavei, când putem vorbi fa în fa cu Dumnezeu, cu
Hristos i cu îngerii, la fel cum au vorbit primii no tri p rin i în gr dina Edenului înainte de in
trarea p catului. Dar când? Aceasta este întrebarea vital . Când vor înceta darurile? S l l s m
pe Pavel s r spund : „dar când va veni ce este des vâr it, acest «în parte» se va sfâr i.” „ i tot
poporul s r spund : «Amin!»”

Apostolul prezint darurile mai pe deplin în 1 Corinteni 12:28 „ i Dumnezeu a rânduit în
Biseric , întâi, apostoli; al doilea, prooroci; al treilea, înv tori; apoi, pe cei ce au darul minuni
lor; apoi pe cei ce au darul t m duirilor, ajutor rilor, cârmuirilor, i vorbirii în felurite limbi.”

Dumnezeu le a desemnat în biseric . Unde este scris c ele au fost scoase din biseric ?
În acest text sunt men ionate opt daruri în ordinea importan ei lor. C primul, al doilea, al trei
lea, se refer la importan i nu la timp, este evident din faptul c Pavel se ocup pe larg de va
loarea relativ a anumitor daruri, iar în versetul 31 spune: „umbla i dar dup darurile cele mai
bune”.

1 Corinteni 1:4 8: „Mul umesc Dumnezeului meu totdeauna, cu privire la voi, pentru ha
rul lui Dumnezeu, care v a fost dat în Isus Hristos. C ci în El a i fost îmbog i i în toate privin
ele, cu orice vorbire i cu orice cuno tin . În felul acesta m rturia despre Hristos a fost bine
înt rit în mijlocul vostru; a a c nu duce i lips de niciun fel de dar, în a teptarea ar t rii
Domnului nostru Isus Hristos.
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El v va înt ri pân la sfâr it, în a a fel ca s i f r vin în ziua venirii Domnului nostru
Isus Hristos.”

Darurile au fost plantate în biserica cre tin . Dumnezeu le a desemnat acolo. Tragem
concluzia c cei din Corint s au împ rt it cu bene ciile lor din faptul c Pavel în epistolele tri
mise acord mult spa iu pentru a vorbi cu hot râre în privin a utiliz rii lor corespunz toare. În
pasajul de mai sus, apostolul îi mul ume te lui Dumnezeu în numele lor pentru harul care le a
fost dat de Isus Hristos; c au fost îmbog i i în toate privin ele i în cuno tin , în felul acesta
m rturia lui Isus Hristos a fost atestat în ei. Dac mergem la Apocalipsa 19:10, unde g sim o
de ni ie inspirat a m rturiei lui Isus Hristos, citim: „m rturia lui Isus este Duhul proorociei”.
Prin aceasta ei au fost îmbog i i în cuno tin i în toate privin ele.

Oricât de aplicabil a fost aceast m rturie bisericii din Corint la timpul când apostolul
a scris acestea, sau pentru cre tini de atunci i pân ast zi, cu siguran c o referin special
este f cut la ultimele zile în expresiile „în a teptarea ar t rii Domnului nostru Isus Hristos”,
„sfâr it” i „ziua venirii Domnului”. De aceea, versetul 7 „a a c nu duce i lips de niciun fel de
dar, în a teptarea ar t rii Domnului nostru Isus Hristos” înva continuitatea darurilor i privi
legiul celor care a teapt , s aib toate darurile. Sfâr itul despre care se vorbe te aici este evi
dent sfâr itul veacului.

Aici, în aceast leg tur , este introdus subiectul unit ii des vâr ite. Citi i versetul 19. În
Efeseni 4:11 19, Pavel i a înv at pe Efeseni c darurile au fost date „pentru des vâr irea s n i
lor, în vederea lucr rii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pân vom ajunge to i la
unirea credin ei”. Pe Corinteni îi îndeamn „s ave i to i acela i fel de vorbire, s n ave i dezbi
n ri între voi, ci s i uni i în chip des vâr it într un gând i o sim ire” i aceasta în leg tur
cu declara ia „a a c nu duce i lips de niciun fel de dar, în a teptarea ar t rii Domnului nostru
Isus Hristos”. Atunci, chiar aici, vine restituirea darurilor pentru a uni i a preg ti pe a tept
tori pentru a doua venire a lui Isus Hristos. …

Epistolele c tre Corinteni au fost scrise pentru binele bisericii cre tine i nu doar pentru
acei cre tini care au tr it la Corint i anumite por iuni au o aplicare special la timpul prezent.
Atragem aten ia spre dou pasaje în care apostolul, în mod aparent prin folosirea cuvântului
„noi”, se adreseaz doar celor ce tr iau atunci i totu i evenimentele de care vorbe te sunt în
viitor. În capitolul 15:51 52, Pavel spune: „Iat , v spun o tain : nu vom adormi to i, dar to i
vom schimba i, într o clip , într o clipeal din ochi, la cea din urm trâmbi . Trâmbi a va
suna, mor ii vor învia nesupu i putrezirii, i noi vom schimba i.” Ar trebui s spunem c
„noi”, utilizat de trei ori în acest pasaj, îi include doar pe Pavel i pe membrii bisericii din Co
rint care tr iau atunci? Contextul nu permite o aplicare a a de îngust . Pavel i fra ii s i din
Corint au adormit cu to ii. Ultima trompet nu a sunat atunci. Niciunul dintre ei nu a fost
schimbat în nemurire într o clipeal . De aceea, aceast m rturie are o aplicare special la cre
tinii care sunt în via pe p mânt în timpul celei de a doua veniri a lui Hristos.

În 1 Tesaloniceni 4:16 18, apostolul spune: „C ci Însu i Domnul, cu un strig t, cu glasul
unui arhanghel i cu trâmbi a lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, i întâi vor învia cei mor i în
Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom r mas, vom r pi i to i împreun cu ei, în nori, ca s în
tâmpin m pe Domnul în v zduh; i astfel vom totdeauna cu Domnul. Mângâia i v dar unii
pe al ii cu aceste cuvinte.” Aici folose te din noi cuvântul „noi”, dar evenimentele men ionate
nu au avut loc în timpul zilelor lui Pavel. El i fra ii din Tesalonic nu au fost lua i la cer f r s
vad moartea.
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În 5:1 4 spune: „Cât despre vremi i soroace, n ave i trebuin s vi se scrie, fra ilor. Pen
tru c voi în iv ti i foarte bine c ziua Domnului va veni ca un ho noaptea. Când vor zice:
«Pace i lini te!» atunci o pr p denie nea teptat va veni peste ei, ca durerile na terii peste fe
meia îns rcinat ; i nu va chip de sc pare. Dar voi, fra ilor, nu sunte i în întunerec, pentru ca
ziua aceea s v prind ca un ho .” Ziua Domnului este ziua pr p deniei nea teptate. Ziua mâ
niei este asociat în Noul i Vechiul Testament cu cea de a doua venire a lui Hristos. Aceast
ziu nu este în trecut, de aceea limbajul nu este aplicabil cre tinilor din genera iile trecute.
Cre tinii ultimei genera ii – b rba ii i femeile care tr iesc pe p mânt când ziua Domnului vine
– sunt cei despre care se aminte te aici. De aceea, to i adventi tii adev ra i se vor privi pe sine
ca ind fra ii aminti i de Pavel i limbajul s u va privit ca ind aplicabil la timpul prezent. El
continu capitolul f r a schimba discu ia, stabilind datorii practice care se aplic la cei care
privesc spre apropierea zilei Domnului i în versetele 19 21 spune: „Nu stinge i Duhul. Nu dis
pre ui i proorociile. Ci cerceta i toate lucrurile, i p stra i ce este bun.” În aceste cuvinte se g
sesc trei porunci foarte importante.

„Nu stinge i Duhul”. Noi stingem focul cu ap . Necredin a este o modalitate remar
cabil de a stinge Duhul. În propria Sa regiune, Isus, nu a nu a f cut multe lucr ri
minunate din cauza necredin ei lor. În momentul de fa exist o stare aproape uni
versal de necredin în leg tur cu lucr rile Duhului Sfânt, în mod special în ce pri
ve te manifest rile darurilor spirituale. Necredin a îndep rteaz Duhul lui Dumne
zeu de la minte. Ea stinge Duhul i las masele expuse în fa a am girii acestor zile de
pe urm .

Aceia care prin necredin sting Duhul în aceste
zile de pe urm vor r u preg ti i în a i asuma ma
rile binecuvânt ri pe care Dumnezeu le a promis prin
profetul Ioel, citat de Petru în Fapte 2:17 18: „În zilele
de pe urm , zice Dumnezeu, voi turna din Duhul
Meu peste orice f ptur ; feciorii vo tri i fetele voas
tre vor prooroci, tinerii vo tri vor avea vedenii, i b
trânii vo tri vor visa visuri! Da, chiar i peste robii
Mei i peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea,
din Duhul Meu, i vor prooroci. ” Ploaia timpurie a

fost dat în ziua cincizecimii pentru a face ca s mân a Evangheliei s germineze i s prind
r d cin . Ploaia târzie vine pentru a maturiza seceri ul auriu, pentru hambarul lui Dumnezeu.
Ai grij , drag cititor, ca nu cumva necredin a din tine s sting Duhul i s te îndep rteze de
marile binecuvânt ri preg tite pentru „cei ce vor crede”.

„Nu dispre ui i profe iile.” Prin aceste cuvinte suntem avertiza i despre unul din pe
ricolele zilelor de pe urm . Preten iile lui Ann Lee, mama shaker ilor, profe ii co
rup i ai mormonismului i cei 1001 profe i medium ai Satanei, devota i cauzei spiri
tismului cu toat josnicia lui, au lovit lumea cu dezgust fa de tot ce este suprana
tural. Satana nu ridic aceste lucruri doar pentru a distruge multe su ete prin ele, ci
i pentru a i dezgusta i îndep rta pe al ii cât mai departe posibil în necredin în
ceea ce prive te darurile Duhului Sfânt. De aici rezult pericolul de a dispre ui f r
deosebire toate profe iile.
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„Cerceta i (pune i la prob , testa i) toate lucrurile i p stra i ce este bun.” Aceste trei
declara ii au o rela ie apropiat una cu cealalt . De aceea, a pune la prob toate lu
crurile, nu se refer la toate lucrurile din lumea întreag , pentru c aceasta ar impu
ne o tax nerezonabil asupra cre tinului; de aceea expresia trebuie limitat la sub
iectul profe iei. Nu dispre ui i profe iile, ci pune i le la prob i separa i ceea ce este
adev rat de falsurile diavolului. Ceea ce este bun, ceea ce este de la Duhul lui Dum
nezeu, ceea ce trece testul; p stra i! În continuare vom oferi trei reguli prin care un
profet fals sau adev rat poate recunoscut.

Matei 7:151 20 – „P zi i v de prooroci mincino i. Ei vin la voi îmbr ca i în haine
de oi, dar pe dinl untru sunt ni te lupi r pitori. Îi ve i cunoa te dup roadele lor.
Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din m r cini? Tot a a, orice pom
bun face roade bune, dar pomul r u face roade rele. Pomul bun nu poate face
roade rele, nici pomul r u nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face roa
de bune, este t iat i aruncat în foc. A a c dup roadele lor îi ve i cunoa te.”

Isaia 8:19 20 – „Dac vi se zice îns : «Întreba i pe cei ce cheam mor ii i pe cei ce
spun viitorul, cari optesc i bolborosesc,» r spunde i: «Nu va întreba oare un po
por pe Dumnezeul s u? Va întreba el pe cei mor i pentru cei vii? La lege i la
m rturie!» C ci dac nu vor vorbi a a, nu vor mai r s ri zorile pentru poporul
acesta.”

Profe ii fal i spun lucruri dulci, profe esc minciuni i strig „pace i siguran ”,
strig t care a încântat întotdeauna pe cei necredincio i; de aici rezult pacea i
siguran a în deziluzia spiritismului. Ieremia 14:14 – „Dar Domnul mi a r spuns:
«Proorocii lor proorocesc minciuni în Numele Meu; Eu nu i am trimis, nu le am
dat porunc , i nu le am vorbit; ci ei v proorocesc ni te vedenii mincinoase, pro
orociri de erte, în el torii i închipuiri scoase din inima lor. ” Capitolul 23;16 17 –
„,A a vorbe te Domnul o tirilor: «N asculta i cuvintele proorocilor care v proo
rocesc! Ei v leag n în închipuiri z darnice; spun vedenii ie ite din inima lor, nu
ce vine din gura Domnului. Ei spun celor ce M nesocotesc: ,Domnul a zis: ‘Ve i
avea pace’’; i zic tuturor celor ce tr iesc dup aplec rile inimii lor: ,Nu vi se va
întâmpla niciun r u.’»” Capitolul 8:10 11 – „De aceea, pe nevestele lor le voi da al
tora, i ogoarele lor altor st pâni. C ci de la cel mai mic pân la cel mai mare, to i
sunt lacomi de câ tig mâr av, de la prooroc pân la preot, to i în al ! Leag în
chip u uratic rana icei poporului Meu, zicând: «Pace! Pace!» i totu i pace nu
este.”

Capitolul 5:30 31 – „Grozave lucruri, urâcioase lucruri se fac în ar . Proorocii proorocesc
neadev ruri, preo ii st pânesc cu ajutorul lor, i poporului Meu îi plac aceste lucruri. Dar ce
ve i face la urm ?”

Isaia 30:8 11 – „,Du te acum zice Domnul de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o t bli
, i sap le într o carte, ca s r mân pân în ziua de apoi, ca m rturie pe vecie i în veci de

veci. Scrie c : «Poporul acesta este un popor r zvr tit, ni te copii mincino i, ni te copii cari nu
vor s asculte Legea Domnului, care zic v z torilor: «S nu vede i!» i proorocilor: «S nu proo
roci i adev ruri, ci spune i ne lucruri m gulitoare, prooroci i ne lucruri închipuite! Abate i v
din drum, da i v în l turi de pe c rare, l sa i ne în pace cu Sfântul lui Israel!»”
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Pe de alt parte profe ii lui Dumnezeu au condamnat cu credincio ie p catul i au purtat
o m rturie care a adus asupra capului lor mânia celor cu o neprih nire proprie i în ela i.

Ioel 2:28 32 cere aten ia noastr . „Dup aceea, voi turna Duhul Meu peste orice f ptur ;
ii i icele voastre vor prooroci, b trânii vo tri vor visa visuri, i tinerii vo tri vor avea vedenii.

Chiar i peste robi i peste roabe, voi turna Duhul Meu, în zilele acelea. Voi face s se vad sem
ne în ceruri i pe p mânt: sânge, foc, i stâlpi de fum; soarele se va preface în întunerec, i luna
în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare i înfrico at . Atunci oricine va che
ma Numele Domnului va mântuit. C ci mântuirea va pe muntele Sionului i la Ierusalim,
cum a f g duit Domnul, i între cei r ma i, pe care i va chema Domnul.”

Atragem aten ia spre urm toarele puncte din aceast profe ie:

1) Manifest rile Duhului lui Dumnezeu amintite în aceast profe ie sunt în leg tur
cu semnele apropiatei i teribilei zile a Domnului. De fapt, ele sunt unul din aceste
semne.

2) Strigarea Numelui lui Dumnezeu i eliberarea r m i ei, despre care se vorbe te în
strâns leg tur cu marea zi a Domnului, se refer în mod evident la ultimele scene
ale istoriei bisericii în aceast stare muritoare. Poporul persecutat al lui Dumnezeu
urmeaz s ridice glasurile la unison c tre cer i s strige zi i noapte pentru a eli
bera i. Acest fapt este simbolizat de cererea îngerului al patrulea din Apocalipsa 14:15.
Ca r spuns la aceast cerere, r m i a care p ze te poruncile lui Dumnezeu i in
m rturia lui Isus, va eliberat .

3) Obiect m fa de teologia îngust care nu îng duie femeilor b trâne s aib visuri
pentru c profetul a spus: „b trânii vo tri vor visa visuri” i nu le vor l sa pe tinere s
aib viziuni pentru c profetul a spus: „tinerii vo tri vor avea vedenii”. Ace ti critici
cu epi par c uit faptul c „om” i „oameni” înseamn la modul general în Scriptur
atât b rba i cât i femei. Cartea spune: „oamenilor le este rânduit s moar o singur
dat ”. Femeile nu mor? „,Oamenilor, c tre voi strig, i spre ii oamenilor se îndreap
t glasul meu.” Domnul nu cheam i femei? Dar profe ia spune „ ii i icele voastre
vor prooroci”.

În ziua cincizecimii credincio ii au fost umplu i cu Duhul Sfânt i au început s vorbeas
c în alte limbi spre marea uimire a mul imilor. Unii, neobi nui i cu lucr rile Duhului Sfânt, au
spus: „oamenii ace tia sunt plini de must”. Petru a r spuns: „Oamenii ace tia nu sunt be i, cum
v închipui i voi, c ci nu este decât al treilea ceas din zi. Ci aceasta este ce a fost spus prin proo
rocul Ioel: «În zilele de pe urm , zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice f ptu
r »”.

Profe ia lui Ioel se aplic la veacul cre tin. Nu ne opunem s aplic m termenul „zilele de
pe urm ”, utilizat aici de Petru, la întregul veac, de i ar putea avea o însemn tate limitat . S
l s m ca acest gând s ia na tere în minte – marile evenimente ale profe iei sunt în strâns le
g tur cu marea zi a lui Dumnezeu i sunt semne ale acesteia.

Duhul Sfânt a fost dat în ziua cincizecimii. De aceea Petru, ar tând in uen a Sa asupra
credincio ilor cu aceea ocazie, a putut spune: „aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel.”
Aceasta a fost ploaia timpurie. De atunci credincio ii s au bucurat de Duhul Sfânt, care din
când în când i a manifestat în mod miraculos puterea. Pentru sfâr itul veacului este p strat
ploaia târzie, rev rsarea Duhului Sfânt. Aceasta este împlinirea profe iei lui Ioel. …
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Apocalipsa 12:17 ne spune: „ i balaurul, mâniat pe femeie, s a dus s fac r zboi cu r m
i a semin ei ei, care p zesc poruncile lui Dumnezeu i in m rturia lui Isus Hristos.”

Femeia este un simbol pentru biseric , iar r m i a bisericii reprezint pe cre tinii ulti
mei genera ii, care tr iesc chiar înainte de a doua venire. Satana duce un r zboi cu ei pentru c
p zesc poruncile lui Dumnezeu, Sabatul i toate celelalte i au m rturia lui Isus Hristos, care,
conform Apocalipsa 19:10 este „Duhul proorociei”. Aici vedem motivele pentru care diavolul
poart r zboi r m i ei. Ei înva p zirea celor zece porunci i reapari ia darurilor i recunosc
darul profe iei manifestat printre ei. Când diavolul a pus un picior pe ce a de a patra porunc ,
iar pe cel lalt pe darurile s dite în biseric de Isus Hristos, atunci maiestatea lui satanic a fost
umplut cu încântare r zbun toare. Dar atunci când r m i a, pe care Domnul pl nuie te s o
preg teasc pentru luarea la cer f r s vad moartea întrebând „care sunt c r rile cele vechi,
care este calea cea bun ” i umblând pe ea , atunci diavolul este plin de mânie i face r zboi cu
ei.

Adev ratul spirit al o tii demonice, care deja se dezvolt oarecum, este viu descris de
Isaia 30:8 13 ca manifestându se chiar înainte de distrugerea subit a celor care ur sc m rturia
curat i iubesc lucrurile dulci i în el toare.

„«Du te acum» zice Domnul «de scrie aceste lucruri înaintea lor pe o t bli , i sap
le într o carte, ca s r mân pân în ziua de apoi, ca m rturie pe vecie i în veci de veci. Scrie
c : ‘Poporul acesta este un popor r zvr tit, ni te copii mincino i, ni te copii care nu vor s as
culte Legea Domnului, care zic v z torilor: ,S nu vede i!` i proorocilor: ,S nu prooroci i ade
v ruri, ci spune i ne lucruri m gulitoare, prooroci i ne lucruri închipuite! Abate i v din drum,
da i v în l turi de pe c rare, l sa i ne în pace cu Sfântul lui Israel!» De aceea a a vorbe te Sfân
tul lui Israel: «Fiindc lep da i cuvântul acesta, i v încrede i în silnicie i vicle uguri, i v
sprijini i pe ele, de aceea nelegiuirea aceasta va pentru voi ca sp rtura unui zid înalt, care,
sp rgându se, amenin s cad , i a c rui pr bu ire vine deodat , într o clip »”

Dar scepticul întreab : Unde sunt darurile? Dac pozi ia ta este corect de ce ele nu s
au manifestat în biseric de când Dumnezeu le a stabilit în biseric ? De ce nu sunt acum bol
navii vindeca i prin credin ? Suntem con tien i c aceasta este principala obiec ie adus împo
triva doctrinei biblice a continuit ii darurilor i de aceea cere o aten ie special . R spundem
a a:

1) În zilele lui Pavel bolnavii nu au fost întotdeauna vindeca i prin credin . În 2 Timotei
4:20 el spune: „pe Tro m l am l sat bolnav în Milet”. În 1 Timotei 5:23 spune „S nu mai bei nu
mai ap , ci s iei i câte pu in vin, din pricina stomacului t u, i din pricina deselor tale îmbol
n viri.” Dumnezeu ar putut r spunde rug ciunilor robului S u Pavel, s l ridice pe Tro m i
s vindece boala lui Timotei, dac aceasta ar fost cel mai bine. Tragem concluzia c Dumne
zeu nu a inten ionat în nici un veac s i manifeste puterea Sa astfel încât s nu e niciun bol
nav printre cre tini. Dar în cazurile în care ar fost bine pentru cei bolnavi i pentru propria
slav , El i a manifestat puterea i i o va manifesta.

2) Necredin a celor care declar c Îl urmeaz pe Hristos în manifestarea darurilor spiri
tuale este un motiv su cient pentru a ar ta de ce nu sunt manifestate mai mult. Despre Hristos
a fost spus c : „n a f cut multe minuni în locul acela, din pricina necredin ei lor” – Matei 13:28.
Exist o necredin nepotrivit la mul i din aceste zile care declar c au Biblia ca i ghid al lor,
care se aseam n cu cei care, batjocoritor, au spus despre Hristos, care era atârnat pe cruce:
„Hristosul, Împ ratul lui Israel, s Se pogoare acum de pe cruce, ca s vedem i s credem!”
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Se spune uneori ca r spuns la eviden ele biblice ale continuit ii darurilor „face i o mi
nune i vom crede doctrina voastr ”. Nu este planul lui Dumnezeu s satisfac un astfel de spi
rit; pentru c dac ar vedea manifest ri miraculoase ca în zilele lui Hristos, Petru i Pavel, le ar
atribui cu batjocur puterii Satanei sau altor puteri în afara puterii lui Dumnezeu.

Credin a umil , încrez toare, mi c omnipoten a. Doar aceia care au aceast credin
pot a tepta manifestarea darurilor. Marcu 2:5 „Când le a v zut Isus credin a, a zis sl b nogu
lui: «Fiule, p catele î i sunt iertate!»”. Marcu 9:23 – „Isus a r spuns: «Tu zici: ,Dac po i!´...
Toate lucrurile sunt cu putin celui ce crede!»”. Matei 9:21 22 – „C ci î i zicea ea: «Numai s
m pot atinge de haina Lui, i m voi t m dui.» Isus S a întors, a v zut o, i i a zis:
«Îndr zne te, ic ! Credin a ta te a t m duit.» i s a t m duit femeia chiar în ceasul acela.”
Matei 15:28 – „Atunci Isus i a zis: «O, femeie, mare este credin a Ta; fac i se cum voie ti.» i
ica ei s a t m duit chiar în ceasul acela.”

Darurile au fost înlocuite în bisericile populare de crezurile umane. Scopul pentru care
au fost date darurile, dup cum a declarat Pavel, este „des vâr irea s n ilor, în vederea lucr rii
de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, pân vom ajunge to i la unirea credin ei.” Acestea
au fost mijloacele rânduite de cer pentru a asigura unitatea bisericii. Hristos S a rugat ca popo
rul S u s devin una, dup cum i El este una cu Tat l. Citi i Ioan 17. Paul i a îndemnat pe co
rinteni în Numele lui Hristos s aib aceea i gândire i aceea i judecat . Citi i 1 Corinteni 2:10;
Romani 15:5; Filipeni 2:1, 2; 1 Petru 3:8. Darurile au fost date pentru a asigura unitatea.

Dar bisericile populare au introdus alte mijloace pentru a asigura unitatea i anume
crezurile umane. Aceste crezuri asigur un fel de unitate ec rei denomina iuni; dar toate s au
dovedit ine ciente dup cum se poate vedea în „noile coli” din aproape ec rei denomina iuni
înr d cinate în crez. De aici rezult multele feluri de bapti ti, prezbiterieni, metodi ti etc. În
Cartea lui Dumnezeu nu exist nic ieri nicio scuz pentru aceast stare de lucruri. Aceste secte
nu se g sesc pe fundamentul unit ii l sat de Isus Hristos i înv at de Pavel, constructorul în
elept. Sectele mai mici, care resping crezurile umane i care declar c au Biblia ca singur re
gul de credin i practic , i care resping totu i darurile, nu sunt cu nimic mai bune. În aceste
timpuri primejdioase ei se zguduie pân la fragmentare, de i strig : Biblia! Biblia! Noi de ase
menea am ridica Biblia i am spune celor care spun despre noi c înlocuim Biblia cu darurile,
c nu suntem mul umi i cu o parte doar din scrierile sacre, ci pretindem ca ind ale noastre
Biblia i toat Biblia, darurile i toate.

Nu pot s aib dreptate toate denomina iunile i nu este gre it s presupui c niciuna dintre
ele nu are dreptate în toate punctele de credin . Pentru a ar ta c acestea nu pot avea i cre
zurile i darurile în acela i timp, c darurile sunt îndep rtate de crezuri, vom presupune c
Dumnezeu, prin instrumente alese din ecare sect , începe s arate gre elile din crezurile aces
tor denomina iuni diferite. Dac vor primi m rturia ca venind din cer, aceasta le va distruge
crezurile. Dar le vor da ei la o parte pentru a veni pe platforma unit ii înv at de Hristos, Pa
vel i Petru? Niciodat ! Niciodat ! De o mie de ori mai repede ar c lca în picioare instrumente
le umile alese de Dumnezeu. Este evident c , dac darurile ar fost primite, ar distrus crezu
rile umane i dac crezurile sunt primite, acestea închid darurile. Solia îngerului al doilea i a
adus pe adventi ti din bisericile legate de crezuri acolo unde pot s e îmbog i i de daruri, s
e uni i i preg ti i pentru venirea Domnului. …

James White

Întrebarea pe care trebuie s o avem în studiu este: avem noi darurile spirituale sau ne
baz m pe crezuri?
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M.L. Andreasen 

M rturie pentru profet
Rândurile de mai jos sunt pasaje dintr o predic sus inut de fratele M.L. Andreasen la o întâlni

re de tab r în Ohio, în anul 1955. Ele sunt o m rturie pentru adventi tii care ast zi nu tiu cum s se
raporteze la scrierile Spiritului Profe iei, dar i o consolidare în adev r pentru aceia care o recunosc ca
profet adev rat.

Andreasen a fost primul, din câte cunoa tem noi, care a început o indexare a scrierilor lui Ellen White, cu mult
înainte de Funda ia White.

Serviciul din aceast diminea va pu in diferit fa de cel obi nuit de la ora unsprezece. Am fost rugat s
vorbesc pe tema Spiritului Profe iei, mai mult; în special despre experien ele mele personale cu sora White. Nu au
r mas mul i care au cunoscut o i care au fost în prezen a doamnei White, i cel mai bine este ca aceast or s
e utilizat în acest scop.

Când am devenit adventist [n.tr. în 1894], am auzit despre sora White, dar nu mi s a dat nicio îndrumare
special , am acceptat pur i simplu credin a în scrierile Spiritului Profe iei, a a cum am f cut cu multe alte lucruri,
f r a p trunde adânc în subiect. Am renun at la a mânca lucruri necurate i la a bea ceea ce nu este bun; pur si
simplu am renun at la asta.

Am fost crescut ca protestant i atunci st team la pozi ia lui Luther, care cu mâna pe Biblie a spus: „aici
stau, nu pot face altfel, Dumnezeu s m ajute”. M am al turat Bisericii Adventiste crezând c este o biseric pro
testant , dar am fost surprins i nedumerit s a u c pastorii folosesc alte c r i. Am fost nedumerit pentru c
aceasta nu era protestantism conform no iunilor mele. Dar am l sat asta deoparte, am citit c r ile i am descoperit
c într adev r erau foarte bune.

Apoi a venit timpul [n. tr. 1898] când m am preg tit sa predau. M am trezit fa în fa cu o întrebare pe
care am tiut c trebuie s o limpezesc, pentru c dac urma s predau copiilor i tinerilor, trebuia s o cunosc pe
propria piele mai întâi. Nu doar din zvonuri, nu doar din lectur , ci prin experien a personal , în cazul în care
era posibil. La acea dat , frecventam Universitatea din Chicago, pe care nu am remarcat o, nici atunci, nici
acum, pentru ortodoxia sau religia sa, ci am urmat acolo un curs despre via a lui Hristos.

Via a lui Isus tocmai fusese tip rit [n.tr. 1898] i am folosit aceast carte ca o lectur complementar i am avut
ocazia s p trund adânc în lectur , în înv tura pe care o oferea cartea.

Deci, zi de zi, citeam Via a lui Isus, ca o lectur suplimentar , i comparam cu ceea ce înv am în clas . Astfel am
g sit, spre uimirea mea, c multe dintre întreb rile uimitoare cu care au avut de a face i marii critici, erau rezolvate în
Via a lui Isus.
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Am devenit din ce în ce mai interesat de aceasta i la sfâr it am ajuns la un fel de punct culminant. Ce s fac? Care
este pozi ia mea? Care ar trebui sa e?

i astfel, câ iva ani mai târziu, crezând în ac iuni directe, am stabilit s o g sesc pe sora White i s am o discu ie cu
ea. A a am i f cut. [n. tr. Andreasen a vizitat o pe Ellen White la Elmshaven în 1909].
Am fost foarte tân r [n.tr. aproximativ 33 de ani la momentul respectiv] i când am b tut la u nici nu am tiut ce s
spun. Am f cut ceea ce un student a f cut mult mai târziu la Union College, atunci când a venit în biroul meu i a spus:
„Iat m ”.

Sora White m a primit foarte amabil. Cred c m a m surat cu privirea i s a întrebat pentru ce am venit. I am spus
c a dori s am privilegiul s am acces la dulap, acolo unde se a au toate scrierile. I am spus c am citit toate c r ile ei
i vreau s v d cum le a scris, înainte ca cineva s dea de ele i s fac corec ii, omisiuni i parafraz ri [s modi ce fraze].
Ea s a uitat la mine i mi a spus c pot avea acest privilegiu.

i a a, am început treaba. Am stat acolo trei luni i am lucrat aproape zi i noapte. Am citit ceea ce se a a în dulap,
o munc imens . Am fost uimit când am v zut volumul de munca. Dac nu a v zut personal, as spus c nimeni,
indiferent cât de mult ar tr i, nu ar putea scrie vreodat atât de mult. Dar acolo era dovada.

Deci, am citit Tragedia Veacurilor, scris de îns i mâna ei. M am gândit c a dictat scrierile ei altcuiva. Dar aceasta
se întâmpla rareori. Cea mai mare parte a fost scris de ea îns i, de mâna ei. Apoi a fost dat stenogra lor. Dup aceea, ei
au copiat o pe hârtie de 8 pe 11, spa iate dublu, uneori triplu. Apoi cartea a fost adus înapoi la ea pentru corectur .

Uneori, ajutoarele ei f ceau mici corecturi, de ortogra e, punctua ie sau de gramatic , dar apoi semnau numele lor
lâng acea modi care i o aduceau la ea pentru aprobare sau respingere.

Am adus cu mine o mul ime de citate pe care le am g sit când am citit foarte critic Via a lui Isus. Am vrut s v d
modul în care aceste declara ii sunt f cute ini ial, înainte ca acestea s e tip rite i înainte ca cineva s dea de ele.

Deci, repet, eu tiam c nu sora White a scris Via a lui Isus. Nu se poate s fost ea. De aceasta eram sigur.

Anterior, în universitate, m am confruntat cu Browning i mi am spus c dac l a avea pe Browning în clas , l a
trimite acas s înve e cum s scrie. Acum, mi s a dat lucrarea de a g si linii nemuritoare în Via a lui Isus, a a cum am
f cut în Shakespeare. Nu cred c am spus o bine pentru c nu a fost opera care mi s a încredin at, este munca pe care am
luat o eu, a a cum am g sit linii nemuritoare în Shakespeare. Dar am g sit mai multe linii nemuritoare în Via a lui Isus
decât în Shakespeare!

i am fost uimit; am crezut c nu sora White le a scris i, cu aceasta în minte, am venit pentru a o vedea. Ce a scris?
Ce a scris ea înainte de a corectat munca ei de cei care fac corecturi?

Am adus cu mine toate declara iile sale cu privire la teologie pentru c am tiut c sora White nu ar scris Via a lui
Isus, cu aceast exprimare frumoas , pentru c nu are educa ie. Nu se poate s fost ea! De asemenea tiam c ea nu ar
putut scrie aceast carte, cu excep ia cazului în care ar avut o educa ie superioar , teologic . Dar ea nu a avut. A a c
tiam. Am adus cu mine declara iile i le am comparat, citind în original, propriul ei manuscris; ecare dintre acele de
clara ii le am g sit scrise de mâna ei, la fel cum au fost tip rite în carte! Aceasta a fost uimitor pentru mine.

Îmi amintesc foarte bine când am descoperit pentru prima dat în Via a lui Isus declara ia extraordinar c în Hris
tos este via a, neîmprumutat , original i nederivat . Aceasta a schimbat teologia mea i teologia denomina iunii. Am
citit cartea din nou i din nou, am g sit mai multe declara ii pe care tiam c nu ea le a scris, dar se reg seau acolo,
în manuscrisul ei.

Când am terminat cu munca mea, dup trei luni, i am avut încredere într o munc bine f cut , am fost convins c
acele scrieri nu ar putea explicate în niciun alt fel decât ca urmare a îndrum rii divine. Aceste scrieri au fost scrise sub
conducerea lui Dumnezeu.

Sora White îns i a fost o personalitate foarte pl cut . Obi nuiam s stau cu ea diminea a devreme, la ase, cinci i
o dat la patru; iar ea scria. St tea în balansoarul ei, cu bra ele sprijinite pe o plac ce st tea pe bra ele acestuia i aco
lo scria. Nu tiu de ce m a acceptat, dar m am sim it binevenit.

M am a ezat acolo în încercarea de a a a totul despre ea i, presupun, c ea m a citit în timp ce eu încercam s o
citesc pe ea. Am petrecut un timp de calitate împreun .

Ea mi a spus c scrierile ei au fost concepute sub îndrumarea Duhului Sfânt, dar c , mai târziu, în vreme ce recitea
un pasaj, ar a at mai multe despre sensul s u mai profund. A spus c i ea le a studiat, la fel ca mine.
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Mai târziu, am citit ce spune Biblia despre ceea ce a rma profetul Petru, c ei în i i (profe ii) trebuie s studieze
scrierile lor, pentru a vedea ce „împrejur ri avea în vedere” Duhul lui Dumnezeu care S a manifestat în ei.

Astfel a scris ea. Repet toate declara iile neobi nuite pe care le am adus cu mine la Elmshaven le am v zut ca
ind autentice în manuscrisul ei.

Am discutat despre multe lucruri. Îmi amintesc prima data când am venit i i am v zut biroul, mi s a p rut c este
învechit. Nu avea mobil nou de birou. i mi am spus c dac voi avea vreodat destul curaj, îi voi spune ceea ce cred eu
despre mobilierul ei.

Ei bine, s a f cut c într o diminea ea s m întrebe: „Crezi ca sunt extravagant ?”
I am spus ca nu.

„Ei bine, ieri a fost aici o sor i, atunci când m a v zut stând în acest balansoar, m a acuzat de extravagan . Scau
nul l am cump rat la mâna a doua. Am dat opt dolari pe el.

Sora White a fost foarte sociabil , o mama în Israel, am înv at multe, multe lucruri. Mi a dat o claritate complet .

A fost un loc unde Willie [William C. White], ul ei, nu m ar l sat s intru. i, ca de obicei, atunci când i se in
terzice un anumit lucru, exact acel lucru dore ti s l faci. A a ca m am dus la sora White. tiam ce se a a în untru;
erau documente, documentele de familie pe care nimeni nu ar trebui s le citeasc în afar de cei din familie. Dac a
avut mai mult judecat , nu le a cerut s le citesc. Am intrat acolo. Sora White a spus c le pot citi.

A a c m am dus la Willie, care mi a dat un r spuns celebru: „nu m îndoiesc de cuvântul t u, dar nu te cred.” A a
c ne am dus amândoi la sora White. I am spus c Willie nu m las s intru. Am discutat i ne a dat permisiunea sa in
tr m. A a c m am dus; poate c nu ar trebuit s merg, dar m bucur c am f cut o. Acolo am v zut scris de mâna ei,
scrisorile sale din vremea când avea paisprezece ani, scrisori c tre rudele si prietenii ei. Scrisorile erau lungi pe vremea
aceea, erau de zece, dou sprezece, cincisprezece, optsprezece pagini. Presupun c nu scriau în ecare zi.

i ea scria doar câteva cuvinte de natura personal , ca de exemplu: „ieri am fost la dentist”. Nu tiam c erau sto
matologi în acele zile. Sau spunea: „m am dus s cump r opt metri de stamb ca s fac o rochie”. Restul, ce scria în aceste
scrisori, ai putea pune ast zi pe prima pagina a Review. Nu ar nevoie s adaugi niciun nume i ecare adventist mai în
vârst ar putea spune: „aceasta este sora White”. Restul a fost ca o predic . Astfel de scrisori erau acolo. Multe lucruri scri
se erau lucruri care nu ar trebuit s e descoperite, dar toate erau de aceea i natur i am fost din nou profund impresio
nat: o fat tân r , care nu a scris cu scopul de a publica, nu a scris pentru ca cineva dup cincizeci de ani sau mai târziu s
citeasc acele scrisori, scria doar scrisori obi nuite, dar se reg sea acela i spirit în toate scrierile ei.

Discursul meu de ast zi este cu adev rat o m rturie. Nu este o predic . Sunt doar martor i v fac cunoscut m rtu
ria mea. Am plecat fascinat i mul umit pentru c am v zut ceea ce „nu” putea scris de ea, dar totu i a fost. Nu am g sit
niciun sfâr it al declara iilor cu privire la teologie, care sunt atât de profunde, scrise de o femeie cu o educa ie limitat ; am
fost convins, a a cum am spus, c , de i nu am în eles tot, mâna lui Dumnezeu a fost la lucru.

Mul i ani mai târziu, mi s a cerut s predau la Seminarul Teologic [1938]. Le am spus c a bucuros, dar cu condi
ia s mai am o dat privilegiul de a vedea dulapul (la acel moment se a a la subsolul de la Conferin a Generala, lâng u a
de la Seminar]. Am avut acel privilegiu. Trei veri am lucrat, având ajutor competent. Am citit din nou totul, i mai degra
b critic. Am putut citi destul de rapid, ceea ce, de altfel, voi to i i to i pastorii pute i face – s citi i repede f r a pierde
contextul i s i capabili s re ine i.

A a c am citit, i am gândit critic, în m sura în care am putut, iar când am terminat, am fost din nou profund im
presionat i în cele din urm am ajuns la concluzia c aici nu omul a fost cel ce a scris; aici au fost scrierile lui Dumnezeu.

Am ajuns sa m închin apoi sorei White? O, nu! Am pus o pe un piedestal? Nu.

Dar numai cu pierderea su etului meu, a putea respinge aceste scrieri sau s neglijez c r ile pe care Dumnezeu le a
dat ca s ne conduc . Am în posesia mea mai mult de dou zeci de mii de declara ii în domeniul teologiei, nu în c r ile
noastre, ci în articolele Spiritului Profetic i nu a renun a la ele.

Am g sit în studiul meu propriu asupra s n t ii, din nou i din nou, c deseori m luptam cu o problem . i luam
uneori unele pagini scrise de sora White ca s le citesc. i iat . Acolo se g sea ceea ce eu m luptam s ob in cu s pt mâni
le i lunile.

M rturiile au o in uen ciudat asupra mea i a ta. Le cite ti si te duci deoparte zicând: „Doamne, eu trebuie s u
un om mai bun sau nu voi vedea Împ r ia, cu excep ia cazului în care m poc iesc de aceste lucruri”. Aceasta este inta,
acesta este scopul, acestea sunt rezultatele citirii M rturiilor. Ele te atrag spre Biblie, ele Îl m resc pe Dumnezeu, ampli
c importan a Bibliei.
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Nu exist în M rturii multe lucruri care sunt greu de în eles? Eu a r spunde c „da”. Atunci când am venit la Se
minar, am spus c nu voi în elat i nu voi în ela. Voi merge atât de departe cât mintea mea poate s mearg i voi cu
noa te adev rul.

Da, sunt lucruri greu de în eles. Exist unele lucruri în Biblie cu care m am luptat timp de câ iva ani buni. Mi a
dorit s nu fost. Dar sunt. S le arunc? Nu, nu. A tepta i, a tepta i. Ve i g si declara ii pe care nu le ve i în elege decât
mai târziu.

La coal , un student a venit la mine i mi a spus c a g sit o contradic ie. „Sora White spune c Dumnezeu es
te judec tor, dar i c Dumnezeu nu este judec tor. Dumnezeu nu este judec tor, Hristos este judec tor, i aici scrie c
Dumnezeu este judec tor”.

Ve i g si o parte legat de acest subiect într un capitol din Tragedia veacurilor, unde scrie c Tat l st la judecat i
prezideaz judecata. El este judec tor i Hristos este avocatul. Ve i g si mai târziu în aceea i carte scris c Dumnezeu nu
este Judec torul. Ce vei face in privin a asta? A teapt pân vei primi lumina.

Ce lumina ai putea primi? Po i g si sau vei g si, în general, c po i crede i una, i alta, chiar dac pare s e în
contradic ie. Dar lumina va veni.

Acum Tat l este Judec tor la judecata de cercetare [în timp ce Isus este înc preot]. Hristos este Judec tor în Ziua
Judec ii, o mie de ani [judecata executiv ]; dup mileniu, El nu mai este preot. Ambele declara ii sunt adev rate.

Avem nevoie s citim ceea ce a fost scris despre a mânca s n tos, despre cum se tr ie te bine i s tr im în confor
mitate cu ceea ce scrie!

Ceea ce a fost scris, si ar bine s cite ti cu aten ie, ecare declara ie este valabil i ast zi. Poate o declara ie de
echilibrare. Nu neglija i i nu respinge i ceea ce a fost scris pentru înv tura noastr .

Apropiindu ne de port, avem nevoie de un pilot – aceasta ne vorbe te despre munca ei. Simt c dau un avertis
ment solemn poporului nostru cu privire la neglijarea acestor scrieri pe care ni le a dat Dumnezeu. Cum vom sc pa noi –
vorbesc din Biblie acum – cum vom sc pa noi dac neglij m, nu dac respingem, nu dac respingem, ci dac negli
j m. Cum vom sc pa? A vrea s aplic asta i la aceste scrieri. Cum vom sc pa? Ei bine, trebuie s d m socoteal cu
to ii.

Eu v sf tuiesc s face i un compartiment în creierul dumneavoastr , unde s pune i întreb rile pe care nu le pute i
în elege pe deplin. Nu neap rat s nu le crede i. Dar a tepta i un pic si poate, dup un an sau doi, aceast solu ie va veni
i Îi ve i mul umi lui Dumnezeu pentru asta.

Cum vom sc pa noi dac neglij m? Îi mul umesc lui Dumnezeu pentru privilegiul de a Adventist de Ziua a ap
tea. Este un lucru minunat. Dar, prieteni, dac neglij m ceea ce ne a dat Dumnezeu, cum vom sc pa?

A adar, ast zi, nu vom reînnoi credin a noastr i loialitatea fa de acel steag, poruncile lui Dumnezeu i credin a
lui Isus?

i aceasta însumeaz totul. Aceasta se refer la scrierile care ne au fost date pentru acest timp. Deci, din nou m
resc Numele lui Dumnezeu. Minunat, minunat! Dumnezeu scoate la iveala un popor, un popor care cunoa te viitorul,
a a cum niciun popor nu a cunoscut vreodat . tim ceea ce urmeaz s vin . tim persecu iile care urmeaz s vin . Pen
tru c , în ultimele zile, vor vremuri grele. S ne temem, atunci?

Încinge i armura, stai ca o stânc i i sigur c Dumnezeu Î i va salva poporul!”

M.L. Andreasen
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Din  inutul reginelor 
Cum îngerii de la Muntele Sinai au ajutat unei situa ii din Queensland

C l torind într-o zi sora White în Aukland, Noua Zeeland , am întrebat-o dac  are vreo lumin  în leg tur  cu rolul 
pe care l-au avut îngerii în darea Legii pe Muntele Sinai. I-am men ionat textul din Galateni 3:19 unde se spune: „Atunci 
pentru ce este Legea? Ea a fost ad ugat  din pricina c lc rilor de lege, pân  când avea s  vin  «S mân a» c reia Îi fusese 
f cut  f g duin a; i a fost dat  prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.” 

I-am explicat c  am în eles c  Legea a fost spus  pe Muntele Sinai pentru a descoperi c lcarea de Lege i c  am 
în eles c  «S mân a» se refer  la Isus, care a fost mo tenitorul c ruia îi fusese promis noul p mânt dup  cum se spune în 
versetele 16-18 i c  venirea din versetul 19 este a doua venire pentru a- i cere mo tenirea. A p rut c  ea a consim it la 
aceste lucruri. Dar am întrebat: „Cum adic : ‘ i a fost dat  prin îngeri‘ Legea? Ce parte au avut ei?” 

Ea a r spuns: „Nu î i aminte  c  în Psalmul 68 cu versetul 17 se spune: «Carele lui Dumnezeu sunt dou zeci de 
mii, chiar mii de îngeri: Domnul este între ele, ca la Sinai»” (versiunea englez  KJV). „La Muntele Sinai”, a explicat ea, 
„Dumnezeu a a ezat o grani  de-a lungul muntelui. Era ca un cort viu alc tuit din îngeri care st teau unii pe umerii altora 
i î i deschideau aripile pentru a preveni intrarea unui singur înger r u. Acest acoper mânt viu acoperea vârful muntelui. 

Dac  ar  putut, Satana ar  intrat acolo i ar  ros t cuvinte pentru a duce poporul în confuzie. Îngerii au fost îns rcina i 
s  loveasc  de moarte orice înger r u, om sau animal care ar încerca s  penetreze acoper mântul. Satana a ut lucrul 
acesta i nu a încercat.  

As el c , atunci când Legea le-a fost ros t  de vocea lui Dumnezeu, tot poporul, trei milioane, când Moise a adus 
jos copia scris , au m rturisit: «Acestea sunt cuvintele pe care le-a ros t Domnul».” 

„Acum î i voi da i o ilustra ie a acestor lucruri”, a spus ea. „Am scris m rturii unor oameni care mai târziu au ve-
nit la mine tulbura i, pentru a ar ta ceva ce ei erau siguri c  au ci t, dar nu se putea aplica lor. Când citau declara ia, nu 
puteam s  îmi amintesc s  o  auzit sau scris, a a c  îi rugam s  aduc  m rturia scris  i s  mi-o citeasc , iar ei mergeau la 
pagina unde ei credeau c  au v zut aceasta, dar nu puteau s  g seasc . «De ce», spuneau ei, «Sunt sigur c  era aici» i 
indicau locul de pe pagin . «Ei bine», le spuneam, «se pare c  acum nu este acolo i nu am scris niciodat , nici nu am auzit 
pân  nu mi-ai spus». «Cum vezi asta?» întrebau ei. «Oh, este simplu» le r spundeam. «Poate c  ai fost stârnit, an cipând 
lucruri pe care Dumnezeu nu le are în minte, iar du manul a  pro tat de ne i, e i-a aruncat cuvintele pe hâr e, e i le-
a spus, tot a a cum a f cut cu Eva, declara ia fals  ap rând în mintea i în ochii t i.»” 

Nu am ut atunci cât de mult voi avea nevoie de aceast  ilustra ie în Queensland. În ziua în care eram aduna i 
pentru organizarea bisericii din Rockhampton, era prezent un b rbat despre care eram siguri c  va cere s  devin  mem-
bru, dar despre care credeam c  va aduce necaz în biseric . Din punct de vedere moral era bun, dar era un c ut tor cronic 
de gre eli. Ceea ce puteam face era s  nu îl primim pe mo vul amin t i s  ci m Scriptura care spune: „Primi i bine pe cel 
slab în credin  i nu v  apuca i la vorb  asupra p rerilor îndoielnice.” – Romani 14:1. Oricum, înainte de a ajunge în cadrul 
întâlnirii la punctul în care primeam membri, el s-a ridicat i a declarat c  în mp ce explicam natura i obiec vul organiz -
rii l-am numit 'diavol'. L-am asigurat c  gre e te, c  niciodat  în via  nu am numit pe cineva 'diavol' i cu siguran  nu de 
la amvonul sfânt. El a insistat c  am spus, a a c  l-am întrebat pe pastorul care era cu mine la amvon dac  m-a auzit folo-
sind acest cuvânt. M-a asigurat c  nu. Apoi am întrebat adunarea i ei au spus c  nu au auzit. Dar un frate, care st tea lân-
g  el, s-a ridicat i a declarat c  m-a auzit spunând acest cuvânt. Am întrebat apoi dac  mai este cineva în cort care a auzit, 
i so ia lui, care st tea în cealalt  parte a lui, a declarat c  a auzit. Cei doi erau su ete bune i doritoare, pe care inten io-

nam s -i primim în biseric . Am spus c  îmi pare foarte r u c  au auzit o as el de declara ie i c  nu neg c  au auzit-o i c , 
dac  a teapt  i au r bdare le voi explica de ce m-au auzit numindu-i 'diavol', când de  fapt nu am f cut aceasta. Lucrul 
acesta l-a iritat pe acest b rbat, s-a ridicat i a încercat s  controleze situa ia i s  dovedeasc  faptul c  sunt gre it. A de-
clarat c  a visat în noaptea dinainte c  întâlnirea s-a terminat pentru el în exact aceast  stare i c  va pleca i nu va r mâ-
ne pentru a asculta explica ia mea. I-am spus: „Presupun c  î i vei îndeplini visul”. i a ie it afar  spre u urarea tuturor. 

So ia sa i cel lalt frate care au auzit cuvântul la care au obiectat, au r mas în mp ce eu le-am relatat lor i celorlal i 60 
de membri explica ia sorei White cu privire la îngerii de la Muntele Sinai i eforturile Satanei de a duce în confuzie pe cei pentru 
care Dumnezeu trimite solii. 

În acest moment, un alt frate s-a ridicat i a spus: „Frate Starr, v  pot ajuta în aceast  ches une. Sâmb t  seara trecut , 
împreun  cu cele dou  fete ale mele am ascultat serviciul Armatei Salv rii, când exact ace  trei oameni au m rturisit c  l-am f cut 
pe acest om 'diavol'. Un as el de gând nu a intrat niciodat  în mintea mea. Fetele mele sunt martore c  nu am spus asta.”  

To i am fost convin i c  Satana a venit în mijlocul nostru, dar a fost dat afar . Procesul de organizare a con nuat i omul a 
c rui in uen  ne provoca nelini te s-a eliminat singur. 

As el, o conversa ie pe subiectul unui singur pasaj din Scriptur  a condus la rezultate importante i a salvat o situa ie într
-un câmp de misiune. 

G.B. Starr 

Fi y years with one of God’s seers (Cincizeci de ani cu unul din v z torii lui Dumnezeu) 



22

Conferin a biblic din 1919
analiz  

Adventi tii care l au auzit pe Charles Wheeling vorbind despre Ellen White au ajuns la concluzia c aces
ta este împotriva lucr rii profetului i a darului manifestat în via a ei de slujire. i nu e singurul, dar numele lui
este amintit aici pentru c foarte mul i adventi ti de ast zi îi datoreaz lui lipsa de încredere în Spiritul Profetic.
Dup cum lumea adventist din Europa a fost la sfâr itul secolului al XIX lea i începutul celui de al XX lea in u
en at negativ de Conradi în ceea ce prive te Spiritul Profe iei, a a tinerii adventi ti în datoreaz lui Wheeling
convingerea pe care o au acum în ceea ce o prive te pe serva Domnului. Wheeling nu mai este adventist, în mod
special pentru c a dat la o parte i adev rurile cuprinse în Daniel i Apocalipsa. Dar mul i adventi ti sunt
„adventi ti”, de i nu cunosc cu claritate aceste adev ruri i au aceea i convingere în ceea ce prive te Spiritul Pro
fetic. În anul 1994 Charles Wheeling a f cut publice anumite extrase din ceea ce s a numit Conferin a biblic din
1919. În cadrul bisericii noastre au avut loc patru conferin e biblice: 1919, 1952, 1974 i ultima în 1980. Prima confe
rin biblic s a inut la Washington din 1 pân în 21 iulie 1919. Conferin a a avut loc cu u ile închise i au partici
pat la ea profesori de Biblie i de istorie, editori i membri ai comitetului Conferin ei Generale. De i la aceast
conferin au fost discutate mai multe subiecte, au fost f cute publice, prin intermediul lui Wheeling, doar anu
mite copii ale unei discu ii pe tema Spiritului Profe iei. Wheeling a sperat c prin distribuirea acestor copii va
câ tiga de partea vederilor sale eronate în ceea ce prive te Spiritul Profe iei i pe al i adventi ti. Materialele au
început s circule prin bisericile adventiste ind distribuite în special de pastorii liberali. Apoi acestea au luat
calea internetului i s au r spândit în întreaga lume. Scopul acestei mi c ri politice a fost acela de a ar ta adven
ti tilor, în special celor de genera ie tân r , c mul i din liderii Bisericii Adventiste nu au crezut în Spiritul Profe
tic. Desigur, dac tinerii i ar f cut timp, printre jocurile pline de divertisment de la companioni i Amicus, sau
dac ar l sat la o parte seratele i jocurile de competi ie cre tineasc , pentru a arunca o privire în scrierile inspi
rate ale lui Ellen White ar a at chiar de la ea c mul i dintre lideri nu o pre uiau, ba chiar lucrau împotriva sfa
turilor lor. Astfel, informa ia oferit de profet i ar ferit de o lep dare a darului profetic manifestat în via a lui
Ellen White i ar ferit biserica de foarte multe crize pe care le tr im i le vom resim i i în viitor.

„Calea mea este blocat de c tre fra ii mei. Nu pot ajunge la cei la care vrea s ajung Dumnezeu i s i
ajute. Când fra ii mei îmi vor spune c au ac ionat dup o idee gre it în ce m prive te pe mine i lucrarea mea,
[…], când vor ar ta respect i onoare fa de lucrarea spiritului lui Dumnezeu prin oricine alege El s lucreze,
atunci lucrarea mea va limpede…” – Materialele 1888, 255 256.

„B rba ii care ar trebuit s îmi in mâinile în lucrare, s au str duit din toate puterile lor s m sl beas
c i s m descurajeze.” – Materialele 1888, 745.

„Starea bisericilor este aceasta: dac va adresat vreo mustrare celor gre i i, ei vor cita pe conduc torii
care nu primesc m rturiile.” – Materialele 1888, 704.

Nu vom reda aici discu iile purtate în acea întâlnire, ci ne vom rezuma la a aminti câteva aspecte utile i
a trage câteva concluzii. Citind copiile discu iilor observi c multe din întreb rile ridicate au fost îndreptate spre
pre edintele Conferin ei Generale, A.G. Daniells. Dar discu iile s au purtat i între ceilal i participan i la întâlnire,
sco ând în eviden o oarecare re inere din partea unora de a foarte direc i în ceea ce a rm , dar i o atitudine
care se vede a pe fa împotriva Spiritului Profetic.

Câteva aspecte importante ale discu iei din cadrul Conferin ei biblice din 1919 vor redate mai jos, f r a
intra în foarte multe detalii. Ceea ce trebuie f cut cunoscut este un pasaj din scrierile ei care va l muri pe mul i:

„Sunt îns rcinat s spun poporului, care nu i d seama, c diavolul are dispozitiv dup dispozitiv i le
desf oar în moduri în care ei nu se a teapt . Agen iile satanice vor c uta modalit i de a face din s n i p c to i.
V spun acum, c atunci când voi condus la odihn , mari schimb ri vor avea loc. Nu tiu când voi luat i
doresc s i avertizez pe to i despre dispozitivele diavolului. Vreau ca oamenii s tie c i am avertizat pe deplin
înainte de moartea mea.” – Manuscrisul 1, 24 februarie 1915.
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Desigur, ea tia c unul din dispozitivele diavolului era acela de a discredita lucrarea ei. Pasajul
de mai sus nu include doar acest aspect, dar trebuie s tim c Ellen White ne a avertizat în general în
ceea ce prive te atacurile Satanei, iar în special ne a spus ce se va petrece în viitor cu Spiritul Profetic.
Ce a spus ea se poate vedea în copiile discu iilor de la Conferin a biblic din 1919 i în toat istoria noas
tr , trecut , prezent i viitoare.

Unul din subiectele a ate în discu ie la acea întâlnire este i ast zi discutat în rândurile noastre
– avem noi nevoie, în în elegerea Bibliei, de scrierile Spiritului Profetic? Concluzia trasat la acea întâl
nire i la care au ajuns mul i, este c nu avem nevoie de Ellen White pentru a în elege Biblia. Cum r
mâne atunci cu urm toarele declara ii:

„În timpul nop ii îmi sunt descoperite în viziune multe lucruri. Scripturile îmi sunt înf i ate
pline de har i de bog ie. Domnul îmi spune: «Prive te aceste lucruri i mediteaz la ele. Po i s ceri
harul bogat al adev rului, care hr ne te su etul. S nu ai nimic de a face cu controversa, cu disensiunea
i cu cearta care aduc întuneric i descurajare în su et. Adev rul este clar, curat i pl cut… Spune ade
v rul în credin i cu dragoste i las rezultatele în seama lui Dumnezeu. Lucrarea nu este a ta, ci a
Domnului. În toate soliile tale, vorbe te ca una c reia i a vorbit Domnul. El este autoritatea ta i El î i va
d rui harul Lui sus in tor».” — Scrisoare nepublicat , 2 decembrie 1902.

Aceste cuvinte au fost scrise în perioada în care se tip rea M rturii pentru biseric , volumul 7. La
scurt timp dup apari ia c r ii, ea a scris despre volumele ase i apte, urm toarele:

„M am sim it îndemnat s i invit pe membrii bisericilor noastre s studieze ultimele dou vo
lume din M rturii pentru biseric . Când am scris aceste c r i, am fost adânc inspirat de Duhul lui
Dumnezeu… Ele sunt pline de înv turi pre ioase. În viziunile din timpul nop ii, Domnul mi a spus c
adev rul con inut în aceste c r i trebuie s ajung la membrii bisericilor noastre, deoarece mul i sunt
indiferen i cu privire la mântuirea lor.” — Scrisoare nepublicat , 15 aprilie, 1903. – LS, 433.

„Ellen White nu este sursa acestor c r i. Ele con in înv tura pe care Dumnezeu i a dat o pe
parcursul vie ii. Ele con in lumina pre ioas , aduc toare de mângâiere, pe care Dumnezeu a dat o cu
îndurare aceleia care L a slujit, spre a dat lumii. De pe paginile lor, aceast lumin trebuie s str lu
ceasc în inimile b rba ilor i femeilor, conducându i la Mântuitorul. Domnul a declarat c aceste c r i
trebuie r spândite pretutindeni în lume. În ele exist un adev r care este, pentru cel ce îl prime te, o
mireasm de via spre via . Ele sunt martori f r grai pentru Dumnezeu. În trecut, ele au constituit
mijlocul prin care multe su ete au fost convinse i convertite. Mul i le au citit cu mare interes i au fost
c l uzi i s în eleag e cien a isp irii lui Hristos i s se încread în puterea acesteia. Ei au fost c l u
zi i s i consacre su etele Creatorului lor, a teptând i n d jduind în venirea Mântuitorului, pentru a i
lua pe cei iubi i ai S i în c minul lor ve nic. În viitor, aceste c r i trebuie s deslu easc evanghelia mul
tor altora, c rora s le descopere calea mântuirii.” — The Review and Herald, 20 ianuarie 1903.

„Când am plecat în Colorado, am fost a a de împov rat pentru tine, încât, în sl biciunea mea, am scris
multe pagini ca s e citite în adunarea voastr de tab r . Slab i tremurând, m am sculat la orele trei diminea a
ca s i scriu. Dumnezeu vorbea prin râna aceasta. Po i s spui c aceast comunicare a fost numai o scrisoare.
Da, era o scrisoare, dar inspirat de Duhul lui Dumnezeu, ca s aduc înaintea min ii tale lucrurile care mi au fost
ar tate. În aceste scrisori pe care le am scris, în m rturiile pe care le aduc, î i prezint ceea ce Domnul mi a prezen
tat. Nu scriu niciun singur paragraf pe hârtie care s exprime numai ideile mele. Ele sunt ceea ce Dumnezeu mi a
prezentat în viziune — razele cele pre ioase de lumin str lucind de la tronul lui Dumnezeu.”– M rturii, vol. 5,
pagina 67.

„Scopul public rii m rturiilor este acela ca i cei care nu sunt sco i în eviden în mod personal, dar care
sunt tot atât de gre i i ca i cei mustra i, s poat avertiza i prin repro urile f cute altora. M am gândit c n ar
de datoria mea s m adresez ie în mod personal. Totu i, când transmit m rturiile individuale celor care sunt în
primejdie de a neglija datoria lor pentru cauza lui Dumnezeu, suferind astfel o pagub , o pierdere, pentru proprii
le lor su ete, nu m simt liber s las cazul t u f r s i scriu. Ultima viziune mi a fost dat cu mai mult de doi
ani în urm . Atunci am fost îndrumat s scot în eviden principii generale, în vorbire i în scriere, i în acela i
timp s men ionez primejdiile, gre elile i p catele unor persoane, ca to i s poat avertiza i, mustra i i sf tui i.
Am v zut c to i trebuie s i cerceteze îndeaproape propriile lor inimi i vie i, ca s vad dac n au f cut i ei ace
lea i gre eli pentru care al ii au fost mustra i, i dac avertiz rile date pentru al ii nu se aplic i în cazurile lor.
Dac da, ei trebuia s simt c sfatul i repro urile le au fost date în mod special i trebuia s fac o aplicare tot
atât de practic a lor, ca i când ele ar fost adresate lor.” –M rturii, volumul 2, pagina 687.

C.L. Taylor: Putem s accept m explica iile Scripturii pe care ea le d ? Depind una de alta?
A.G. Daniells: Trebuie s mergem la explica iile ei pentru ca s în elegem Biblia? Asta i întrebarea?
C.L. Taylor: Este drept pentru ei, ca în studiul acelor texte (Biblia) s aduc Spiritul Profetic pentru a i

ajuta în în elegerea lor sau ar trebui s lase chestiune asta total pe dinafar ?
A.G. Daniells: Noi trebuie s ne lu m interpretarea din Carte (Biblia). În principal. Eu cred c , Cartea, Bi

blia se explic pe sine. i cred c putem în elege Cartea, în mod esen ial prin Carte, f r s ne baz m pe m rturii
pentru a dovedi.

A.G. Daniells: Nu este pozi ia noastr i nu este corect c Spiritul Profetic este singurul interpret al Bibli
ei. Aceasta este o doctrin fals , o vedere fals . Nu o voi sus ine. Ce ar f cut oamenii din timpul lui Ioan i pân
ast zi dac nu ar existat nicio cale de a în elege Biblia decât prin scrierile Spiritului Profetic? … Ce ar f cut cei
din România? …
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I a întreba pe str bunicii no tri care s au întâlnit în 1919, dar i pe cei vii de ast zi: avem noi nevoie de
scrierile lui Pavel pentru a în elege Tora lui Moise? Dar, oare avem nevoie de Evanghelii pentru a în elege profe i
ca Isaia i Ieremia? Dar de Daniel pentru a în elege Apocalipsa? Probabil c cei mai mul i vor r spunde cu da.
Atunci de ce nu a trimis Dumnezeu pe cineva s scrie pe vremea lui Moise, ce a scris Pavel în epistolele sale? De ce
Daniel i Apocalipsa nu sunt o singur carte? Problema este c de a lungul timpului adev rul a fost pierdut, nu
pentru c nu a fost dat cu claritate atunci când a fost rostit prima dat , ci pentru c oamenii au preferat s l uite.
De aceea este nevoie de Spiritul Profetic pentru a în elege Biblia. Dac credem altfel, uit m experien a apari iei
mi c rii profetice adventiste:

„Dup trecerea timpului din 1844 am cercetat pentru adev r ca pentru o comoar ascuns . M am întâlnit
cu fra ii i am studiat cu seriozitate i sârguin . Deseori st team împreun târziu noaptea i uneori toat noaptea,
rugându ne pentru lumin i studiind Cuvântul. Din nou i din nou ace ti fra i s au întâlnit ca s studieze Biblia,
pentru ca s poat în elege însemn tatea ei, i s e preg ti i s o prezinte cu putere la al ii. Când ajungeau la
punctul în studiul lor unde spuneau, «Nu putem face mai mult», Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram dese
ori luat în viziune i mi se d dea o explica ie clar a acelor pasaje pe care le studiam, cu instruc iunea referitor la
cum trebuia s lucr m i s înv m pe al ii în mod efectiv. În felul acesta a fost dat lumina care ne a ajutat s
în elegem Scripturile în leg tur cu Hristos, lucrarea i preo ia Lui. O linie de adev r extinzând din timpul acela
pân la vremea când aveam s intr m în cetatea lui Dumnezeu mi a fost f cut clar i am dat altora instruc iunile
pe care Domnul mi le a dat. În toat perioada aceasta n am putut s în eleg ra ionamentul fra ilor. Mintea mea era
ca i încuiat i nu puteam în elege însemn tatea textelor pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai
mari întrist ri ale vie ii mele. Am fost în aceast stare a min ii pân când toate punctele principale ale credin ei
noastre au fost f cute clare în min ile noastre, în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fra ii tiau c , atunci când
nu eram în viziune, nu puteam s în eleg aceste lucruri, iar ei au acceptat descoperirea dat mie ca o lumin venit
direct din cer. Multe erezii s au ridicat i cu toate c atunci eram doar pu in mai mult decât un copil, am fost tri
mis de Domnul din loc în loc s mustru pe aceia care credeau aceste doctrine false. Existau aceia care erau în pe
ricol de fanatism i am fost îndemnat în numele Domnului s le dau avertizarea din cer.” Review and Herald, 25
mai 1905.

De ce se a au în impas a tept torii revenirii i de ce Dumnezeu a folosit o pe Ellen White i nu i a l sat s
munceasc mai mult? Important este c Dumnezeu a ales s ne u ureze zbuciumul i ne a oferit un ajutor la vre
me de nevoie.

„Dumnezeu a trimis poporului S u mult îndrumare, line dup linie, precept dup precept, pu in aici pu
in acolo. Pu in aten ie este acordat Bibliei i Dumnezeu a dat o lumin mai mic pentru a conduce b rba ii i
femeile la lumina mai mare. O, cât bine s ar realizat dac aceste c r i, care con in aceast lumin , ar fost citite
cu o determinare de a îndeplini principiile pe care le con in!” – Review and Herald, 20 ianuarie 1903.

De ce a trimis Dumnezeu o lumin mai mic ? Conform lui Daniells i altora, pentru c nu avem nevoie de
ea pentru a în elege Biblia. Conform Domnului, pentru c nu i s a acordat Bibliei su cient aten ie i pentru c
prin acestea s ar realiza mult bine. Cui? Lucr rii lui Dumnezeu. Ellen White a fost un profet, unul dintre profe i,
cu nimic diferit în inspira ie fa de Isaia, Ieremia, Amos i al ii. „Ursuzlâcul” sorei White a fost c a tr it printre
ei, iar scrierile ei sunt printre noi azi. Pentru c vorbele lui Dumnezeu sunt vii, de i profetul este mort. De ce Ellen
White este singurul interpret al Bibliei? Pentru c numai un profet poate „interpreta”, un om doar asculta. Niciun
profet sau scriitor al Bibliei nu a tr it în aceste timpuri i de aceea Dumnezeu a dorit s ne transmit prin serva Sa
o solie pentru aceste timpuri. Prin asta ne a ar tat c solia a fost aceea i dintotdeauna. Lumina mai mic a desco
perit lumina mai mare. Dac nu ar Ellen White un interpret al Bibliei, cine ar trebui s e? Înv torul legii, care
a plecat de la Ierusalim s i fac studiile la Alexandria, sau înv torul legii care î i face ast zi studiile pe metodica
i pedagogia Alexandriei moderne? Cu siguran , niciunul. Poate c Daniells se gândea c ar putut el i oricare
adventist care declar c ar trebui s o l s m deoparte pe Ellen White crede la fel. Acestora trebuie s le spunem:
pe aici nu se trece! Duhul Sfânt este un alt interpret al Scripturii, dar El a ales s lucreze cu Ellen White: „Când am
scris aceste c r i, am fost adânc inspirat de Duhul lui Dumnezeu” Scrisoare nepublicat , 15 aprilie 1903. Se poate
declara la fel atunci când se sus ine c ar trebui s nu o folosim pe Ellen White pentru în elegerea Bibliei sau pen
tru explica ii teologice?

Deci, scrierile lui Ellen White nu ar trebui folosite pentru în elegerea Bibliei de c tre adventi ti, conform
unor lideri ca Daniells i al ii care nu îndr znesc îns s foloseasc un limbaj prea deschis, de i raportarea lor prin
ascultare fa de aceste scrieri îi completeaz .

A.G. Daniells: Am auzit pastori spunând c Spiritul Profetic este interpretul Bibliei …
J.M. Anderson: i el a spus, de asemenea, „interpretul infailibil”
C.M. Sorenson: Expresia aceasta a fost anulat . Aceasta nu este pozi ia noastr .
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Spiritul profetic, darul lui Dumnezeu, este sau nu interpretul Scripturii? Are biserica r m i ei acest dar? „ i bala
urul, mâniat pe femeie, s a dus s fac r zboi cu r m i a semin ei ei, care p zesc poruncile lui Dumnezeu, i in m rturia
lui Isus Hristos.” Apocalipsa 12:17, „C ci m rturia lui Isus este duhul proorociei.” Apocalipsa 19:10. i cum se raporteaz
la acest dar biserica? Este adev rat c Ellen White nu este infailibil , dar ce i a spus Dumnezeu s ne spun nou este Cu
vântul lui Dumnezeu. Asta este ceea ce deranjeaz . Dac am avut o persoan carismatic i un vorbitor pl cut nu ne ar
deranjat, dar pentru c a purtat soliile divine a fost un ghimpe în coast pentru mul i lideri. Crede i c le a fost mai greu
acestor pastori s spun cele de mai sus, decât le a fost altora s o trimit în Australia ca s scape de ea?

„Nu v am f cut cunoscut, cred, toate opera iunile care m au condus aici în Australia. Poate c nu ve i în elege
aceast chestiune niciodat . Domnul nu a fost implicat în plecarea noastr din America. El nu a descoperit c a fost voia
Lui ca eu s p r sesc Battle Creek (n.tr. localitatea unde se a a sediul Conferin ei Generale). Domnul nu a pl nuit aceasta,
dar v a l sat pe to i s ac iona i conform propriei imagina ii. Domnul ar dorit ca W.C. White, mama sa i colaboratorii ei
s r mân în America. Era nevoie de noi în inima lucr rii i dac percep ia voastr spiritual ar în eles adev rata situa ie,
voi nu a i consim it la mi c rile f cute. Dar Domnul cite te inimile tuturor. A existat o a a mare dorin ca s m pleca i,
astfel încât Domnul a permis ca acest lucru s se întâmple. Cei care erau epuiza i de m rturiile purtate au fost l sa i f r
persoanele care le purtau. Separarea noastr de Battle Creek a fost f cut pentru a l sa oamenii s i aib propria dorin i
cale, pe care o considerau superioar c ii lui Dumnezeu.” – Materialele 1888, 1622

Dac în timp ce profetul tr ia i s a preg tit un loc de exil, cu cât mai u or i se putea face asta dup moarte? Desi
gur, f r a da impresia c acesta este scopul nal i poate unii f ceau asta f r s realizeze.

Sunt multe alte lucruri prezente în acele copii, unele bune i altele rele. În timp ce ne bucur m pentru cele bune,
ne dezam ge te faptul c au fost amestecate cu erori. Un alt aspect al acelor discu ii ar trebui amintite spre încheierea
acestei scurte analize.

L.L. Caviness: În elegi c primii credincio i i au luat în elegerea din Biblie, sau a venit prin Spiritul Profe iei?
A.G.Daniells: i au luat în elegerea din Scripturi în timp ce ei în i i o studiau. M doare s aud despre ce vorbesc

unii oameni, c Spiritul Profe iei a condus i a dat toate instruc iunile, toate doctrinele c tre pionieri i c ei le au acceptat.

A a am fost înv at i eu s cred, c Ellen White doar con rma rezultatele cercet rilor lor. Îns când am citit pen
tru prima dat urm torul pasaj am renun at la aceast înv tur .

„Deseori st team împreun târziu noaptea i uneori toat noaptea, rugându ne pentru lumin i studiind Cuvân
tul. Din nou i din nou ace ti fra i s au întâlnit ca s studieze Biblia, pentru ca s poat în elege însemn tatea ei, i s e
preg ti i s o prezinte cu putere la al ii. Când ajungeau la punctul în studiul lor unde spuneau, «Nu putem face mai
mult», Spiritul Domnului venea asupra mea. Eram deseori luat în viziune i mi se d dea o explica ie clar a ace
lor pasaje pe care le studiam, cu instruc iunea referitor la cum trebuia s lucr m i s înv m pe al ii în mod
efectiv. În felul acesta a fost dat lumina care ne a ajutat s în elegem Scripturile în leg tur cu Hristos, lucrarea
i preo ia Lui. O linie de adev r extinzând din timpul acela pân la vremea când aveam s intr m în cetatea lui Dumne
zeu mi a fost f cut clar i am dat altora instruc iunile pe care Domnul mi le a dat. În toat perioada aceasta n am
putut s în eleg ra ionamentul fra ilor. Mintea mea era ca i încuiat i nu puteam în elege însemn tatea texte
lor pe care le studiam. Aceasta a fost una dintre cele mai mari întrist ri ale vie ii mele. Am fost în aceast stare a
min ii pân când toate punctele principale ale credin ei noastre au fost f cute clare în min ile noastre, în armo
nie cu Cuvântul lui Dumnezeu. Fra ii tiau c , atunci când nu eram în viziune, nu puteam s în eleg aceste lucruri, iar ei
au acceptat descoperirea dat mie ca o lumin venit direct din cer. Multe erezii s au ridicat i cu toate c atunci eram
doar pu in mai mult decât un copil, am fost trimis de Domnul din loc în loc s mustru pe aceia care credeau aceste doctri
ne false. Existau aceia care erau în pericol de fanatism i am fost îndemnat în numele Domnului s le dau avertizarea din
cer.” Review and Herald, 25 mai 1905.

Nu se merit s ne apuc m acum s vedem dac e vreo doctrin care nu a venit prin ajutorul lui Ellen White, de
cât dac dorim s punem în umbr pasajul de mai sus. Modul nostru de raportare la Spiritul Profe iei trebuie s e bine
de nit. Îl putem de ni, e prin opiniile oamenilor, e prin ceea ce declar îns i inspira ia: „Nu scriu nici un articol în ziar
care s exprime pur i simplu p rerile mele. Ele reprezint ceea ce Dumnezeu a deschis înaintea mea în viziune – razele
pre ioase de lumin str lucind de la tron, este corect. Acesta este adev rul cu privire la articolele din ziare i la c r ile me
le. Am fost instruit în conformitate cu Cuvântul în aceste precepte ale Legii lui Dumnezeu.” – Review and Herald, 6 sep
tembrie 1906.

Atitudinea cu care ne raport m la Spiritul Profe iei este, de fapt, manifestat fa de Dumnezeu care a dat daruri
bisericii pentru ca aceasta s creasc prin ele. Când evreii au cerut un împ rat, Dumnezeu i a spus lui Samuel „,Ascult
glasul poporului în tot ce i va spune; c ci nu pe tine te leap d , ci pe Mine m leap d , ca s nu mai domnesc peste ei.” – 1
Samuel 8:7. Dorin a lor, de a o avea pe serva Domnului plecat de lâng administra ia de la Battle Creek, le a fost împlini
t . Care sunt dorin ele noastre, în ceea ce prive te profetul trimis s ajute aceast biseric s creasc pân la statura plin
t ii lui Hristos? Ele se vor îndeplini!
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ZVONURI

Zvonuri, zvonuri i iar zvonuri! De unde s tie un adventist ce s cread când este bombardat cu informa ii diferi
te, din surse diferite, despre anumite subiecte? De i subiectul este vast i necesit o aten ie deosebit pentru viitor, în cele
ce urmeaz vor prezentate trei exemple de astfel de informa ii.

1. Apostazia Bisericii Adventiste de Ziua a aptea sau a unor Conferin e ale acesteia.

a) Zvonul conform c rora doamna White a prev zut apostazie în bisericile adventiste de ziua a aptea i în Conferin e,
este f r niciun suport.
b) Ellen White a dat avertismente cu privire la apostazia care va cuprinde bisericile adventiste.

Care dintre aceste dou variante este cea corect ? Înainte de a a a de la Ellen White care dintre cele dou variante
este sus inut de ea, ar trebui s vedem ce este apostazia.

Trebuie s vedem dac pe vremea lui Ellen White a existat apostazie în biseric .

„A existat o îndep rtare de Dumnezeu printre noi i lucrarea zeloas de poc in i de reîntoarcere la prima dragos
te nu a fost f cut înc . In delitatea fa de Dumnezeu i a f cut drumuri în rândurile noastre, pentru c este o mod s te
despar i de Hristos i s faci loc scepticismului. Strig tul inimii a fost: «Nu vrem ca acest om s domneasc peste noi» Ba
al, Baal este alegerea.” – Materialele 1888, 444.

„A existat la Battle Creek o clas de întâlniri sociale de un caracter diferit, petreceri pentru pl cere care au fost o
ru ine pentru institu iile noastre i pentru biseric . Ei au încurajat mândria în îmbr c minte, în înf i are, în l area de
sine, ilaritatea i comportarea u uratic . Satan este între inut ca un oaspete onorat i el ia în posesie pe cei care patronea
z întâlnirile. Mi a fost prezentat imaginea unei astfel de tov r ii, unde au fost aduna i cei care m rturisesc a crede ade
v rul. Cineva era a ezat la instrumentul muzical i a fost cântat un a a cântec, încât a f cut îngerii p zitori s plâng . A
fost veselie, a fost râs grosolan, a fost o abunden de entuziasm i un fel de inspira ie; dar bucuria a fost a a cum doar
Satan este capabil s creeze. Acesta este un entuziasm i pasiune de care cei care Îl iubesc pe Dumnezeu le va ru ine.” –
Materialele 1888, 1328.

Cât despre viitorul spre care privea profetul, prezentul nostru, st scris:

„A existat o îndep rtare de Dumnezeu printre noi i lucrarea zeloas de poc in i de reîntoarcere la prima dragos
te nu a fost f cut înc . In delitatea a avut un loc larg printre noi. Este moda de a te îndep rta de Hristos, s Îl ui i pe
Domnul i s accep i scepticismul. „Nu vrem ca omul acesta s împ r easc peste noi.” – Luca 19:14. Baal va scopul, cre
din a i religia unui num r nenorocit dintre noi, pentru c ei aleg propria lor cale în locul c ii lui Dumnezeu.” – Materiale
le 1888, 948.

„Religia multora dintre noi va religia Israelului apostat, pentru c î i iubesc propriile c i i uit c ile Domnului.” –
Materialele 1888, 444.

„Noi, ca i popor, trebuie s ne ridic m i s cur m tab ra lui Israel. Desfrâul, intimitatea nepermis i practicile
nes nte vin asupra noastr într o mare m sur . … Suntem în pericol de a deveni o sor a Babilonului c zut, îng duind
bisericilor noastre s devin corupte i pline de orice duh necurat, o închisoare a oric rei p s ri necurate i urâte …” Ma
nuscript Releases Nr. 449, p. 17, 18.

Desigur, apostazia din mijlocul nostru nu va distruge poporul lui Dumnezeu. În cele din urm
Dumnezeu va avea un popor curat, f r pat , f r zbârcitur , sau ceva de genul acesta. El dore te s
a eze în mijlocul nostru toate darurile Sale spirituale pentru a i des vâr i biserica. Onoarea Sa i
a Fiului S u st în des vâr irea poporului. Noi credem c acestei biserici i s a încredin at
ultima solie de har care trebuie dus lumii i privim cu încredere spre triumful glorios al
acestei mi c ri profetice care î i va încheia lucrarea în neprih nire. Faptul c în aceste zile
grele biserica nu re ect voin a Domnului este pentru noi un motiv de am r ciune, dar nu
i de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu st ca o garan ie c cei care fac parte din ea vor
zgudui i i încerca i i de i cea mai mare parte din ei nu vor trece testul, va r mâne o

r m i care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale.
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2. Atitudinea fa de fra ii Jones i Waggoner.

a) Ellen White a a rmat c solia trimis de Dumnezeu
prin Jones i Waggoner a fost respins , iar respingerea a fost
asemenea r zvr tirii lui Core, Datan i Abiram

b) Ellen White nu a a rmat niciodat a a ceva

„Când am pl nuit s p r sesc Minneapolis îngerul Dom
nului a stat lâng mine i a spus: „Nu a a, Dumnezeu are o
lucrare pentru tine pe care s o faci în acest loc. Oamenii repe
t r zvr tirea lui Core, Datan i Abiram.” – Materialele 1888.
1067

„Cu doi ani în urm [1886], Isus a fost întristat i r nit în
persoana s n ilor S i. Mustrarea lui Dumnezeu este îndreptat
împotriva a tot ce poart caracterul asprimii, lipsei de respect
i de dragoste plin de simpatie reciproc între fra i. Dac
aceast lips este v zut la oamenii care sunt conduc torii
Conferin elor noastre, conduc torii institu iilor noastre, în
dreptul lor, p catul este mai mare decât în dreptul celor c rora
nu li s au încredin at responsabilit i atât de mari.” – Materia
lele 1888, p.179 180.

Asem narea f cut de Ellen White între r zvr tirea lui
Core, Datan i Abiram i fra ii de seam de la Minneapolis a
fost di cil de suportat pentru ei. Ei ar putut înclina i s
vad cum li se aplica altora sfatul, dar nu lor în i i.

„Lipsa de dorin de a renun a la opinii
preconcepute i de a accepta adev rul a a ezat
temelia în mare m sur a opozi iei manifestate
la Minneapolis împotriva soliei date de Dumne
zeu prin fra ii Waggoner i Jones. Ridicând
aceast opozi ie, Satana a avut succes în a înde
p rta de la poporul nostru, într o mare m sur ,
puterea special a Duhului Sfânt pe care Dumne
zeu dorea s le o împ rt easc .” – Materialele
1888, 1575

3. Marea strigare respins .

a) Ellen White a declarat c solia îngerului
al patrulea a fost respins

b) nu a fost g sit nicio surs pus la dispo
zi ie de Ellen White în care s se a rme c predi
carea îngerului din Apocalipsa 18:1 va
„ridiculizat , vorbit de r u i respins de c tre
majoritate."

„Îngerul care se al tur în lucrarea de pro
clamare a soliei îngerului al treilea urmeaz s
lumineze întregul p mânt cu slava lui. Aici este
scoas în eviden o lucrare de o extindere mon
dial i de o putere neobi nuit .” Spirit of
Prophecy, vol. 4, p.429, scris între 1878 i 1884.

„Cu doi ani în urm , când eram în Elve ia,
mi s a vorbit într o viziune din timpul nop ii….
Mi se p rea c eram în Tabernacolul de la Battle
Creek, iar c l uza mea mi a dat îndrum ri cu
privire la multe lucruri de la conferin [din
1886]…: «Duhul lui Dumnezeu nu a avut o in uen conduc
toare în aceast adunare. Spiritul care i a st pânit pe farisei
p trunde în mijlocul acestui popor care a fost foarte favorizat
de Dumnezeu…. Sunt doar pu ini, chiar i dintre aceia care
pretind a o crede, care în eleg solia îngerului al treilea, i
totu i acesta este mesajul pentru timpul prezent. Acesta este
adev rul prezent…». C l uza mea a zis: «Înc mai este mult

lumin care urmeaz s str luceasc din Legea lui Dumnezeu
i din Evanghelia neprih nirii. Dac mesajul acesta este în e
les în adev ratul lui caracter i dac este proclamat în Duhul,
el va lumina întreaga lume cu slava lui…. Încheierea lucr rii
soliei îngerului al treilea va înso it de o putere care va tri
mite razele Soarelui Neprih nirii pe toate drumurile i la
toate r scrucile vie ii…».” – Materialele 1888, p. 165 166.

„Eu tiu c pentru poporul lui Dumnezeu trebuie s e
f cut o lucrare, deoarece altfel mul i nu vor preg ti i s
primeasc lumina îngerului trimis din cer pentru a lumina
întreaga lume cu slava lui. S nu crede i c ve i g si i aseme
nea unor vase de cinste în timpul ploii târzii i c ve i primi
slava lui Dumnezeu, dac v în l a i su etul în mândrie, ros
tind cuvinte perverse i nutrind în secret r d cinile am r ciu
nii, care au fost aduse de la Conferin a din Minneapolis. Mânia
lui Dumnezeu se va îndrepta cu siguran împotriva ec rui
su et care nutre te acele r d cini ale disensiunii i care are un
spirit atât de diferit de Spiritul lui Hristos.” – Materialele 1888,
p. 439 442.
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„I am auzit pe cei îmbr ca i în armur rostind r spicat adev rul cu mare putere. Acesta avea efect. Mul i fuseser lega i;
unele so ii de so ii lor i unii copii de p rin ii lor. Cei sinceri, care au fost opri i s asculte adev rul, s au prins acum cu ner b
dare de el. Toat teama pe care o aveau fa de rudele lor disp ruse i numai adev rul era în l at înaintea lor. Fl mânziser i
însetaser dup adev r, care le era mai drag i mai pre ios decât via a. Am întrebat ce anume provocase aceast mare schimba
re. Un înger a r spuns: «Este ploaia târzie, înviorarea de la fa a Domnului, marea strigare a celui de al treilea înger»”. – Scrieri
timpurii, 271.

„Solia neprih nirii lui Hristos trebuie s r sune de la un cap t la cel lalt al p mântului pentru a preg ti calea Domnului.
Aceasta este slava lui Dumnezeu, care încheie lucrarea îngerului al treilea.” – M rturii, vol. 6, 19.

„Lumina care trebuie s umple tot p mântul cu slava sa a fost respins i prin ac iunea propriilor no tri fra i a fost într o
mare m sur inut departe de lume” – Materialele 1888, 1575.

Pasajul de mai sus face parte dintr o scrisoare trimis de Ellen White din exilul australian c tre U. Smith în anul 1896.
Introducerea scrisorii a f cut o una din asistentele sale, M. Davis, care spune: „Drag frate, paginile din plic prezint câteva
puncte care au fost prezentate sorei White noaptea trecut …” Dumnezeu i a prezentat servei Sale c lumina care trebuia s
umple p mântul cu slava ei, adic lumina îngerului al patrulea, a fost respins i inut departe de lume într o mare m sur .

Solia îngerului al patrulea este solia neprih nirii prin credin . Aceast solie a fost respins la Minneapolis i de atunci
înainte. Lucrul acesta se poate vedea clar în lucr ri ca „În c utarea identit ii” Knight, „Natura Domnului Hristos” – Adams,
„Aparenta întârziere” Wallenkampf, cursul de Hristologie de la ITA etc., atunci când cele spuse acolo sunt comparate cu Bi
blia i Spiritul Profetic.
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