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OARE A ZIS DUMNEZEU CĂ PUTEM GRĂBI VENIREA DOMNULUI?

Ne-am întâlnit dușmanul

Ce urmează?
De ce întârzie revenirea lui Isus?
1888,
mesajul pierdut din vedere
Confruntarea - bine sau rău?

Să-i grăbim venirea

„Învățătorii falși pot părea a fi zeloși pentru lucrarea Domnului și pot folosi căi pentru a prezenta teoriile înaintea lumii și a bisericii, dar deoarece amestecă eroarea cu adevărul
mesajul lor este unul de înșelăciune și va călăuzi suflete pe calea pierzării. Ei trebuie înfruntați și contestați, nu pentru că sunt oameni răi, ci pentru că sunt învățători ai
minciunii și depun eforturi să pună asupra acesteia ștampila adevărului.”
Review and Herald, 12 septembrie 1893
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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de
către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s‐a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descu‐
rajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea
mai mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate
poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site‐ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Strigătul „Lupul!” în turma de oi adăpostită în adevăratul staul este privită ca blasfemie. Realitatea că Păstorul
are ca scop suprem al activității Sale vegherea asupra turmei și convingerea că în această turmă nu este niciun lup, va
determina oile să privească cu neîncredere vreo oiță care ar avea discernământul să vadă lupul. Riscul de a fi considerat
oaia neagră a turmei te poate pune în dificultate și constrânge să păstrezi tăcerea, deși …, deși tu vezi … .
Sau poate ți se pare?
Din poveștile despre turme ale veacurilor trecute aflăm că a mai existat odată o turmă adăpostită în adevăratul
staul. Privind la oi Păstorului „i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite şi risipite, ca nişte oi care n-au păstor.”
Aveau atunci oile Păstor sau nu? Dar azi?
Să ne întoarcem la lup. Dacă în turma Păstorului nu sunt lupi, există doar oi mâncate de oi. Așa o vrea Păstorul. Dacă călătorești prin multele biserici ale țării noastre și apleci urechea la poverile oamenilor care stau în banca bisericii pentru mântuire, numai inima rece, de piatră, te poate face să nu simți același fior pe care L-a simțit Păstorul când se
uita la Israel. Israelul din timpurile trecute este zugrăvit azi în realitatea adventismului contemporan. Sunt lupi și încă
mulți. Au început să intre odată cu moartea apostolilor care-L iubeau pe Păstor. „Ştiu bine că, după plecarea mea, se vor
vârî între voi lupi răpitori, care nu vor cruţa turma”, spunea unul dintre ei. De ce? Pentru a „învăţa lucruri stricăcioase,
ca să tragă pe ucenici de partea lor.”
„De aceea vegheaţi …”
Da, vom veghea, fără a ne ocupa de lupi, de oameni, ci doar de adevăr. Vom vorbi despre adevăr și pentru Adevăr. Păstorul are un singur lucru prețios pe acest pământ, biserica Sa, pe care o va curăța de tot ce trebuie curățat.
„Isus nu poate veni pe pământ încă. De dragul Lui, ei trebuie să îndure încercări mai mari. Trebuie să renunțe la
rătăcirile și tradițiile primite de la oameni și să se întoarcă cu totul către Dumnezeu și către Cuvântul Său. Ei trebuie să
fie curățiți, albiți și încercați. Cei care vor suporta acea amară încercare vor obține o biruință veșnică.”
Deci, să începem, primul număr al revistei – primul adevăr.
Isus ar fi putut să vină. De la profețiile lui Daniel și până la scrierile lăsate de Ellen White adevărul acesta ne
confruntă. În staul s-a rezolvat problema. Revenirea nu ne privește. Declarăm cu putere în articole și cărți că întârzierea
este doar aparentă. Totuși, pana inspirată ne pune în încurcătură: „Dacă puterea lui Satan intră în templul lui Dumnezeu și schimbă lucrurile așa cum dorește, timpul de pregătire pentru a doua venire va fi lungit.” - Scrisoarea 83 din 1896,
Mărturii pentru pastori, 389.
Oare a intrat puterea Satanei în templul lui Dumnezeu și timpul de pregătire a fost prelungit sau nu? Dacă timpul a fost prelungit, a existat o întârziere?
Oare a zis Dumnezeu cu adevărat că noi trebuie să așteptăm și să grăbim venirea?
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Ne-am întâlnit dușmanul

În mp ce eram la Roosevelt,
New York, pe data de 3 august 1861,
starea poporului lui Dumnezeu a fost
prezentată înaintea mea. Mulți au eșu‐
at în a ajunge la standardul stabilit de
Mântuitorul. Ei se găsesc într‐o stare
alarmantă, neglijenți în a‐și examina
fundația speranței lor, indiferenți față
de starea lor și auto‐amăgiți. Am văzut
că unii s‐au îndepărtat de Dumnezeu și
erau uniți cu spiritul lumii. În mp ce
sunt introduse diferite mode, unul du‐
pă altul au căzut de la statornicia lor și
și‐au pierdut caracterul special, adică
de a ieși din lume și de a fi separați de
ea. Imediat ce oamenii încetează să
lupte împotriva spiritului lumii, ei devin
prada ușoară a Satanei. Eforturile noas‐
tre sunt prea slabe pentru a rezista
unei influențe care ne conduce departe
de Dumnezeu și care ne aduce în uniu‐
ne cu lumea.
Cei care se despart de Dumne‐
zeu și își pierd spiritualitatea nu cad
dintr‐o dată într‐o stare pe care Marto‐
rul adevărat o numește călduță. Ei se
conformează lumii încetul cu înce‐
tul. În mp ce influența ei îi cuce‐
rește, ei eșuează în a‐i rezista și a
rămâne în luptă. După ce este
făcut primul pas în prietenia cu
lumea, urmează întunericul și ei
sunt pregă ți pentru următorul
pas. Cu fiecare pas făcut în jos,
întunericul se adună în jurul lor
până sunt învăluiți în el. În mp ce
se conformează lumii ei pierd influ‐
ența transformatoare a Duhului lui
Dumnezeu. Ei nu realizează că sunt
distanțați de Dumnezeu. Ei cred
despre sine că stau bine pentru că
declară că ei cred adevărul. Ei de‐
vin din ce în ce mai slabi, până
când spiritul lui Dumnezeu este
retras, iar Dumnezeu comandă
îngerilor, „Lăsați‐i în pace!” Isus îi
varsă din gura Sa. El a purtat nu‐
mele lor înaintea Tatălui, a mijlocit
pentru ei, dar Și‐a încetat pledoari‐
ile. Numele lor sunt aruncate și ei
sunt lăsați cu lumea. Ei nu văd
nicio schimbare. Mărturisirea lor
este aceeași. Depărtarea de bine
nu a fost evidentă. Ei au ajuns asi‐
milați de lume în așa stare, încât
nu au simțit lipsa luminii atunci
când cerul a retras‐o.
Nouă ne‐au fost încredința‐
te adevăruri cu mult mai sacre
decât le‐au fost vreodată încredin‐
țate muritorilor de pe pământ, deși, ca
popor, noi nu am fost credincioși față
de ceea ce ni s‐a încredințat. Păzitorii
Sabatului necredincioși sunt cei mai răi

dușmani pe care îi poate avea adevă‐
rul. Dacă cei care mărturisesc adevărul
l‐ar trăi, atunci Domnul și‐ar mări Nu‐
mele printre ei și i‐ar face un popor
puternic.
Locuitorii pământului sunt dați
idolatriei. Ei umplu cupa nelegiuirii lor.
Moda este un despot și aproape toți îi
sunt robi… Modes a este rară, pare că
s‐a depărtat de acest veac iluminat.
Sodoma și Gomora se vor ridica la ju‐
decată și vor condamna această gene‐
rație, pentru că dacă ar fi fost privilegi‐
ați cu lumina care acum strălucește
asupra locuitorilor pământului, ei s‐ar
fi pocăit cu mult mp în urmă.
Dumnezeu va avea un popor
separat și special. Credința lor este
specială. Perspec vele lor sunt speciale
și glorioase, dar dacă nu iau în conside‐
rare îndemnurile cerului ca fiind de o
valoare suficientă pentru a‐i conduce
să renunțe la modele lumii, atunci când
Dumnezeu se ridică pentru a pedepsi
locuitorii pământului pentru nelegiuiri‐
le lor, ei trebuie să piară împreună cu
aceș a. Vă rog să ci ți Isaia 26:21 și
Iacov 4:4: „Nu ș ți că prietenia lumii
este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că
cine vrea să fie prieten cu lumea se
face vrăjmaș cu Dumnezeu.” 1 Ioan
2:15: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din
lume. Dacă iubește cineva lumea, dra‐
gostea Tatălui nu este în El. ” Noi sun‐
tem chemați în aceste mpuri primej‐
dioase pentru a ridica standardul.

Cei care cu adevărat au ales pe
Dumnezeu și cerul ca parte a lor vor fi
speciali. Influența sfințitoare a adevă‐
rului i‐a separat de lume și ei vor avea
curajul moral să‐și ducă la bun sfârșit
credința și prin simplitatea îmbrăcă‐
mintei lor și prin trăire sfântă vor con‐
damna idolatria și extravaganța acestui
veac. Asupra acelora care se declară
păzitori ai Sabatului, dar care susțin
purtarea … ornamentelor inu le, indi‐
ferent cât de înaltă este mărturisirea
lor, adevărul nu a avut influența sa
sfințitoare asupra inimii. Ei nu sunt
morți față de lume. Când copacul moa‐
re frunzele cad. Există o diferență tot
atât de mare între urmașul lui Isus
Hristos și cel lumesc, ca și între un co‐
pac acoperit cu coroana lui verde și un
copac mort și fără frunze. Adevărul
îndeplinește o lucrare pentru cei care îl
primesc. Îi determină să moară față de
lume și să trăiască pentru Dumnezeu.
Aceș a nu pot avea nicio sa sfacție în
ornamentarea capurilor lor cu flori în
mp ce înțeleg sensul adevărat al sufe‐
rințelor Răscumpărătorului lor ca plată
a păcatelor lor. Fruntea Sa sacră a fost
înconjurată de spinii cei cruzi care I‐au
rănit tâmplele Sale sfinte. Acest gând
ar trebui să fie de ajuns pentru a deter‐
mina pe fiecare urmaș adevărat al lui
Isus să lepede orice ornament inu l
folosit pentru împodobirea corpurilor.
Unii păzitorii ai Sabatului își doresc atât
de mult să fie prieteni cu lumea, încât
își mu lează sen mentele și
fac din a‐L urma pe Hristos o
lucrare mizerabilă. Ei își doresc
în același mp aprobarea lui
Dumnezeu și prietenia lumii.
Am văzut că aceș a vor pierde
cerul cu siguranță. Ei nu se
bucură de această lume și de
aceea le vor pierde pe amân‐
două. În aceste ore de încerca‐
re toți pot alege viața dacă
doresc. Roadele lor vor arăta
care le este alegerea. Pentru o
viață de ascultare umilă aici,
Dumnezeu va garanta o bogată
răsplată după aceasta. El nu va
accepta decât o consacrare
deplină. O înșelătorie înfricoșă‐
toare se află asupra multor
minți, inclusiv a păzitorilor Sa‐
batului. Ei au neglijat a prețui și
a urma lumina pe care le‐a dat‐
o Dumnezeu și au fost lăsați
complet înșelați. Vă rog să ci ți
„Cei care se despart de Dumnezeu și
Matei 7:21‐23 „Nu orișicine‐Mi
își pierd spiritualitatea nu cad dintr‐
zice: «Doamne, Doamne!» va
intra în Împărăția cerurilor, ci
o dată într‐o stare pe care Martorul
cel ce face voia Tatălui Meu
adevărat o numește călduță.”
care este în ceruri. Mulți Îmi
vor zice în ziua aceea:
«Doamne, Doamne! N‐am pro‐
orocit noi în Numele Tău?
N‐am scos noi draci în Numele
Tău? Și n‐am făcut noi multe
Acesta a fost lăsat pe drum în praf. minuni în Numele Tău?» Atunci le voi
Modele lumii țin poporul lui Dumnezeu spune curat: «Niciodată nu v‐am cu‐
în robie.
noscut; depărtați‐vă de la Mine, voi
toți care lucrați fărădelege.”

ELLEN WHITE
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Sufletele vor fi în ziua cercetării lui ce avem nevoie de totul. Vă rog doritoare să se supună cerințelor și
Dumnezeu sub o înșelătorie perfec‐ ci ți Iacov 1:27 „Religiunea curată ordinii guvernării lui Dumnezeu. Ei
tă. Ei au trasat pentru ei un curs. Ei și neîn nată, înaintea lui Dumne‐ refuză să asculte de voința Sa, ei
nu au îngăduit Bibliei să traseze zeu, Tatăl nostru, este să cercetăm sunt în dușmănie cu creatorul lor,
granițele pentru ei. Ei nu au ascul‐ pe orfani și pe văduve în necazurile cuvintele și faptele lor sunt în opo‐
tat sfatul din 2 Corinteni 6:17 „Ieșiți lor, și să ne păzim neîn nați de lu‐ ziție cu principiile și legile guvernă‐
din mijlocul lor, și despărțiți‐vă de me.”
rii Sale. De aceea nu ne putem bu‐
Ce lucrare stă în fața noastră! cura și să fim în armonie cu priete‐
ei, zice Domnul; nu vă a ngeți de
ce este necurat, și vă voi primi.” Am Renunțarea la sine și crucea mi‐au nia lumii fără a fi înstrăinați de
văzut că Dumnezeu nu este încet în fost arătate ca stând de‐a lungul Dumnezeu.
ceea ce privește promisiunile Sale drumului vieții. Putem noi perseve‐
Amos 9:9‐10 „Căci iată, voi
dacă poporul Său va
porunci, și voi vântura
asculta de cerințele
casa lui Israel între toate
Sale. El este credincios
neamurile, cum se vântu‐
celor promise. Condiția
ră cu ciurul, fără să cadă
ca noi să fim primiți de
un singur bob la pământ!
Dumnezeu este aceea
Toți păcătoșii poporului
de a ne despărți de lu‐
Meu vor muri de sabie,
me. Urmașii lui Hristos
cei ce zic: «Nu ne va ajun‐
și lumea nu se pot unii.
ge nenorocirea, și nu va
Vă rog ci ți Ioan 17:14
veni peste noi.»”
„Le‐am dat Cuvântul
Poporul lui Dumne‐
zeu va fi testat și dovedit.
Tău; și lumea i‐a urât,
Mărturia clară și punctată
pentru că ei nu sunt din
trebuie să joace un rol
lume, după cum Eu nu
proeminent în această
sunt din lume.” Ioan
lucrare. În aceste zile de
15:18‐19 „Dacă vă urăș‐
întuneric și pericol cine
te lumea, ș ți că pe
este în stare să stea și să
Mine M‐a urât înaintea
voastră. Dacă ați fi din
vorbească întregul ade‐
lume, lumea ar iubi ce
văr? O mulțime de învăță‐
este al ei; dar, pentru
tori profețesc lucruri
că nu sunteți din lume,
dulci. Ei nu văd în starea
și pentru că Eu v‐am
prezentă a celor ce spun
ales din mijlocul lumii,
că sunt poporul lui Dum‐
de aceea vă urăște lu‐
nezeu niciun mo v de
mea.”
alarmă. Poporul și învăță‐
„Printre păzitorii Sabatului există o
Printre păzitorii
torii dorm. Ei strigă pace,
dispoziție de a se bucura că ei dețin
Sabatului există o dis‐
pace, iar mulțimile care îi
poziție de a se bucura
aud cred raportul lor și
adevăruri care pot fi susținute de Cuvântul
că ei dețin adevăruri
sunt hniți. Lucrul acesta
lui Dumnezeu și că cei necredincioși nu le
care pot fi susținute de
face ca învățătorii credin‐
Cuvântul lui Dumnezeu
cioși să aibă o responsabi‐
pot contrazice, și se odihnesc sa sfăcuți. ”
și că cei necredincioși
litate mai mare în a purta
nu le pot contrazice și
mărturia esențială și cre‐
se odihnesc sa sfăcuți.
dincioasă. Prezentul este
Ei nu avansează în viața
un mp de spălare și puri‐
ficare, un mp de luptă și
divină; credința lor nu
încercare. Casa lui Israel
este făcută desăvârșită
de fapte; nu‐și simt lipsa spirituali‐ ra într‐o as el de luptă ca aceasta? este cernută, după cum porumbul
tății, ci se fălesc că au adevărul, iar Harul este împotriva naturii și în‐ este cernut în sită. Pleava trebuie
uneori îl susțin într‐o manieră neco‐ treaga putere a sinelui este opusă îndepărtată și va fi nevoie de o
respunzătoare. Ei se simt bogați și victoriei. Putem noi să luăm crucea muncă amănunțită pentru a separa
plini de bunuri și nu au nevoie de și să o purtăm urmându‐L pe Isus și pleava de miezul grânelor. Ochiul
nimic și nu ș u că sunt căloși, ne‐ să consimțim să fim ca El, care a plin de discernământ al lui Dumne‐
norociți, săraci orbi și goi. Ce altă fost ispi t în toate lucrurile ca și zeu va detecta cea mai mică par ‐
înșelăciune puternică poate înșela noi, dar fără păcat? Când plăcerile culă de pleavă și nu va lăsa să cadă
mintea umană ca aceea care ne lumii vin asupra noastră, trebuie să la pământ nici măcar un miez de
face să credem că suntem pe fun‐ renunțăm la ele instant și să prefe‐ cereal.
dația cea sigură, că Dumnezeu ac‐ răm în locul lor favoarea lui Dum‐
ceptă lucrările noastre, când noi nu nezeu și crucea lui Hristos. Pe acest
ELLEN GOULD WHITE
ne conformăm voinței Sale, când drum al renunțării de sine noi vom
confundăm forma evlaviei cu spiri‐ obține victoria și în cele din urmă The Review and Herald, 26 noiembrie 1861
tul și puterea din ea, presupunând vom câș ga slava veșnică. Mi‐a fost
că nu avem nevoie de nimic în mp arătată lumea necredincioasă, ne‐

ELLEN WHITE

6

ZGUDUIREA ADVENTISMULUI

Ce urmează?
Cu fiecare nouă săptămână vin confirmări
că privim ul mele firicele de nisip care se scurg în
clepsidra profe că. Am face bine să ținem aceste
aver smente înaintea minților noastre și deseori
să revedem profețiile care au descris atât de pre‐
cis evenimentele pe care le vedem acum. În docu‐
mentele ce se îngălbenesc, scrise de Ellen White,
există o abundență de informație și aver zare în
ceea ce privește viețile contemporane. Dezastrele
umane și naturale au fost descrise cu un realism
șocant a căror evidențe nici cel mai hotărât scep‐
c nu le poate infirma. Avem un adevărat profet
printre noi. Asupra noastră stă responsabilitatea
de a ne pregă pe noi și pe alții pentru mpul de
plâns și tânguială care este înaintea noastră. Sfâr‐
șitul va veni dintr‐odată. Scenele finale încep în
mp ce fecioarele, atât înțelepte cât și neînțelep‐
te, încă dorm. Ele sunt trezite dintr‐odată. Cele
înțelepte și‐au pregă t sufletele pentru acea zi
prin rugăciune și studierea Cuvântului lui Dumne‐
zeu și a Spiritului Profe c. Cele neînțelepte au
par cipat cu credincioșie la biserică și au fost ac ‐
ve în multe ac vități religioase, dar uleiul a rămas
acasă pe ra . Ci ți cu atenție următoarele decla‐
rații scrise de pana apocalip că a lui Ellen White.
Starea lumii și a bisericii
„Totul se agită în lume. Semnele mpului
sunt de rău augur. Evenimentele gata să izbuc‐
nească își aruncă deja umbrele. Spiritul lui Dum‐
nezeu Se retrage de pe pământ și nenorociri după
nenorociri vin pe apă și pe uscat. Au loc furtuni
mari, cutremure de pământ, incendii, inundații,
crime de tot felul. Cine poate
ci viitorul? Unde este sigu‐
ranța? Siguranța nu este în
nimic din cele pământeș sau
omeneș . Oamenii se grupea‐
ză rapid sub steagul pe care și
l‐au ales. Cu neliniște, așteap‐
tă și urmăresc mișcările con‐
ducătorilor lor. Sunt însă și
aceia care așteaptă, veghează
și lucrează pentru arătarea
Domnului nostru. O altă clasă
se aliază sub conducerea pri‐
mului mare apostat. Puțini
sunt aceia care cred din toată
inima și din tot sufletul că
avem de evitat un iad și că
avem de câș gat un cer. ” –
Viața lui Isus, 636.
„Când fulgerele ceru‐
lui se vor uni cu focul din pă‐
mânt, atunci munții vor arde
ca un furnal și vor arunca afa‐
ră râuri îngrozitoare de lavă
incandescentă, acoperind gră‐

dini și câmpii, sate și orașe. Masa aceasta de ele‐
mente topite până la incandescență, revărsându‐
se în râuri, va face ca apa să fiarbă, aruncând în
aer stânci masive cu o violență indescrip bilă și
împrăș ind pretu ndeni pe pământ fragmente
din aceste stânci. Râurile vor seca. Pământul se va
cutremura, pretu ndeni vor fi cutremure nimici‐
toare și erupții îngrozitoare.” – Patriarhi și profeți,
110.
„Aceste manifestări extraordinare vor fi
din ce în ce mai dese și mai teribile chiar înainte
de evenimentul revenirii lui Isus Hristos și de sfâr‐
șitul Planului de Mântuire, ca semne ale nimicirii
grabnice a pământului.” – Idem, 109.
„Ziarele abundă de relatări ale crimelor —
crime săvârșite cu atâta sânge rece și pentru mo‐
ve atât de neînsemnate, încât se pare că s‐a
s ns orice simțământ umanitar. Iar aceste atroci‐
tăți au devenit atât de obișnuite, încât abia dacă
mai dau loc la un comentariu sau dacă mai sur‐
prind pe cineva.” – Idem, 102.
„Lumea, plină de răzvră re și plăceri nele‐
giuite, a adormit în siguranța firească. Oamenii
consideră venirea Domnului îndepărtată. Ei râd
de aver smente. Cu îngâmfare se spune: „Toate
rămân așa cum erau de la începutul zidirii”.
„Mâine vom face tot ca azi, ba încă și mai rău!” (2
Petru 3, 4; Isaia 56, 12). Ne vom afunda și mai
mult în iubirea de plăceri. Dar Hristos zice: „Iată,
Eu vin ca un hoț” (Apocalipsa 16, 15). Tocmai în
mpul când lumea întreabă în batjocură: „Unde
este
făgăduința
venirii Lui?” se îm‐
plinesc semnele.
Când strigă „pace
și liniște”, vine
deodată distruge‐
rea. Când batjoco‐
ritorul, cel care
leapădă adevărul,
a devenit îndrăz‐
neț, când oamenii
caută să câș ge
bani fără să țină
seama de principii,
când cercetătorul
caută cunoș nțe
de tot felul, dar
numai din Biblie
nu, Hristos vine ca
un hoț.” – Viața lui
Isus, 635.

ELLEN WHITE
„Siguranța

nu este în nimic din cele
pământeș sau omeneș . ”
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„El a studiat secretele laboratoarelor naturii și
își folosește toată puterea pentru a controla aceste
elemente atât cât îi îngăduie Dumnezeu. … el va aduce
boală și dezastru, până acolo încât orașele populate să
fie aduse în stare de ruină și părăsire. Chiar acum el
este la lucru. … El distruge lanurile gata de recoltat,
având ca urmare foametea și suferința. El face ca aerul
să fie poluat de moarte și mii de ființe pier din cauza
stricăciunii lui. Aceste calamități vor deveni din ce în
ce mai frecvente și mai dezastruoase.” – Tragedia vea‐
curilor, 589‐590.
„Dar Hristos scoate în evidență încă o clasă:
«Dacă este un rob rău, care zice în inima lui: ‘Stăpânul
meu zăbovește să vină!’ Dacă va începe să bată pe
tovarășii lui de slujbă și să mănânce și să bea cu beți‐
vii, stăpânul robului aceluia va veni în ziua în care el nu
se așteaptă și în ceasul pe care nu‐l ș e». Robul cel rău
zice în inima lui: „Domnul meu zăbovește să vină!” El
nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs ideea celei
de a doua veniri a Lui. Dar în inimă, prin purtarea și
cuvintele lui, el declară că venirea Domnului întârzie.
El izgonește din mintea altora convingerea că Domnul
vine în curând. Influența lui îi duce pe oameni la o
amânare neglijentă și sfidătoare în comportarea lor. Ei
sunt întăriți în viața lumească și în nepăsare. Pasiuni
fireș , gânduri stricate pun stăpânire pe mintea lui.
Servul cel rău mănâncă și bea cu bețivii, se unește cu
lumea în căutarea de plăceri. El îi bate pe cei împreună
‐slujitori cu el, acuzând și calomniind pe cei care sunt
credincioși față de Domnul lor. El se asociază cu lu‐
mea. Cu cât se aseamănă mai mult cu ea, cu atât îna‐
intează în nelegiuire. Este o asociere groaznică. Împre‐
ună cu lumea, el este prins în laț. «Stăpânul robului
aceluia va veni în ceasul pe care nu‐l ș e, îl va tăia în
două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor.» «Dacă nu
veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ș în care ceas voi
veni peste ne» (Apocalipsa 3, 3). Venirea lui Hristos
va fi o surpriză pentru învățătorii mincinoși. Ei zic:
«Pace și liniște». La fel ca preoții și învățătorii dinain‐
tea căderii Ierusalimului, ei caută ca biserica să se bu‐
cure de prosperitate și slavă. Interpretează semnele
mpului ca preînchipuind lucrul acesta. Dar ce zice
Cuvântul Inspirației? «O prăpădenie neașteptată va
veni peste ei» (1 Tesaloniceni 5, 3). Asupra tuturor
acelora care locuiesc pe fața pământului, asupra tutu‐
ror acelora care fac din lumea aceasta locuința lor,
ziua Domnului va veni ca o capcană. Ea vine ca un hoț,
pe furiș. Lumea, plină de răzvră re și plăceri nelegiui‐
te, a adormit în siguranța firească. Oamenii consideră
venirea Domnului îndepărtată. Ei râd de aver smente.
Cu îngâmfare se spune: «Toate rămân așa cum erau
de la începutul zidirii». «Mâine vom face tot ca azi, ba
încă și mai rău!» (2 Petru 3, 4; Isaia 56, 12). Ne vom
afunda și mai mult în iubirea de plăceri. Dar Hristos
zice: «Iată, Eu vin ca un hoț» (Apocalipsa 16, 15). Toc‐
mai în mpul când lumea întreabă în batjocură: «Unde
este făgăduința venirii Lui?» se împlinesc semnele.
Când strigă «pace și liniște», vine deodată distrugerea.
Când batjocoritorul, cel care leapădă adevărul, a deve‐
nit îndrăzneț, când oamenii caută să câș ge bani fără
să țină seama de principii, când cercetătorul caută cu‐
noș nțe de tot felul, dar numai din Biblie nu, Hristos
vine ca un hoț.” – Viața lui Isus, 634‐635.
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trezească și să umble și să lucreze ca bărbați și femei
ce se află la hotarele lumii veșnice. În curând o surpri‐
ză îngrozitoare va veni asupra locuitorilor lumii. Pe
neașteptate, Hristos va veni cu putere și slavă mare.
Atunci nu va mai fi mp de pregă re pentru întâmpi‐
narea Lui. Acum e mpul ca noi să ves m solia de
aver zare.” – Mărturii, Vol. 8, 37.

ELLEN WHITE
„El nu spune că Hristos nu va veni. Nu ia în râs

ideea celei de a doua veniri a Lui. ”

Aver zări pentru biserică

„Criza se furișează asupra noastră. Soarele
strălucește pe cer, urmându‐și cursul obișnuit, și ceru‐
rile încă mai spun slava lui Dumnezeu. Oamenii încă
mai mănâncă și beau, sădesc și zidesc, se căsătoresc și
dau în căsătorie. Negustorii încă mai cumpără și mai
vând. Oamenii încă se mai aruncă unii asupra altora,
luptându‐se pentru locul cel mai de frunte. Iubitorii de
plăceri încă se mai duc cu grămada la teatre, la curse
de cai, la jocuri de noroc. Deși se manifestă cea mai
mare agitație, ceasul de probă este aproape să se în‐
cheie și fiecare caz este pe punctul de a fi hotărât pen‐
tru veșnicie. Satana vede că mpul lui este scurt. El
și‐a pus toți agenții la lucru pentru ca oamenii să fie
amăgiți, înșelați, ocupați și vrăjiți, până când trece ziua
cercetării și ușa milei se va închide pentru totdeauna.
Cu solemnitate, de‐a lungul veacurilor, vin până la noi
cuvintele de aver zare ale Domnului, ros te pe Mun‐
tele Măslinilor: „Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva
să vi se îngreuneze inimile cu îmbuibare de mâncare și
băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și as el ziua
aceea să vină fără veste asupra voastră”. „Vegheați
dar în tot mpul și rugați‐vă ca să aveți putere să scă‐
pați de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, și
să stați în picioare înaintea Fiului omului.” – Viața lui
Isus, 636.

„Inima mea este chinuită de moarte când mă
gândesc la soliile fără viață, prezentate de unii dintre
pastorii noștri, când, în realitate, au de dus o solie de
viață și de moarte. Slujitorii dorm; membrii dorm, și o
lume piere în păcat. Domnul să ajute poporul Său să se

„Neascultarea aproape a ajuns la limită. Con‐
fuzia predomină în lume și, în curând, o mare groază
se va abate asupra ființelor omeneș . Sfârșitul este
foarte aproape. Noi, cei care cunoaștem adevărul, ar
trebui să ne pregă m pentru ceea ce urmează să se
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abată asupra lumii ca o surpriză copleșitoare.” – Măr‐ mp ce ușa e închisă pentru cei care nu vor intra.” –
Mărturii, Vol. 9, 97.
turii, Vol. 8, 28.
„Pentru că nu ș m mpul exact al venirii Lui,
ni se dă sfatul să veghem. «Ferice de robii aceia pe
care stăpânul îi va găsi veghind la venirea Lui» (Luca
12, 37). Aceia care așteaptă venirea Domnului nu lene‐
vesc. Așteptarea venirii lui Hristos are ca scop să‐i facă
pe oameni să se teamă de Domnul și de judecățile Lui
asupra neascultării. Ea trebuie să le deschidă ochii față
de păcatul cel mare al lepădării darurilor milei Sale.
Aceia care veghează în vederea venirii Domnului își
curăță sufletele, prin ascultare de adevăr. Și cu veghe‐
rea atentă ei combină o ac vitate plină de zel. Pentru
că ș u că Domnul este la ușă, zelul lor este înviorat și
colaborează cu ființele cereș în lucrarea pentru salva‐
rea sufletelor. Aceș a sunt slujitorii credincioși și înțe‐
lepți, care dau celor din casa Domnului „partea lor de
hrană la mpul cuvenit” (Luca 12, 42). Ei vestesc ade‐
vărul care este de folos în vremea aceasta. După cum
Enoh, Noe, Avraam și Moise au ves t adevărul, fiecare
pentru vremea lui, tot as el și slujitorii lui Hristos dau
acum o aver zare deosebită pentru generația lor.” –
Viața lui Isus, 634.

„Stăm la pragul unor mari și solemne eveni‐
mente. Profețiile se împlinesc. În cărțile din ceruri se
înscrie o istorie stranie și plină de evenimente. Totul în
lumea noastră este în frământare. Sunt războaie și
veș de războaie. Neamurile s‐au mâniat și a venit
vremea ca morții să fie judecați. Evenimentele sunt în
schimbare, ca să aducă ziua lui Dumnezeu, care se gră‐
bește foarte mult. Nu mai rămâne, ca să zicem așa,
decât o clipă. Dar, cu toate că acum un neam se ridică
deja împotriva altui neam și o împărăție împotriva al‐
tei împărății, încă nu este confruntarea generală. Cele
patru vânturi încă mai sunt ținute, până ce servii lui
Dumnezeu vor fi sigilați pe frunți. Apoi, puterile pă‐
mântului își vor pune în mișcare forțele pentru marea
bătălie de pe urmă.” – Mărturii, Vol. 6, 14

„Ascultați acum voi, bogaților! Plângeți și tân‐
guiți‐vă, din pricina nenorocirilor, cari au să vină peste
voi. Bogățiile voastre au putrezit, și hainele voastre
sunt roase de molii. Aurul și argintul vostru au ruginit;
și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul
are să vă mănânce carnea! V‐ați strâns comori în zilele
din urmă! Iată că plata lucrătorilor, cari v‐au secerat
câmpiile, și pe care le‐ați oprit‐o, prin înșelăciune, stri‐
gă! Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Dom‐
nului oș rilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfă‐
tări. V‐ați săturat inimile chiar într‐o zi de măcel.” –
Iacov 5:1‐5.

Speranță

„Banii care nu aduc rezultate imediate, când
sunt inves ți în lucrarea de salvare a sufletelor, li se
par a fi o pierdere totală. Curând, tocmai banii care
sunt inves ți acum cu atâta zgârcenie în lucrarea lui
Dumnezeu și care sunt reținuți cu egoism vor cădea
pradă câr țelor și liliecilor împreună cu toți idolii. Va‐
loarea banilor se va deprecia curând și pe neașteptate,
când oamenilor li se va descoperi realitatea evenimen‐
telor veșnice.” – Evanghelizare, 63.
„Nevoile cauzei lui Dumnezeu stau înaintea
noastră; trezoreriile goale apelează la noi în modul cel
mai mișcător pentru ajutor. Un dolar astăzi este mult
mai valoros pentru lucrare decât vor fi zece dolari
cândva, în viitor.” – Mărturii, Vol. 5, 732.
Încheierea mpului de probă

„Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia
Ta; a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplăteș
pe robii Tăi prooroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de
Numele Tău, mici și mari, și să prăpădeș pe cei ce
prăpădesc pământul!” – Apocalipsa 11:18.

„Timpul de probă se va încheia brusc, fără de
veste, atunci când ne vom aștepta cel mai puțin. Dar
noi putem să avem chiar astăzi un raport curat în ce‐
ruri și putem ș că Dumnezeu ne primește.” ‐ The
S.D.A. Bible Commentary, vol. 7, 989 (1906).
„Înaintea tronului, am văzut poporul advent —
biserica și lumea. Am observat două grupuri, unul ple‐
cat înaintea tronului, profund preocupat, în mp ce
ceilalți stăteau în picioare nepăsători și lipsiți de inte‐
res. Cei care erau plecați înaintea tronului își prezen‐
tau rugăciunile și priveau către Isus; apoi El privea că‐
tre Tatăl Său și părea că Se roagă Lui. O lumină ieșea
de la Tatăl și se îndrepta către Fiul, iar de la Fiul către
grupul care se ruga. Apoi am văzut o lumină nespus de
puternică, ieșind de la Tatăl și venind către Fiul, iar de
la Fiul unduindu‐se peste poporul aflat înaintea tronu‐
lui. Puțini însă primeau această lumină măreață. Mulți
au ieșit de sub ea și i s‐au împotrivit de îndată; alții
erau nepăsători și nu apreciau lumina, iar aceasta s‐a
îndepărtat de la ei. Unii o îndrăgeau, mergeau și înge‐
nuncheau alături de grupul cel mic care se ruga. Toți
din acest grup primiseră lumina și se bucuraseră de ea,
iar fețele le străluceau de slava ei.” – Scrieri mpurii,
54‐55.
„Însă nu toți vor fi prinși în lanțurile amăgirilor
vrăjmașului. Când sfârșitul tuturor lucrurilor pămân‐
teș se va apropia, se vor ridica persoane credincioase
în stare să discearnă semnele mpului. În mp ce un
mare număr de pre nși credincioși își vor tăgădui cre‐
dința prin faptele lor, va fi o rămășiță care va răbda
până la sfârșit.” – Faptele apostolilor, 535‐536.

„Starea bisericii reprezentată de fecioarele
neînțelepte este de asemenea descrisă ca starea
laodiceană. Martorul adevărat spune: «Ș u faptele
tale: că nu eș nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi re‐
ce sau în clocot! Dar, fiindcă eș căldicel, nici rece, nici
în clocot, am să te vărs din gura Mea.” – Review and
„După ce a arătat semnele venirii Sale, Hristos
a spus: „Când veți vedea că se împlinesc aceste lucruri,
Herald, 19 august 1890.
să ș ți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape”.
„O, de ar ș oamenii mpul cercetării lor! Sunt „Luați seama, vegheați și rugați‐vă.” Dumnezeu i‐a
mulți cei care încă nu au auzit adevărul cercetător aver zat întotdeauna pe oameni despre judecățile
pentru acest mp. Sunt mulți cu care Spiritul lui Dum‐ care trebuiau să vină. Cei care credeau în soliile Lui
nezeu se luptă. Timpul judecăților nimicitoare ale lui pentru vremea aceea și aplicau credința lor în asculta‐
Dumnezeu este mpul harului pentru cei care nu au re de poruncile Lui scăpau de judecățile care cădeau
avut prilej să afle care este adevărul. Cu duioșie va asupra celor neascultători și necredincioși. Lui Noe i
privi Domnul asupra lor. Inima Lui plină de îndurare e s‐a spus: „Intră în corabie, tu și toată casa ta; căci te‐
mișcată; mâna Lui este încă în nsă pentru a mântui, în am văzut fără prihană înaintea Mea”. Noe a ascultat și
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a fost salvat. Lui Lot i s‐a trimis vestea: „Sculați‐vă, ieșiți din locul acesta; căci Domnul are să nimicească ceta‐
tea” (Geneza 7, 1; 19, 14). Lot s‐a lăsat ocro t de trimișii cerului și a fost salvat. Tot as el le‐a fost dat ucenicilor
Domnului un aver sment despre distrugerea Ierusalimului. Aceia care au căutat să vadă semnul pierzării apropiate
și au fugit din cetate au scăpat de distrugere. Tot așa ni se dă și nouă o aver zare despre a doua venire a lui Hristos
și despre prăpădul care trebuie să cadă asupra lumii. Toți aceia care iau seama la aver zare vor fi salvați.” – Viața
lui Isus, 634.

De ce întârzie revenirea lui Isus?

„Credința în revenirea apropiată a lui Hristos
este în descreștere. „Domnul meu întârzie să vină” nu
este ros t doar în inimă, ci în cuvinte concrete și în mod
decisiv în fapte. Nebunia în acest mp de așteptare este
pecetluirea simțurilor poporului lui Dumnezeu față de
semnele mpurilor. Revărsarea teribilă a fărădelegii
cheamă la cea mai mare sârguință pentru o mărturie vie
și pentru a ține păcatul afară din biserică. Credința a scă‐
zut până la un nivel îngrijorător, și doar prin exercitarea
ei aceasta se poate dezvolta.” ‐ Mărturii, vol. 3, 255‐
256.
Această evaluare a fost făcută acum 120 de ani.
Dar cât de actuală este această descriere a condițiilor
contemporane! Acum câțiva ani am par cipat la un pro‐
gram, ținut în fiecare seară în apropiere de Washington
D.C. in tulat „A doua venire, speranță înfocată sau vis
neîmplinit ?” Un grup select de pastori și laici a fost ales
pentru acest dialog important. Pe măsură ce ascultam la
discuție am rămas uimit. Pentru ascultător, grupul select
de par cipanți a oferit o discuție confuză și descumpăni‐
toare. Era destul de clar că acei creș ni care odată au
fost puternic mo vați de reîntoarcerea apropiată a lui
Isus, erau acum mult mai puțin siguri, și chiar deziluzio‐
nați de ne‐apariția Sa. Acolo nu mai era nicio cer tudine
că revenirea lui Isus este iminentă.

decât două zile pentru a ocupa bazele militare de pe in‐
sulă. Apoi a fost făcută o altă predicție nefastă : „Curând
vom cuceri Indiile Olandeze (Indonezia) și Australia. ”
Inima îmi bătea cu putere. Nu înțelegeam implicațiile
depline, însă nu puteam să nu observ îngrijorarea părin‐
ților noștri.
Imediat tatăl meu a construit un adăpost an ae‐
rian în curtea din apropiere. La școală, făceam alergări
ca răspuns la sirena an aeriană, pentru a ne adăpos în
tranșeele de lângă gardul școlii. Eram instruiți să ne
aruncăm la pământ ori de câte ori vreun avion trecea
deasupra noastră. În plus mai aveam comanda de a aler‐
ga de la școală până acasă și de a parcurge această dis‐
tanță într‐un mp anumit. Niciodată nu vom uita cuvin‐
tele mamei noastre care ne spunea : „Nu contează ce
spune școala, voi băieți alergați acasă. Eu vreau să ș u
unde sunteți voi.”
Ne‐am trezit într‐o dimineață pentru a afla că
două obuze japoneze au explodat în partea de est a ora‐
șului nostru Newcastle. Neliniștea noastră a crescut când
două submarine și‐au făcut drum prin plasa subacva că
de apărare din rada portului Sydney. Înainte ca bătălia să
se fi încheiat douăzeci și opt de oameni au murit, inclusiv
cei doisprezece membri ai celor două submarine japone‐
ze.

Am hotărât să nu spun nimic pe parcursul discu‐
ției, atâta mp cât ș am ce va urma. Însă la final, nu am
A doua venire a lui Isus a fost desigur ideea prin‐
avut de ales, m‐am ridicat și am dat glas speranței fier‐ cipală a discuției noastre. Noi ne uităm după o lume în
binți care ardea atât de tare în inima mea.
care as el de tragedii niciodată nu vor mai fi posibile.
Crescând într‐o familie unde ambii părinți erau creș ni
Nu există nicio îndoială că a existat o amânare. devotați, am auzit mult discutându‐se despre a doua
Pe când aveam doar șapte ani mama mea m‐a uimit cu venire a lui Hristos. Ambii noștri părinți vorbeau adese‐
previziunea ei că nu vor fi nici șapte ani până când Isus ori despre acest lucru. Exista realitatea iminenței. Exista
se va reîntoarce. Cei de paisprezece ani par a fi încă ‐ un accent deosebit pe subiectul reîntoarcerii lui Isus, la
neri chiar și pentru un băiețel de șapte ani. Îmi amintesc predicatorii din acele zile.
că atunci mă gândeam : „Aș dori ca Isus să nu vină până
Mama noastră avea 28 de ani atunci când a fă‐
când nu voi avea treizeci de ani.” Până la acea vârstă mă
gândeam că va fi suficient pentru a fi pregă t. Atunci voi cut previziunea sa profe că asupra revenirii lui Hristos.
Ea era plină de viață, vivacitate, talentată și atle că. Nici‐
fi gata ca Isus să vină.
odată noi nu ne‐am imaginat că familia noastră ar fi des‐
În 1941 Australia a fost implicată în al doilea răz‐ părțită prin moarte, însă în 1974, mama noastră iubită a
boi mondial. Statele Unite nu s‐au implicat încă în con‐ fost luată subit la odihnă. Cu tristețe, atunci, noi ne‐am fi
flict, iar succesul rapid al puterilor naziste și fasciste în dorit ca speranța ei, revenirea lui Hristos, să se fi reali‐
Europa au făcut ca viitorul să pară a fi destul de întune‐ zat.
cat. Nu mult după aceea, Singapore a căzut în mâinile
Lunile care au trecut s‐au transformat în ani, iar
japonezilor. Împreună cu tatăl meu ascultam la radio
ș rile transmise din Anglia despre război. La radio se anii în zeci de ani. Ne dăm seama că impactul revenirii
spunea despre invincibilitatea forțelor britanice din Sin‐ apropiate a lui Isus a fost dat uitării de mulți. Am strigat
gapore. Cu toate acestea, armatei japoneze nu i‐a luat noi oare „uite lupul, nu e lupul” de prea mult mp? Este
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revenirea lui Isus doar un mit, sau unul din cele mai înde‐
părtate evenimente ale viitorului? Chiar de la înălțarea
Sa la cer, focalizarea atenției asupra revenirii lui Isus a
fost o forță dinamică în istorie. În mp ce ucenicii Săi
priveau uimiți la El în mp ce Se înălța la cer, ei au fost
încurajați de cuvintele îngerilor : „Acest Isus care a fost
înălțat la cer dintre voi, va veni în același fel cum L‐ați
văzut mergând la cer.” (Fapte 1:11).
Așteptarea revenirii lui Isus a fost speranța care
a stat la baza tuturor așteptărilor. Pavel a spus: „Nu vo‐
im, fraților, să fiți în necunoș nță despre cei ce au ador‐
mit, ca să nu vă întristați ca ceilalți, care n au nădejde.
Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că
Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au
adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvân‐
tul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la veni‐
rea Domnului, nu vom lua‐o înaintea celor adormiți. Căci
Însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și
cu trâmbița lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, și întâi
vor învia cei morți în Hristos.” (1 Tesaloniceni 4: 13‐16);
vezi de asemenea și 1Corinteni 15:
51‐54.
„De acum înainte mă așteap‐
tă coroana neprihănirii pe care mi‐o
va da în ziua aceea Domnul, Judecă‐
torul cel Drept și nu numai mie ci și
tuturor care iubesc venirea Lui.” (2
Timotei 4:8).

ZGUDUIREA ADVENTISMULUI

ca el să rămână până voi veni Eu, ce‐ți pasă ție?»” (Ioan
21:23).
După moartea apostolilor a devenit din ce în ce
mai dificil pentru creș ni să privească spre reîntoarcerea
apropiată a lui Isus. Problema s‐a amplificat în a doua, a
treia și în generațiile următoare de creș ni care nu au
fost îmbibați de consacrarea intensă față de Hristos a
înaintașilor lor și care au adoptat o credință formală. Ul‐
terior, evlavia primi vă a fost înlocuită cu dezbaterea
teologică, infiltrarea păgână, lupta pentru putere, con‐
troversele tăioase și dezvoltarea formelor și ceremonii‐
lor. Din ce în ce mai mult consacrarea maselor de creș ni
a fost evaluată prin loialitatea față de preoți, singurii îm‐
puterniciți să oficieze așa‐zise „șapte sfinte sacramente”.
Pentru majoritate „speranța binecuvântată” a fost doar
licărirea slabă a unui gând ce zbura prin mințile credin‐
cioșilor. Speranța palidă a reîntoarcerii lui Isus a făcut ca
unirea dintre credincios și Salvatorul lor să fie doar o
idee vagă. În forma sa cea mai bună, a doua venire a fost
o viziune neclară, care trebuia să aibă loc cândva într‐un
viitor anume. Această situație confu‐
ză a fost croiala pentru introducerea
celei mai vechi erori păgâne – nemu‐
rirea sufletului. Încetul cu încetul, în
diferite părți ale Imperiului Roman,
eroarea unei vieți imediate după
moarte a pătruns în biserica creș nă.
Dar Biserica Adven stă de Ziua a
Șaptea a fost ridicată la un mp spe‐
cial pentru a face o anumită lucrare,
să dea un mesaj special și să re‐
trezească pe locuitorii lumii față de
apropiata revenire a lui Isus Hristos.
Atât de importantă era a doua venire
pentru pionierii Bisericii Adven ste
de Ziua a Șaptea încât aceasta a fost
inserată în numele denominațiunii
lor. Pionierii Bisericii Adven ste de
Ziua a Șaptea niciodată nu s‐au îndoit
că Isus va reveni în mpul vieții lor.
Acei ani nu doar că s‐au transformat
în zeci de ani, ci noi am trecut în al
doilea secol de așteptare a revenirii
lui Isus.

Petru spune aceste cuvinte:
„și … unde este făgăduința venirii Lui
… dar preaiubiților să nu uitați …
Domnul nu Își amână făgăduința,
cum cred unii, ci are o îndelungă răb‐
dare față de voi și dorește ca niciunul
să nu piară, ci toți să vină la pocăință.
Ziua Domnului însă va veni ca un hoț;
în ziua aceea, cerurile vor trece cu
trosnet, trupurile cereș se vor topi
de mare căldură, și pământul, cu tot
ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă
toate aceste lucruri au să se strice, ce
fel de oameni ar trebui să fiți voi,
„Unitatea este rezultatul
printr‐o purtare sfântă și evlavioasă,
așteptând și grăbind venirea zilei lui
sigur al perfecțiunii
Astăzi scep cii abundă. Mulți în im‐
Dumnezeu, în care cerurile aprinse
creștine.”
per nență și necredință înăuntrul
vor pieri, și trupurile cereș se vor
iubitei noastre biserici își declară
topi de căldura focului? Dar noi, după
aceste simțăminte : „Unde este fă‐
făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și
un pământ nou, în care va locui neprihănirea.” (2 Petru găduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții
3:4, 10‐13,); vezi de asemenea 1 Petru 1:3‐5.
noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii.
” (2 Petru 3:4).
Există o încântare în cuvintele lui Pavel adresate
Asemenea necredință și necredincioșie este mo‐
lui Tit: „Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea
slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hris‐ vul con nuării întârzierii revenirii lui Isus. Un lucru este
însă sigur, că Isus nu se va reîntoarce până când nu va
tos.” (Tit 2:13).
avea un popor atât de dedicat Lui încât ei vor fi împuter‐
Fericita nădejde era împărtășită în salutul vorbi‐ niciți de ploaia târzie și sub această putere vor duce
evanghelia la fiecare națiune, neam, limbă și popor.
torilor de limbă greacă – Maranatha, Domnul Vine !

ELLEN WHITE

Mulți din creș nii primului secol s‐au prins cu
putere de cuvintele lui Isus adresate lui Petru. În această
discuție Isus arată că Petru va muri prin crucificare. Pe‐
tru, și mai curios și indiscret, dorea să ș e de la Isus care
va fi soarta lui Ioan. Isus i‐a răspuns: „Dacă vreau ca el să
rămână până voi veni Eu, ce te privește. Tu vino după
Mine.” (Ioan 21:22).

Ce este necesar pentru ca Isus să revină ?

1). Isus nu se va reîntoarce până când evanghelia
cea veșnică din Apocalipsa 14:7 va fi ves tă întregii lumi.
Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea a făcut o lucrare
glorioasă în ducerea mesajului Său la majoritatea țărilor
lumii. Însă ne vom înșela dacă vom crede că această lu‐
crare a împlinit promisiunile și profețiile din Apocalipsa
Deoarece Ioan și‐a dat seama că unii ar putea 14:6 sau din Matei 24:14. Cu siguranță că revenirea lui
înțelege prea mult din aceste cuvinte ale lui Isus, el clari‐ Isus nu depinde de a avea idei și programe mai bune,
fică ce a vrut Isus să spună: „Deci s‐a răspândit zvonul ceea ce ne aduce la a doua problemă:
acesta printre frați, că ucenicul acela nu va muri deloc.
Însă Isus nu a zis că nu va muri deloc, ci : «Dacă vreau Eu

ZGUDUIREA ADVENTISMULUI
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2). Evanghelia nu va fi dusă la fiecare limbă și
popor până când copiii lui Dumnezeu vor fi inves ți cu
ploaia târzie. Desigur că acum este mpul să ne rugăm
pentru revărsarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. „Cereți
de la Domnul ploaie, ploaie de primăvară! Domnul va
scoate fulgerele și vă va trimite ploaie îmbelșugată, pen‐
tru toată iarba de pe câmp.” (Zaharia 10 :1). Însă această
rugăciune singură nu va pregă poporul lui Dumnezeu să
primească ploaia târzie.
3). Isus nu se va reîntoarce până când evanghelia
nu va ajunge în toată lumea. Aceasta nu va avea loc până
când poporul lui Dumnezeu nu va primi ploaia târzie.
Ploaia târzie nu va cădea peste un popor dezbinat. Tre‐
buie să fie o unitate în care toate inimile vor bate în ar‐
monie perfectă.

Faptele arată că în pelerinajul de 150 de ani al
Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea, Dumnezeu nu a
avut niciodată un asemenea grup. Noi adesea ne gândim
la „zilele bune de demult” și este o tendință printre cre‐
dincioșii adven ș de ziua a șaptea să se refere la ei în‐
șiși ca „adven ș istorici de ziua a șaptea.”
Eu mă dau înapoi de la o as el de iden ficare,
deoarece există toate dovezile că poporul lui Dumnezeu
niciodată nu a fost gata pentru revărsarea Duhului Sfânt;
că pionierii Bisericii Adven ste mpurii erau departe de
Împărăția Cerurilor. Noi nu mai putem să fim nostalgici
după trecut, deoarece Domnul cheamă chiar acum pen‐
tru un angajament total față de El, diferit decât a fost
văzut printre cei din poporul nostru în secolul al nouă‐
sprezecelea.

4). Această unitate nu va veni până când Dumne‐
zeu nu va avea un popor desăvârșit. „Unitatea este rezul‐
tatul sigur al perfecțiunii creș ne.” ‐ The Sanc fied Life,
85. Mo vul pentru care Dumnezeu nu a împuternicit pe
oameni cu Duhul Sfânt este că ei încă trăiesc în păcat și
viețile lor au umbre de egoism. Dacă
Spiritul lui Dumnezeu umple mesageri
care sunt imperfecți, o distrugere te‐
ribilă va avea loc. Miliarde de oameni
se vor întoarce de la invitația finală,
nu din cauza mesajului ci din cauza
mesagerilor. De aceea, perfecțiunea
caracterului este esențială pentru
grăbirea revenirii lui Isus Hristos.
Atunci când nava spațială Co‐
lumbia a fost lansată, a avut o putere
uimitoare. Însă atunci când aceasta
s‐a defectat, ceea ce trebuia să fie o
mare misiune a devenit un dezastru
tragic. Acesta este cu siguranță un
exemplu a ceea ce se poate întâmpla
dacă Dumnezeu investește oameni
neconver ți cu Duhul Sfânt și cu pu‐
terea Cincizecimii. Însă nimeni nu va
fi sfințit aparte de adevăr.
5). „Nu există nicio sfințire în
lipsa adevărului.” – Principii funda‐
mentale ale educației creș ne, 432.
Acest adevăr este în întregime reflec‐
tat în rugăciunea lui Isus pentru uni‐
tate. „Sfințește‐i prin adevărul Tău:
Cuvântul Tău este adevărul. Și Eu În‐
sumi Mă sfințesc pentru ei, ca și ei să
fie sfințiți prin adevăr.” Ioan 17:17, 19.

Pe 25 decembrie 1865, sora White a avut o viziu‐
ne la Rochester, New York. Ei i‐a fost arătat că „ … Pasto‐
rii și poporul nu sunt pregă ți pentru mpul în care tră‐
iesc și aproape toți cei care susțin a crede adevărul pre‐
zent sunt nepregă ți pentru a înțelege lucrarea de pre‐
gă re necesară acestui mp. În sta‐
rea lor prezentă, cu ambiții lumeș ,
lipsă de consacrare față de Dumne‐
zeu și preocuparea pentru sine, ei
sunt cu totul nepregă ți pentru a
primi ploaia târzie și de a face tot ce
le stă în pu nță pentru a se împotrivi
mâniei lui Satana care, prin invențiile
lui, îi poate face să se lepede de cre‐
dință, încântându‐i cu cine ș e ce
amăgire. Ei gândesc că stau foarte
bine când, de fapt, stau foarte rău.” ‐
Mărturii, vol. 1, 466.
Două cuvinte rezumă mo vele de
mai
sus
pentru
întârziere,
„neascultarea” și „iubirea.” Neas‐
cultarea este mo vul omenesc pen‐
tru întârziere, iar iubirea este mo ‐
vul lui Dumnezeu pentru întârziere.
„Pastorii și poporul nu sunt pregă ți Serva Domnului explică :
pentru mpul în care trăiesc și
„Noi va trebui să rămânem aici în
aproape toți cei care susțin a crede această lume pentru mulți, mulți ani,
adevărul prezent sunt nepregă ți din cauza nesupunerii noastre, așa
cum au făcut copiii lui Israel; dar din
pentru a înțelege lucrarea de
considerație față de Isus, poporul
Său nu ar trebui să adauge păcat
pregă re necesară acestui mp.”
peste păcat, reproșându‐I apoi lui
Dumnezeu urmările propriilor lor
acțiuni.” ‐ Evanghelizare, 696.

ELLEN WHITE

Pavel de asemenea se referă la acest subiect :
„Și El a dat pe unii apostoli; pe alții, prooroci; pe
alții, evangheliș ; pe alții, păstori și învățători, pentru
desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pen‐
tru zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la
unirea credinței și a cunoș nței Fiului lui Dumnezeu, la
starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hris‐
tos; ca să nu mai fim copii, plu nd încoace și încolo, pur‐
tați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și
prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, credincioși
adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele, ca
să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.” (Efeseni 4:11‐
15). Aceste principii sunt confirmate în 1 Petru 1:22‐23.

Deoarece noi am eșuat să ne supunem în mod
complet lui Dumnezeu și față de poruncile Sale, Hristos
nu va reveni. Este o nevoie uriașă pentru adevăr, pentru
o predare totală a inimii față de voința lui Hristos, care în
schimb ne va conduce la o păzire credincioasă a porunci‐
lor, care ne va capacita să avem caracterul lui Isus și ne
va pregă pentru revenirea Domnului nostru.
Pe de altă parte, iubirea lui Dumnezeu pentru
poporul Său este mo vul pentru care El nu ne‐a înlăturat
deja prin încheierea mpului de probă.
„Domnul nu Își amână făgăduința, cum cred unii,
ci are o îndelungă răbdare față de voi și dorește ca nici
unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” (2 Petru 3:9).

Atunci când poporul lui Dumnezeu va accepta
În realitate, acei ce afirmă a fi copii ai luminii ză‐
solia celor trei îngeri și va permite Duhului Sfânt să îi sfin‐ dărnicesc planurile lui Dumnezeu prin neascultarea lor și
țească, ei vor fi uniți pe deplin în adevăr și dreptate. prin lipsa lor de credincioșie în epocă cea mai decisivă
Doar atunci poate evanghelia merge la lumea întreagă, și din toată istoria.
Isus se poate reîntoarce.
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Care sunt unele din cauzele neascultării noas‐ amânarea revenirii lui Hristos este legată de răutatea și
apostazia din biserică.
Dumnezeu a ridicat Biserica Adven stă de Ziua a
1). „În general, Domnul nu a aprovizionat popo‐ Șaptea pentru a fi poporul Său prețios din acest mp,
rul Său cu carne în pus e, deoarece El ș a că întrebuin‐ care să dețină cel mai important mesaj încredințat vreo‐
țarea acestei diete va produce boală și neascultare. În dată ființelor umane. Nu mult după prezentarea mesaju‐
scopul de a transforma caracterul și de a dezvolta puteri‐ lui lui Hristos ca neprihănire a noastră la Conferința Ge‐
le cele mai înalte ale minții prin exercițiu ac v, El i‐a în‐ nerală de la Minneapolis din 1888, serva Domnului a re‐
depărtat de carnea animalelor moarte.” ‐ Comentariul velat în mod complet că în câțiva ani, foarte puțini, po‐
Biblic Adven st de Ziua a Șaptea, vol. I, 1112‐1113.
porul lui Dumnezeu va fi acasă în Împărăție. De atunci,
trecerea a zeci și zeci de ani poartă mărturia tragică a
La fel și azi chemarea lui Dumnezeu este de a respingerii acelui mesaj.
îndepărta toate obstacolele din pregă rea vieților noas‐
tre pentru Împărăția Cerului. Cu siguranță că reforma
„Această solie a avut scopul de a‐L aduce în aten‐
alimentară aduce cu sine reforma spirituală și pregătește ția oamenilor pe Mântuitorul înălțat ca jer ă pentru pă‐
inima și mintea pentru primirea lucrărilor Spiritului Sfânt. catele întregii lumi. Ea a prezentat îndreptățirea prin cre‐
dința în Garantul divin, a invitat oamenii să primească
2). În legătură cu educația copiilor, serva Domnu‐ neprihănirea lui Hristos, care se manifestă prin asculta‐
lui a specificat că nemulțumirea este una dintre cele mai rea de toate poruncile lui Dumnezeu. Mulți L‐au pierdut
mari cauze ale neascultării. Ea spune:
din vedere pe Domnul Isus. Ei aveau nevoie să li se în‐
drepte privirile spre Persoana Sa divină, spre meritele
„Duhul nemulțumirii împotriva mustrării prinde Sale și spre iubirea Sa neschimbătoare față de familia
rădăcină și rodește roadele neascultării.” ‐ Mărturii, vol. omenească.” ‐ Mărturii pentru pastori, 91‐92.
4, 199.
Acesta este mesajul care va conduce poporul lui
Acest fruct este unul din blestemele veacului. Dumnezeu spre Împărăția Cerurilor. Acesta este mesajul
Nemulțumirea este rezultatul necredinței. În realitate care va uni poporul lui Dumnezeu, care îi va aduce la o
mulți dintre noi nu cred. „Dar ș m că toate lucrurile lu‐ credință necondiționată în sacrificiul și lucrarea lui Isus
crează împreună spre binele celor
Hristos. Acesta îi va direcționa să re‐
care iubesc pe Dumnezeu, al celor
cunoască moartea lui Hristos, că El a
care sunt chemați după planul
murit pentru ca ei să fie iertați și
Său.” (Romani 8:28).
pentru ca ei să fie curățiți. Acesta va
pregă un popor și‐l va face liber de
Dacă într‐adevăr credem în „Spiritul de dominare se ex nde la prac cile păcătoase, un popor care
mod prac c promisiunile lui Dumne‐
va reflecta desăvârșirea vieții Salva‐
președinții conferințelor noastre.
zeu, chiar și cele mai vitrege circum‐
torului lor; un popor care are unitate
Dacă un om este încântat de
stanțe nu vor aduce murmurări și
perfectă în adevăr și dreptate; un
plângeri pe buzele noastre. Ele sunt propria putere și caută să domine popor care va fi găsit demn de ploaia
un indiciu că suntem încă pămân‐ asupra fraților săi, considerând că târzie, și care sub o putere mai mare
teș , mai degrabă decât „părtași ai este înves t cu autoritatea de a‐și decât au primit apostolii la Cincizeci‐
naturii divine.” (2 Petru 1:2).
me, va duce adevărul glorios al evan‐
impune voința, cea mai bună și
gheliei veșnice la fiecare națiune,
singura măsura este să fie
3). Serva Domnului a așezat o
neam, limbă și popor.
grea responsabilitate pentru întârzie‐
îndepărtat ...”
Invităm pe toți ci torii acestui
rea revenirii lui Hristos asupra lideri‐
ar col să ni se alăture în rugăciune și
lor Bisericii lui Dumnezeu:
post pentru ca Dumnezeu să pregătească viețile noastre
personale și viețile poporului credincios al lui Dumnezeu
„Spiritul de dominare se ex nde la președinții spre acea unitate deplină. Doar această unitate va fi
conferințelor noastre. Dacă un om este încântat de pro‐ semnul încheierii trimiterii evanghelice și va grăbi reveni‐
pria putere și caută să domine asupra fraților săi, consi‐ rea atât de mult așteptată a Răscumpărătorului nostru
derând că este înves t cu autoritatea de a‐și impune iubit.
voința, cea mai bună și singura măsura este să fie înde‐
părtat, al el se va face mult rău, iar el își va pierde pro‐
priul suflet și va pune în pericol și sufletele altora. «Voi
toți sunteți frați.» Dacă aceș oameni nu‐și schimbă
comportamentul, tendința de a domina asupra moșteni‐
COLIN STANDISH,
rii lui Dumnezeu va determina o reacție.” ‐ Mărturii pen‐
tru pastori, 362.
fondator și președinte Colegiul Hartland
tre ?
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Când cineva în poziție de autoritate pre nde lo‐
ialitate indiscutabilă de la membrii bisericii, atunci oame‐
nii sunt învățați să‐i urmeze pe oameni mai degrabă de‐
cât să‐L caute pe Dumnezeu. Făcând așa, ei își pierd
mântuirea lor veșnică, pentru că oamenii care‐i conduc
pe oameni îi îndepărtează dacă nu îi direcționează spre
Dumnezeu și Cuvântul Său, ca singurul ghid sigur spre
cer.
Inimile noastre strigă cu durere și pline de dor:
„Domne până când, până când?” plângând la sosirea ani‐
versării de 150 de ani, de la începerea fazei finale a lucră‐
rii lui Hristos pentru răscumpărarea omenirii, în mp ce
răspunsul îl avem în propriile noastre mâini. Noi nu am
sesizat întârzierea din cauza nelegiuirii din lume. Însă

1888
mesajul pierdut din vedere
13

Ellen White a fost desemnată
de către Dumnezeu să împlinească
cerințele din Apocalipsa 12:17 și
19:10 „Aici este răbdarea sfinților
care păzesc poruncile lui Dumnezeu
și credința lui Isus.” Apocalipsa 14:12.
Aceste cerințe trebuie să fie
împlinite în mpul sfârșitului pentru
a confirma rămășița bisericii din ul ‐
mele zile. Biserica Adven stă de Ziua
a Șaptea împlinește aceste cerințe,
învățând toate cele zece porunci și
fiind condusă de darul profeției.
Viața și puterea bisericii ră‐
mășiței sunt într‐adevăr credința în
Isus manifestată prin supunerea față
de Legea sfântă a lui Dumnezeu. Trăi‐
rea și proclamarea acestei credințe în
ascultare este Evanghelia Veșnică din
Apocalipsa 14:6.
Această Evanghelie este ace‐
iași Evanghelie care a fost dată lui
Adam și Evei și fiecărei generații care
a trăit în mpul marii lupte dintre
adevăr și eroare. În istoria bisericii lui
Dumnezeu, cei care au experimentat
credința lui Isus, prin predarea voin‐
ței lor lui Hristos și primirea interioa‐
ră a Duhului Sfânt au experimentat
biruința asupra păcatului în viețile lor
și au trăit ca o mărturie vie a puterii
evangheliei adevărate. Vezi Cugetări
de pe Muntele Fericirilor, 94, Calea
către Hristos, 47.
Cu siguranță au fost Enohi în
fiecare generație, și încă mai sunt,
chiar și în mpul nostru. Vezi, Para‐
bolele Domnului Hristos, 331‐332;
Solii alese, vol. 3, 146, Slujitorii Evan‐
gheliei, 13.
Când ne predăm voința noas‐
tră lui Dumnezeu noi primim mintea
lui Hristos. Noi avem atunci credința
Lui. Fără credința Lui, puterea lui
Dumnezeu este absentă din viață și
păcătosul este lăsat să lupte cu ispi ‐
rea prin propria sa putere.
Biruința este umblarea în
neprihănire, care este primită din
îndreptățire și sfințire : „Deci fiindcă
am fost îndreptățiți prin credință,
avem pace cu Dumnezeu, prin Dom‐
nul nostru Isus Hristos.”
Mesajul de la 1888 dat biseri‐
cii, a fost pentru a aduce liderii, pas‐
torii și laicii la înțelegerea nevoii lor
acute de a‐L avea pe Isus și credința
Sa, pe care ei le‐au pierdut din vede‐
re. Predicarea lor a devenit uscată ca
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dealurile din Ghilboa, fără rouă sau fuzat dreptul de proprietate asupra
ploaie. Vezi Evanghelizare, 170, 619; Bisericii Lui.
Solii alese, vol. 2, 126‐127.
„Din vremea conferinței de la
„Fratele E.J. Waggoner a avut Minneapolis și până acum, am văzut
privilegiul de a vorbi deschis și de a‐și starea bisericii laodiceene ca nicioda‐
prezenta ideile sale asupra îndreptă‐ tă înainte. Am auzit respingerea me‐
țirii prin credință și a neprihănirii lui sajului lui Dumnezeu de către cei atât
Hristos în relație cu Legea. Aceasta de mulțumiți de sine, care nu‐și cu‐
nu a fost o nouă lumină, ci a fost lu‐ nosc sărăcia lor spirituală. … Aseme‐
mina veche așezată acolo unde ar fi nea iudeilor, mulți și‐au închis ochii
trebuit să fie, în mesajul îngerului al ca nu cumva să vadă, dar este o mare
treilea. … Care este conținutul mesa‐ primejdie chiar acum, în închiderea
jului? Ioan vede un popor. El spune ochilor față de lumină și în umblarea
„Aici este răbdarea sfinților care pă‐ fără de Hristos, neavând nevoie de
zesc poruncile lui Dumnezeu și cre‐ nimic, la fel ca și atunci când El era pe
dința lui Isus.” ‐ Apocalipsa 14:12. pământ.” ‐ Review and Herald, 26
Acest popor este zărit chiar înainte august 1890.
de a‐L vedea pe Fiul Omului „având
Hristos stă afară la ușa
pe cap o cunună de aur, iar în mână o
Sionului; El nu este în mijlocul Ierusa‐
seceră ascuțită.” (versetul 14).
limului; El a fost aruncat afară din
„Credința lui Isus a fost trecu‐ propriul Său Templu :
tă cu vederea, tratată cu indiferență
„Biserica este
în starea
și în mod neglijent. Aceasta nu a ocu‐
pat cea mai importantă poziție așa laodiceană. Prezența lui Dumnezeu
cum i‐a fost revelat lui Ioan. Credința nu este în mijlocul lor. … Ce lucru te‐
în Hristos ca singura speranță a păcă‐ ribil este acesta, să Îl scoți afară pe
tosului, a fost în cea mai mare parte Hristos din propriul Său Templu! Ce
omisă din experiența religioasă a pierdere pentru biserică! Răscumpă‐
multora care afirmă să creadă mesa‐ rătorul nostru își trimite mesagerii Lui
jul îngerului al treilea.” – Solii alese, pentru a duce o mărturie poporului
vol. 3, 168.
Său. El spune : «Iată, Eu stau la ușă și
bat; dacă aude cineva glasul Meu și
Mesajul Laodicean este me‐ deschide ușa, Eu voi intra la el, voi
sajul de la 1888. Acesta este mesajul cina cu el și el cu Mine.» ‐ Apocalipsa
pentru Biserica de azi, pentru a con‐ 3:20. Dar mulți refuză să Îl primească
duce biserica la pocăință și pentru a‐i pe El deoarece ei se tem că El va fi un
ghida pe lideri, pastori și laici în tot oaspete cos sitor. Duhul Sfânt, răb‐
adevărul. El trebuie să ne conducă dător, înmoaie și cucerește inimile,
spre o experimentare a biruinței asu‐ dar ei nu sunt gata să deschidă ușa și
pra tuturor slăbiciunilor ereditare sau să‐L lase pe Salvator înăuntru; pentru
cul vate de a păcătui. În 1888 noi că le este teamă că El va cere ceva de
eram din punct de vedere spiritual la ei. Și as el Isus din Nazaret trece
incapabili să acceptăm adevărul și pe lângă ei. El așteaptă să reverse
înțelegerea profundă a mesajului ne‐ peste ei bogățiile Sale, binecuvântări‐
prihănirii lui Hristos și a legăturii sale le și darurile harului, dar ei refuză să
cu curățirea sanctuarului și cu mesa‐ le accepte.” ‐ Notebook Leaflets, 99.
jele celor trei îngeri. Vezi Review and
Herald, 24 iulie 1888; Mărturii, vol. 2,
Noi îl împiedicăm pe Hristos să
440‐445.
intre în inimile noastre și în biserica
Sa prin respingerea darului Duhului
Starea Laodiceană
Sfânt, care va schimba mințile noas‐
tre de carne cu mintea lui Hristos.
„Eu mustru și pedepsesc pe Ellen G. White evidențiază această
toți aceia care îi iubesc.” ‐ Apocalipsa respingere ca o acțiune care are loc
3 : 19.
în mințile noastre:
Biserica Laodiceană se află sub
mustrarea divină din cauza stării ei
spirituale. Unirea dintre Hristos și
biserică nu este completă, pentru că
El este afară, bătând la ușă și cerând
să fie invitat înăuntru. Lui nu I se per‐
mite intrarea în sanctuarul interior
din inima poporului Său. Lui I s‐a re‐

„O tendință de a păstra opinii
preconcepute și de a le accepta ca
adevăr stă la baza unei mari părți a
opoziției manifestate la Minneapolis
împotriva mesajului Domnului prin
frații E.J. Waggoner și A.T. Jones. Prin
surescitarea acelei opoziții Satan a
avut succes în blocarea revărsării Du‐

14

hului Sfânt peste poporul nostru,
într‐o mare măsură, a puterii speciale
a Duhului Sfânt pe care Dumnezeu
aștepta să o împartă printre ei. Duș‐
manul i‐a împiedicat să obțină acea
eficiență în ducerea adevărului la
lume și care ar fi putut să fie a lor, la
fel cum au afirmat‐o apostolii, după
Cincizecime. Luminii care trebuia să
lumineze întregul pământ cu gloria sa
i s‐a opus rezistență și prin acțiunea
propriilor noștri frați, într‐o mare mă‐
sură, a fost ținută departe de lume.”
– Solii alese, vol. 1, 234‐235.

Experiența și doctrina
„Doctrina îndreptățirii prin cre‐
dință a fost pierdută din vedere de
mulți care au mărturisit că au credin‐
ță în mesajul îngerului al treilea.” ‐
Review and Herald, 13 august 1889.
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zeu.” ‐ Review and Herald, 3 septem‐
brie 1889.
„Ce este îndreptățirea prin cre‐
dință? Aceasta este lucrarea lui Dum‐
nezeu prin care aruncă la pământ
gloria omului și care face pentru om
ceea ce nu este în puterea lui să facă
pentru el însuși.” – Mărturii pentru
pastori, 456.

Noi avem nevoie de această
experiență cu disperare, dar trebuie
să venim la o înțelegere corectă a
„Nimeni nu poate crede cu
adevărurilor legate de aceasta, înain‐ inima în neprihănire și să obțină în‐
te ca să producem demonstrația fina‐ dreptățirea prin credință, în mp ce
lă.
con nuă prac carea acelor lucruri pe
care Cuvântul lui Dumnezeu le inter‐
Mesajul de la 1888 a fost des ‐
„Toți trebuie să înțeleagă ade‐ zice, sau în mp ce neglijează orice
nat să Îl înalțe pe Hristos și jer a Sa vărurile conținute în aceste mesaje și îndatorire cunoscută. … Pe măsură ce
ca sursă a puterii lui Dumnezeu
Dumnezeu lucrează în inimă, iar
și ca un exemplu pe care noi tre‐
omul își predă voința sa lui Dum‐
nezeu și cooperează cu Domnul,
buie să‐l urmăm.
el lucrează în viață ceea ce Dum‐
nezeu lucrează în el prin Duhul
Satan ș e că atunci când
acest mesaj este prezentat în
Sfânt, as el că există o armonie
mod clar, acesta va distruge pu‐
între mo vația din inimă și prac‐
terea lui asupra oamenilor, pe
ca de zi cu zi. Fiecare păcat tre‐
măsură ce aceș a iau parte la
buie să fie abandonat ca lucrul
natura divină și exercită credința
urâcios care L‐a crucificat pe
lui Isus. Aceș a vor aduce atunci
Domnul gloriei și al vieții. …
în viața lor promisiunile lui Dum‐
Aceasta se face printr‐o con ‐
nezeu prin cercetarea zilnică a
nuă predare a voinței, prin as‐
Cuvântului și Mărturiilor lui Isus.
cultarea con nuă, prin care bi‐
Aceasta va produce ascultarea
necuvântarea îndreptățirii este
de Isus în viața lor.
menținută.” – Solii alese, vol. 1,
396‐397.
„Ascultarea adevărată es‐
te acțiunea exterioară a unui
Acesta este într‐adevăr
principiu interior. Acesta izvorăș‐
mesajul îngerului al treilea.
te din iubirea de neprihănire,
„Atunci când noi suntem înveș‐
iubirea față de Lege și credincio‐
mântați cu neprihănirea lui Hris‐
șia față de Răscumpărătorul nos‐
tos, nu avem nicio po ă pentru
tru. Aceasta ne va conduce să
păcat; pentru că Hristos va lucra
„Nimeni nu poate crede cu inima în
facem bine deoarece aceasta
împreună cu noi. … O ușă a fost
neprihănire și să obţină îndreptăţirea
este drept – deoarece facerea de
deschisă și niciun om nu o poate
prin credinţă, în timp ce continuă
bine este plăcută lui Dumnezeu.”
închide, nici cele mai mari sau
– Parabolele Domnului Hristos,
mai mici puteri; doar tu singur îți
practicarea acelor lucruri pe care
97‐98.
poți închide ușa inimii, așa încât
Cuvântul lui Dumnezeu le interzice ”
Domnul să nu poată să ajungă la
ne.” ‐ Review and Herald, 18
Acest mesaj special încă
mar e 1890.
nu a fost experimentat de majo‐
ritatea conducătorilor, a pastori‐
Această experiență din
lor și a laicilor. În 1888 Dumne‐
mesajul îngerului al treilea a fost
zeu a făcut un efort disperat prin
predicarea lui Waggoner și Jones și să le demonstreze în viața zilnică, pierdută din vedere în 1888. Animo‐
prin profetul Ellen G. White, pentru a pentru că acestea sunt necesare pen‐ zitatea conducătorilor față de acest
restaura credința lui Isus la locul cu‐ tru mântuire. Trebuie să studiem cu mesaj a anulat experiența ploii târzii,
venit din Evanghelie. Primirea Spiritu‐ seriozitate și rugăciune, în scopul de care ar fi venit peste biserică. Refuzul
lui lui Dumnezeu, dă naștere minții a înțelege aceste adevăruri prețioase; nostru de a accepta acest mesaj ne‐a
divine în sanctuarul interior din sufle‐ și puterea noastră de înțelegere și ținut departe de a doua Cincizecime.
tul credinciosului și ar fi adus, și în învățare va conta cel mai mult.” ‐ Credința lui Hristos care este primită
când noi acceptăm mintea lui Hristos
curând va aduce, biserica să experi‐ Evanghelizare, 196.
prin locuirea interioară a Duhului
menteze ploaia târzie. Prin puterea
Duhului Sfânt, Legea va fi păzită în
„Până când puterea divină nu Sfânt, trebuie să fie adusă acum în
mod perfect, mesajul de aver zare vine în experiența poporului lui Dum‐ experiența fiecărui credincios care
împotriva lucrărilor rele ale oameni‐ nezeu, teoriile false și ideile greșite crede că revenirea lui Isus este foarte
lor va fi proclamat și atunci demon‐ vor ține mințile cap ve, Hristos și aproape. Vezi The Seventh‐day Ad‐
strarea finală a puterii lui Dumnezeu neprihănirea Sa va fi aruncată afară ven st Bible Coomentary, vol. 7, pagi‐
de a răscumpăra, se va încheia în ne‐ din experiența multora și credința lor na 984; Mărturii pentru pastori, 90‐
prihănire.
va fi fără putere în viață. As el că nu 97; Review and Herald Extra, 23 de‐
vor avea o experiență zilnică, vie, a cembrie 1890.
Cu adevărat, această experiență este iubirii lui Dumnezeu în inima lor și
mesajul îngerului al treilea. Vezi dacă nu se vor pocăi cu ardoare, ei
Acei ce refuză să se supună
Evanghelizare, 190,196.
vor fi printre aceia care sunt repre‐ tuturor poruncilor lui Dumnezeu în
zentați de către laodiceenii care vor fi fiecare detaliu fără niciun compro‐
scuipați afară din gura lui Dumne‐ mis, fie că sunt lideri, pastori, sau
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laici, vor fi scuipați afară din gura lui Consacrarea permanentă
Dumnezeu ca laodiceeni, nepregă ți
Mesajul de la 1888 este o che‐
și nedemni pentru a primi pecetea
mare la a fi născut din nou în fiecare
Dumnezeului cel Viu.
zi, o chemare la crucificarea sinelui
Ei vor adopta teorii false cu (egoului) clipă de clipă, dacă dorim să
privire la profeție și la planul mântui‐ vedem Împărăția lui Dumnezeu. Vezi
rii și vor adopta o evanghelie falsă.
Ioan 3 :6 ; 1 Ioan 3:6‐9.
„Eu de asemenea, am văzut, că
mulți nu realizează că trebuie să fie în
ordine trăind sub privirile Domnului,
fără un mare preot în sanctuar,
într‐un mp de necaz. Acei care pri‐
mesc pecetea Dumnezeului cel Viu și
sunt protejați în mpul de necaz, tre‐
buie să reflecte în mod deplin chipul
lui Isus. Eu am văzut că mulți vor ne‐
glija pregă rea atât de necesară și nu
vor privi la mpurile de «înviorare» și
la «ploaia târzie» care îi poate face în
stare să stea în ziua Domnului și să
trăiască în fața Sa. O, cum am văzut
pe mulți în mpul de necaz fără nici‐
un fel de adăpost! Ei au neglijat pre‐
gă rea necesară; de aceea, ei nu vor
primi revigorarea pe care toți trebuie
să o aibă, pentru a‐i face gata să tră‐
iască sub privirile unui Dumnezeu
Sfânt. Acei ce refuză să fie cizelați de
profeți și eșuează să‐și purifice sufle‐
tele în ascultare de tot adevărul și
care sunt gata să creadă că condiția
lor este foarte bună, decât cea din
realitate, vor ajunge în mpul căderii
plăgilor și atunci vor vedea că ei au
avut nevoie să fie cizelați și ciopliți
pentru clădire. Dar atunci nu va mai fi
mp pentru a face aceasta și niciun
Mijlocitor nu va mai pleda cauza lor
înaintea Tatălui. Înaintea acestui
mp, declarația solemnă și cutremu‐
rătoare va fi: «Cine este nedrept să
fie nedrept și mai departe; cine este
în nat, să se în neze și mai departe;
cine este drept, să trăiască și mai de‐
parte în dreptate; și cine este sfânt,
să se sfințească și mai depar‐
te.» (Apocalipsa 22:11). Eu am văzut
că nimeni nu poate avea parte de
„reînviorare” până când ei nu vor
obține victoria asupra fiecărei piedici,
asupra mândriei, egoismului, iubirii
lumii și asupra fiecărui cuvânt și acți‐
uni greșite. De aceea, noi trebuie să
fim atrași din ce în ce mai aproape de
Domnul și în mod serios să căutăm
acea pregă re necesară care ne va
face capabili să stăm în războiul din
ziua Domnului. Fie ca toți să‐și aducă
aminte că Dumnezeu este sfânt și că
nimeni, ci doar ființele sfinte pot
vreodată locui în prezența Lui.” –
Scrieri mpurii, 71.
„Mesajul neprihănirii lui Hris‐
tos răsună de la un capăt al pământu‐
lui până la celălalt pentru a pregă
calea Domnului. Aceasta este slava
lui Dumnezeu care încheie lucrarea
îngerului al treilea.” ‐ Mărturii, vol. 6,
19.

„Neprihănirea din interior va fi
dovedită prin neprihănirea din exteri‐
or. Cine este neprihănit înăuntru nu
este lipsit de inimă și indiferent, ci zi
după zi el se dezvoltă în chipul lui
Hristos, mergând din putere în pute‐
re. Cine este sfințit de adevăr va fi
stăpân pe sine și va urma pe urmele
lui Hristos până când harul va a nge
gloria.” ‐ Review and Herald, 4 iunie
1895.
„Când noi Îl acceptăm pe Hris‐
tos, faptele bune vor apărea ca roade
evidente că noi suntem pe calea vie‐
ții, că Hristos este calea noastră și că
noi mergem pe calea adevărată care
duce la cer.” ‐ Review and Herald, 4
noiembrie 1890.
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să, atunci când El va apărea cu putere
și mare slavă.” ‐ Review and Herald, 9
iulie 1908.
Fraților, haideți să începem să
căutăm acea experiență care în cu‐
rând va aduce ploaia târzie și a doua
Cincizecime. Rugăciunea mea din
inimă este să ne rugăm, să pos m, să
plângem, să studiem pentru experi‐
ența aceasta care L‐a ținut atâta vre‐
me pe Hristos în afara poporului Său
și în afara bisericii Lui. Haideți să nu
uităm că „Numai aceia care au fost
cercetători sârguincioși ai Scripturilor
și care au primit dragostea de adevăr
vor fi ocro ți de amăgirea puternică
ce ia lumea în stăpânire.»” – Trage‐
dia veacurilor, 625.
„Mesajul îngerului al treilea
trebuie să lumineze pământul cu sla‐
va sa; dar doar acelora care au rezis‐
tat ispi rii în puterea Celui Atotputer‐
nic li se va permite să ia parte la pro‐
clamarea acestuia atunci când va de‐
veni o mare strigare .” ‐ Review and
Herald, 19 noiembrie 1908.

„Aceia care așteaptă venirea
Mirelui, vor spune poporului: «Iată‐L
pe Dumnezeul tău». Ul mele raze ale
luminii harului, ul mul mesaj al milei
care va fi dat lumii, este o revelație a
caracterului Său, a iubirii Sale. Copiii
lui Dumnezeu vor manifesta slava Sa.
În propria lor viață și în caracter, ei
vor revela ceea ce harul lui Dumne‐
zeu a făcut pentru ei. Soarele Nepri‐
hănirii va străluci în fapte bune – în
„Când un om este conver t la Dum‐ cuvintele adevărului și în faptele de
nezeu, un nou gust moral este creat; sfințenie.” – Parabolele Domnului
și el iubește lucrurile pe care Dumne‐ Hristos, 415‐416.
zeu le iubește; pentru că viața sa este
legată printr‐un lanț de aur de promi‐
Mesajul de la 1888 este acum
siunile neschimbătoare, ale vieții lui proclamat din nou de rămășița popo‐
Isus. Inima sa este atrasă spre Dum‐ rului lui Dumnezeu. Nouă ni se spune
nezeu.
Rugăciunea
sa
este: că acest mesaj adresat laodiceenilor
«Deschide mi ochii, ca să văd lucruri‐ va fi din nou respins de către majori‐
le minunate ale Legii Tale.» În acest tate. Vezi Mărturii, vol. 5, 10, 50, 136;
standard neschimbător el vede carac‐ vol. 1, 609. Dar acolo va fi o rămășiță
terul Răscumpărătorului și ș e că care va primi mesajul și‐l va trăi prin
este un păcătos, că el nu trebuie să puterea Duhului Sfânt. Isus a zis:
fie salvat în păcatele sale, ci din păca‐ „Căci mulți sunt chemați, dar puțini
tele sale; pentru că Isus este Mielul sunt aleși.” Matei 22 :14.
lui Dumnezeu care înlătură păcatul
Biruința asupra păcatului prin
lumii.” ‐ Review and Herald, 21 iunie
puterea Duhului Sfânt va fi experien‐
1892.
ța acelora care sunt pecetluiți prin
„Pe măsură ce ne apropiem de pecetea Dumnezeului cel Viu. Prin
încheierea mpului, răul prezent va trăirea mesajului de la 1888 poporul
crește din ce în ce mai mult, ducând lui Dumnezeu va face demonstrația
spre pierzare. Noi putem fi în sigu‐ finală a iubirii lui Dumnezeu. Poporul
ranță doar dacă ne ținem cu putere lui Dumnezeu, loial, ascultător, cre‐
de mâna lui Isus, privind tot mpul la dincios și victorios va îndreptăți ca‐
Autorul și Desăvârșitorul credinței racterul Său înaintea universului. Noi
noastre. El este Ajutorul nostru pu‐ trebuie să fim parte a acestei demon‐
ternic.” ‐ Review and Herald, 7 oc‐ strații finale.
tombrie 1890.
RON SPEAR,
„Doar acei care sunt îmbrăcați
Fondator Hope Interna onal
cu hainele neprihănirii Lui, vor fi ca‐
pabili să suporte prezența Sa glorioa‐
„Când Hristos este în inimă,
aceasta se va înmuia atât de tare și
va fi subjugată prin iubire pentru
Dumnezeu și om, încât frământările,
căutările de cusururi și disputele nu
vor mai exista acolo. Religia lui Hris‐
tos în inimă va aduce pentru poseso‐
rul acesteia, o victorie completă asu‐
pra acelor pasiuni care necesită stă‐
pânirea lor.” ‐ Mărturii, vol. 4, 610.

Confruntarea
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bine sau rău?
„Nu presupuneți că acesta este sfârșitul. Este doar începutul socotelilor. Aceasta este doar
prima înghițitură, prima pregustare a unei cupe amare care ne va fi servită an de an până când o regenerare completă a sănătății noastre morale și a vigorii militare nu va avea loc și până când nu vom sta pentru libertatea noastră, ca în vremurile trecute.”
Acestea au fost cuvintele lui
Winston Churchill, cu unsprezece luni
înainte de izbucnirea os lităților celui
de al doilea război mondial. Pentru
Europa anii ’30 au fost o perioadă de
criză. Calmul era realitatea de zi cu zi.
Fără îndoială, Adolf Hitler ar fi putut fi
înlăturat dacă o acțiune decisivă ar fi
fost luată imediat.
Dacă Hitler ar fi fost oprit la
mp, declanșarea unui conflict mon‐
dial poate ar fi fost evitată, însă Euro‐
pa pre ndea pacea de parcă aceasta
ar fi fost o moștenire a sa. Și chiar
injus ția, chiar genocidul și expansiu‐
nea teritorială prin mijloace armate,
poate nu ar fi fost posibilă, dacă vigi‐
lența majorității nu ar fi fost amorțită
de delirul de grandoare că asemenea
lucruri dezgustătoare nu sunt posibi‐
le. Ce trebuia ei să facă? Cei care luau
în considerare dovezile destul de cla‐
re, chiar de sub nasul lor, erau expuși
cri cilor în cel mai rău mod posibil.
Mobilul acțiunii lor era atacat, de par‐
că detractorii lor aveau cumva acces
la resursele interioare ale minții lor.
Era o poziție nepopulară, poziția luată
de Winston Churchill, însă a fost cea
corectă.
La doar șase luni înainte de răz‐
boi era o opinie generală în Anglia, în
care doar șapte la sută din britanici îl
vedeau pe Churchill ca posibil succe‐
sor al lui Neville Chamberlain, ca deți‐
nător a celei mai înalte funcții a co‐
roanei în Regatul Unit.
Un mp dificil, o poziție dificilă.
Noi am avut de asemenea, Munchen‐
urile noastre care au condus doar la
conturarea acelor intenții de creștere
a stăpânirii teritoriale asupra iubitei
noastre Biserici Adven ste de Ziua a
Șaptea. Po rul amar ne‐a fost oferit
an de an. Doar la jumătatea anilor ’30
am văzut cum anexarea Ruhr‐ului a
fost acceptată, cum unirea forțată a
Austriei cu Germania a fost trecută cu
vederea, cum luarea Sudeților a fost
exonerată și ocuparea militară a Boe‐
miei a fost iertată; tot as el Adven ș‐
i de Ziua a Șaptea vigilenți, atrag
atenția asupra distrugerilor nemiloase

a domeniilor doctrinare, una după făcut ceea ce propunea Satana, ar fi
alta, în mp ce strigătele lor de îngri‐ însemnat că primește îndoiala.” –
jorare sunt oprite de atacurile necon‐ Hristos lumina lumii, 118.
tenite, date de interpretări în întregi‐
me străine de mo vele lor. Ar fi tre‐
Ce a făcut Isus? El a răspuns:
buit să fie luată o acțiune decisivă
după prima înghițitură, cât de puține
„Este scris.”
ar fi fost atunci urmările !
Atunci Satan a venit din nou, de
Nu este ușor să vorbeș despre data aceasta renunțând la deghizare,
confruntare. Aceasta nu a fost ușor la pretenții, a venit el însuși în propria
pentru Winston Churchill. Era un lu‐ sa înfățișare.
cru foarte nepopular să faci așa. Nici
„Și Diavolul l‐a suit pe un mun‐
astăzi nu este ușor, deoarece uneori
noi avem de înfruntat pe cei ce sunt te înalt, I‐a arătat într‐o clipă toate
prietenii noștri, pe cei ce sunt asocia‐ împărățiile lumii. Și Diavolul I‐a zis:
ții noștri. Ce vom face noi? Vom sta și «Ție Îți voi da toată stăpânirea și stră‐
vom veghea? Sau vom trece la acțiu‐ lucirea lor, căci mie îmi este dată și eu
o dau oricui voiesc. Dacă te vei închi‐
ne?
na înaintea mea toată va fi a Ta‐
Isus a înfruntat ispi rea
.»” (Luca 4:5‐7).
Să ne îndreptăm spre Luca, ca‐
pitolul patru. Isus a petrecut patruzeci
de zile pregă ndu‐Se pentru confrun‐
tare. Curând, după cele patruzeci de
zile de post, un înger de lumină I‐a
apărut în mijlocul pus etății. Îngerul s
‐a apropiat de Isus în starea sa slăbită
și I‐a zis:
„Deodată a venit la Mântuito‐
rul, ca și cum ar fi fost un răspuns la
rugăciunea Lui, cineva având înfățișa‐
rea de înger ceresc. El spunea că a
primit poruncă de la Dumnezeu să
spună că postul lui Hristos se termina‐
se. După cum Dumnezeu trimisese un
înger să oprească mâna lui Avraam ca
să nu‐l jer ească pe Isaac, tot as el
Tatăl, mulțumit de voința lui Hristos
de a merge pe drumul însângerat,
trimisese un înger să‐L elibereze;
aceasta a fost vestea adusă lui Isus.
Mântuitorul era istovit de foame, tân‐
jind după hrană, când Satana L‐a ata‐
cat pe neașteptate. Arătând la pietre‐
le presărate în pus e, pietre în formă
de pâine, ispi torul zise: «Dacă eș
Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pie‐
trele acestea să se facă pâini». Deși
înfățișarea lui era ca a unui înger de
lumină, aceste prime cuvinte ‐ «dacă
eș Fiul lui Dumnezeu» ‐ i‐au trădat
caracterul. Era o încercare vicleană de
a introduce îndoiala. Dacă Isus ar fi

„Tu nu ai nevoie să treci prin
suferința despre care tu crezi că este
înaintea Ta. Există un drum ocolitor.”
„Și Isus răspunzând a zis:
«Înapoia mea Satan! Este scris: ‘Să te
închini lui Yahweh Elohimul tău și nu‐
mai Lui să‐I slujeș .’»” Luca 4 :8.
Este aceasta confruntare? Da,
este cu siguranță. Isus a confruntat
provocarea Satanei cu privire la misiu‐
nea Sa. Satan a spus : „Eu am pentru
ne o cale mult mai ușoară. Tu nu
trebuie să faci ceva ce este prea greu
pentru ne. Dumnezeu nu‐Și tratează
propriul Său Fiu în felul acesta.” Și
Isus i‐a zis : „Înapoia Mea, Satan.”
Aceasta este confruntarea.
Confruntarea lui Ilie
Să ne întoarcem în Vechiul Tes‐
tament la 1 Regi 18 : 17‐18.
„Abia a zărit Ahab pe Ilie și i‐a
zis: «Tu eș acela care tulburi pe Isra‐
el?» Și el i‐a răspuns: «Nu eu am tul‐
burat pe Israel; ci tu și casa tatălui
tău, fiindcă ați părăsit poruncile lui
Yahweh și te‐ai dus după Baali.»”
Este aceasta confruntare? De
această dată nu între Isus și Satan, ci
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Confruntarea a desființat ca‐
între un profet al lui Dumnezeu și
regele lui Israel. Priviți la versetul 21: cealmaua lor. Atunci ei au fost capa‐
bili să meargă din nou la zid deoarece
„Atunci Ilie s‐a apropiat de tot ei nu au fost înfricoșați de pretențiile
poporul și a zis: «Până când veți și de ridiculizarea venită din partea
șchiopăta de amândouă picioarele? dușmanilor lor. Dar aceasta nu este
Dacă Yahweh este Dumnezeu, mer‐ întreaga poveste :
geți după El, iar dacă este Baal, mer‐
„Din partea oamenilor din po‐
geți după Baal! Poporul nu i‐a răs‐
por și din partea nevestelor lor s‐au
puns un cuvânt.”
ridicat mari plângeri împotriva frați‐
Era poporul asemenea europe‐ lor lor Iudei. … Alții ziceau: «Punem
nilor în anii ’30 ? Poporul nu i‐a răs‐ zălog ogoarele, viile și casele noastre,
puns un cuvânt. Închinarea la Baal a ca să avem grâu în mpul foametei.»
cucerit tot poporul Israel. În crânguri … Am hotărât să mustru pe cei mari
și în temple preoții jer eau lui Baal, și pe dregători, și le‐am zis: ,,Ce! voi
iar poporul a permis ca aceasta să se împrumutați cu camătă fraților voș‐
întâmple. Ei au rămas tăcuți, pentru tri?» Și am strâns în jurul meu o mare
că unii dintre conducători erau prie‐ mulțime …. «Dați‐le înapoi astăzi
teni de‐ai lor și ei nu doreau să le fie ogoarele, viile, măslinii și casele, și a
împotrivă. Acum ajungem la acest suta parte din argintul, din grâul, din
episod, unde un om a trebuit să stea mustul și din untdelemnul, pe care l‐
împotriva regelui, a profeților lui Baal ați cerut de la ei ca dobândă». Ei au
și a poporului și să‐i mustre. Versetul răspuns: «Le vom da înapoi, și nu le
patruzeci ne arată încheierea acestei vom cere nimic, vom face cum ai
zis.» Atunci am chemat pe preoți,
confruntări:
înaintea cărora i‐am pus să jure că își
„Puneți mâna pe prorocii lui vor ținea cuvântul. (Neemia 5:11‐12).
Baal, le‐a zis Ilie, nici unul să nu sca‐
Acolo se făcea nedreptate, în
pe! Și au pus mâna pe ei. Ilie i‐a co‐
borât la pârâul Chison și i‐a înjunghi‐ țara lui Iuda, chiar și după perioada
cap vității. Și Neemia a înfruntat
at acolo.”
acea nedreptate și a instaurat drep‐
„Asemenea acțiune decisivă nu tatea în țară. Dar chiar și aceasta nu
va fi deloc populară astăzi, dar Ilie, ca este finalul poveș i :
profet al Domnului, a ș ut ce trebuie
să facă dacă dorea ca Israelul să fie
„Înainte de aceasta, preotul
salvat. Ilie a înfipt adânc toporul la Eliașib, care era pus peste cămările
rădăcina pomului.
Casei Dumnezeului nostru, și rudă cu
Tobia, pregă se pentru el o cămară
Confruntarea lui Neemia
mare, unde puneau mai înainte daru‐
rile de mâncare, tămâia, uneltele,
Ierusalimul zăcea în ruine și zeciuiala din grâu, din must, și din
Neemia a venit să reconstruiască zi‐ untdelemn, părțile rânduite pentru
durile sale. Neemia 4:1‐3, spune:
Leviți, cântăreți și ușieri, și darurile
ridicate pentru preoți.” (Neemia 13:4
„Când a auzit Sanbalat că ridi‐ ‐5)
căm iarăși zidul, s‐a mâniat și s‐a su‐
părat foarte tare. Și‐a bătut joc de
Locul unde ei aduceau darurile
iudei și a zis înaintea fraților săi și poporului erau acum camerele speci‐
înaintea ostașilor Samariei: «La ce ale ale dușmanului poporului lui
lucrează aceș iudei lipsiți de putere? Dumnezeu, iar de supraveghere se
Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor ocupa una din familiile preoțeș .
aduce jer e? Oare vor termina într‐o
„Mi‐a părut foarte rău, și am
zi ? Oare vor da ei viață unor pietre
de înmormântare sub mormane de aruncat afară din cămară toate lucru‐
praf arse de foc?» Tobia amonitul era rile lui Tobia. Apoi am poruncit să se
lângă el și a zis: «Să zidească numai! curățească odăile, și am pus iarăși în
Dacă se va sui o vulpe, le va dărâma ele uneltele Casei lui Dumnezeu, da‐
rurile de mâncare și tămâ‐
zidul lor de piatră.»”
ia.” (versetele 8‐9).
Neemia con nuă în versetele
14‐15: „M‐am uitat și ridicându‐mă,
Neemia l‐a aruncat afară pe
am zis mai‐marilor, căpeteniilor și Tobia din templu și a curățit camere‐
celuilalt popor: «Nu vă temeți de ei! le, și a decretat locul ca un loc sfânt
Aduceți‐vă aminte de Domnul cel pentru zeciuieli și daruri, pentru a fi
mare și înfricoșător și luptați pentru depozitate acolo. Aceasta necesita
frații voștri și fiicele voastre, pentru curaj. El mai departe spune:
soțiile voastre și pentru casele voas‐
„Pe vremea aceasta am văzut
tre.» Când au auzit vrăjmașii noștri că
am fost înș ințați și că Dumnezeu le‐ în Iuda niște oameni călcând la teasc
a nimicit planul, ne‐am întors cu toții în ziua Sabatului, aducând snopi, în‐
cărcând măgarii cu vin, struguri și
la zid, fiecare la lucrarea lui.”
smochine, și cu tot felul de lucruri, și
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aducându‐le la Ierusalim în ziua Saba‐
tului. Și i‐am mustrat chiar în ziua
când își vindeau mărfurile. …. Am
mustrat pe mai marii lui Iuda, și le‐
am zis: «Ce însemnează această faptă
rea pe care o faceți, pângărind ziua
Sabatului? Oare n‐au lucrat așa pă‐
rinții voștri, și nu din pricina aceasta a
trimes Dumnezeul nostru toate aces‐
te nenorociri peste noi și peste ceta‐
tea aceasta? Și voi aduceți din nou
mânia Lui împotriva lui Israel, pângă‐
rind Sabatul!»” (versetele 15, 17‐18).
Din nou el îi înfruntă pe cei ce
călcau Legea lui Dumnezeu și încura‐
jau poporul să facă așa. Și un mic epi‐
sod, ul mul, îl întâlnim în versetele
23‐25:
„Tot pe vremea aceea, am vă‐
zut pe niște Iudei, cari își luaseră ne‐
veste Asdodiene, Amonite și
Moabite. Jumătate din fiii lor vor‐
beau limba asdodiană, și nu ș au să
vorbească limba evreiască; nu cunoș‐
teau decât limba cutărui sau cutărui
popor. I‐am mustrat, și i‐am bleste‐
mat; am lovit pe unii din ei, le‐am
smuls părul, și i‐am pus să jure în Nu‐
mele lui Dumnezeu, zicând: «Să nu vă
dați fetele după fiii lor, și să nu luați
fetele lor de neveste nici pentru fiii
voștri, nici pentru voi.»”
Neemia a fost un om al con‐
fruntărilor. Noi îl putem găsi ca fiind
chiar ofensator pentru majoritatea
adven ș lor de ziua a șaptea de as‐
tăzi. Cu toate acestea, el a fost unul
dintre cei mai mari lideri de după
perioada cap vității pe care l‐a avut
Israelul. Un om foarte, foarte credin‐
cios, un om al lui Dumnezeu. Însă el a
luat o poziție împotriva dușmanilor,
împotriva liderilor corupți, împotriva
compatrioților lui care încălcau Le‐
gea, împotriva a orice Îl dezonora pe
Dumnezeu, fără să conteze de unde
ar fi fost acesta.
Isus S‐a confruntat cu liderii religioși
falși
Isus, cel mai mare revelator al
iubirii lui Dumnezeu și a harului pen‐
tru acest pământ, Cel a cărui spirit
este îndelung răbdător și milos și în
ul mă instanță rezonabil, a vorbit
unele adevăruri tăioase poporului din
vremea Sa :
„Atunci Isus a vorbit mulțimilor
și ucenicilor Săi, zicând: Cărturarii și
fariseii stau pe scaunul lui Moise.
Deci toate câte vă spun ei păziți‐le și
faceți‐le, dar după faptele lor să nu
faceți ! Căci ei zic și nu fac, însă leagă
sarcini apăsătoare și greu de purtat și
le pun pe umerii oamenilor, dar ei
nici cu degetul nu vor să le miște.
Toate faptele lor le fac ca să fie văzuți
de oameni. As el își fac filacteriile
late, își fac poalele veșmintelor cu
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ciucuri lungi; le place locul întâi în
sinagogi; le plac plecăciunile prin pie‐
țe și să fie numiți de oameni : Rabi,
Rabi…. Dar vai de voi, cărturari și fari‐
sei fățarnici, pentru că voi închideți
oamenilor împărăția cerurilor; nici
voi nu intrați în ea și nici pe cei care
vor să intre, nu‐i lăsați să intre.
Vai de voi cărturari și farisei
fățarnici! Pentru că voi mâncați case‐
le văduvelor, în mp ce, de ochii lu‐
mii, faceți rugăciuni lungi; de aceea
veți lua o pedeapsă mai mare. Vai de
voi, cărturari și farisei fățarnici, pen‐
tru că voi înconjurați marea și uscatul
ca să faceți un prozelit, și când a de‐
venit așa, faceți din el un fiu al Ghee‐
nei, de două ori mai rău decât voi
înșivă….Vai de voi, cărturari și farisei
fățarnici! Pentru că voi curățați par‐
tea de afară a paharului și a farfuriei,
dar înăuntru sunt pline de lăcomie și
neorânduială.
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Isus a fost făcută cu o inimă frântă.
Este o diferență între a vedea și a
plânge pentru păcatele făcute și exul‐
tarea în jurul ul mului scandal din
biserica noastră. Este ușor să exerciți
spiritul lui Satan și să gândim că noi
urmăm exemplul lui Isus și Neemia.

corupe. El va găsi o cale pentru a‐și
impune ideile lui și să le încorporeze
în ceea ce noi punem pe trupurile
noastre, as el ca mândria, gelozia,
invidia și toate felurile de emoții și
sen mente să apară și să iasă la ivea‐
lă.

O altă problemă este aceea că
este ușor să judeci mo vele, însă
aceasta este domeniul lui Dumnezeu.
Noi nu avem nicio modalitate de a
vedea în mintea vreunui om. Tot ce‐
ea ce noi putem judeca sunt acțiuni‐
le, rezultatele, adevărul versus eroa‐
re. De aceea, trebuie să ne ținem
gura închisă, sau noi vom cădea sub
condamnarea lui Isus.

Da, ceea ce punem pe trupuri‐
le noastre este o decizie pentru sau
împotriva lui Dumnezeu. Ceea ce pu‐
nem în interiorul corpurilor noastre
este de asemenea o decizie, fie pen‐
tru sau împotriva Lui. Trupul este
templul lui Dumnezeu, și cum ne vom
raporta la acest templu este modali‐
tatea în care ne raportăm la întreaga
creație a lui Dumnezeu. Aceasta nu
este o problemă personală; nu este o
problemă privată. Este o problemă
de bine și rău, de eroare sau adevăr,
de controversa dintre Dumnezeu și
Satana.

Pentru că există pericole în
confruntare, înainte de a fi vreo con‐
fruntare de orice fel, ar trebui să fie
multă rugăciune, sfătuire împreună,
să fie studiu. Dar, frați și surori, hai‐
deți să nu evităm lupta din cauză că
În 2 Timotei 4:10 se găsește
Vai de voi, cărturari și farisei aceasta este neplăcută.
una dintre cele mai triste afirmații ale
fățarnici! Pentru că voi sunteți ca
lui Pavel : „Căci Dima din dragoste
mormintele văruite, care pe dinafară Ce să confruntăm?
pentru lumea de acum m‐a părăsit.”
se arată frumoase, iar pe dinăuntru
Mulți adven ș sunt pe cale să pără‐
sunt pline de oasele morților și de
Ce ar trebui noi să confrun‐ sească adevărul pentru că ei iubesc
orice fel de necurăție. Tot așa și voi: tăm ? Ar trebui să înfruntăm lumes‐ această lume din prezent. Nimeni nu
pe dinafară vă arătați oamenilor ca cul care mătură totul în rândurile poate iubi pe Dumnezeu și lumea
fiind drepți, dar pe dinăuntru sunteți adven smului de ziua a șaptea, în aceasta, în același mp :
plini de fățărnicie și fărădelege. Vai toate părțile lumii. Satan a mărșăluit
„Nu iubiți lumea, nici lucrurile
de voi cărturari și farisei fățarnici! cu lumescul în multe departamente
Pentru că voi zidiți mormintele pro‐ ale bisericii noastre, și noi nici măcar din lume. Dacă iubește cineva lumea,
rocilor, împodobiți gropile celor nu am vegheat cu atenție pentru a dragostea Tatălui nu este în el. Căci
drepți, și ziceți: Dacă am fi fost noi în vedea câtă distrugere a provocat su‐ tot ce este în lume, po a cărnii, po a
zilele părinților noștri, nu am fi fost fletelor noastre. Lumescul muzicii i‐a ochilor și mândria vieții, nu este de la
părtași cu ei la sângele prorocilor. deschis calea lui Satan să‐și infiltreze Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2 : 15‐16).
Prin aceasta mărturisiți despre voi muzica sa și „să o facă parte” a căii
Aceasta acoperă întregul do‐
înșivă că sunteți fiii celor care au lui Dumnezeu. Acum cele două au
omorât pe proroci. Voi deci, umpleți fost amestecate împreună, as el că meniu. Cum putea să fie Isus ispi t în
măsura părinților voștri. Șerpi, pui de suntem aproape neajutorați în a face toate lucrurile ca noi, dacă El nu a
vipere ! Cum veți scăpa de judecata diferența. Dacă această tendință ar fi avut televizor, așa cum avem noi as‐
Gheenei?” Matei 23 : 1‐7, 13‐15, 27‐ fost confruntată în anii anteriori, noi tăzi ? Deoarece, și în acea vreme
33.
nu ne‐am confrunta cu aceste dificul‐ exista po a cărnii, dorința ochilor și
mândria vieții peste tot în jurul Său și
tăți astăzi.
Aceasta este confruntarea,
prin nașterea Sa în propriul lui trup,
fraților și surorilor, a Celui care a avut
La fel în cazul televiziunii și al ca o țesătură care ține totul împreu‐
cea mai mare iubire în inima Sa mai producțiilor cinematografice, nu sunt nă. Toate ființele umane sunt testate
mult decât orice om care a umblat pe prea mulți creș ni născuți din nou în exact aceleași puncte.
acest pământ.
care să producă filme la Hollywood
Deși circumstanțele pot fi dife‐
sau la New York. Nu sunt prea mulți
Pericolele confruntării
creș ni născuți din nou care să hotă‐ rite și s mulii diferiți, ispi rile sunt
rască care ar fi cele mai bune filme toate la fel, po a cărnii, dorința ochi‐
Este confruntarea un concept din punct de vedere moral și pe care lor și mândria vieții. Noi trebuie să
biblic? Acesta nu este unul ușor. Este nerii noștri să le poată privi. Filmele confruntăm po a și mândria chiar
unul pe care 90 % din adven ș i de lor sunt diferite de acelea preferate aici, în propriile noastre vieți. Noi
trebuie să le înfruntăm atunci când
ziua a șaptea vor prefera să nu‐l de creș ni.
ne rănesc familiile, copiii și atunci
menționeze. Sunt puțini cei ce iubesc
La fel este și cu distracția, cu ce când acestea fac rău bisericilor noas‐
confruntarea, ei sunt însă minoritari.
Majoritatea dintre noi găsim acest ne petrecem noi mpul liber? Ce ne tre. Acestea trebuie să fie confrunta‐
lucru respingător, să stai împotriva atrage nouă atenția? Am fi noi mân‐ te.
unui prieten, unui coleg, unui lider și dri și fericiți dacă L‐am lua pe Isus
Hristos cu noi în fiecare loc unde ne
să‐i spui NU.
Ce altceva mai trebuie să con‐
ducem să ne distrăm?
fruntăm ? Cred că, una din cele mai
Există pericole în confruntare,
periculoase zone, chiar acum, pentru
pericole reale. Este destul de ușor să
Este ușor să spui că hainele noi ca adven ș , este compromisul.
exerciți spiritul lui Satan. Amărăciu‐ sunt doar o problemă de gust. Dar Noi nu vom renunța la credința noas‐
ne, mânie, cinism, denunțare, căuta‐ nimic nu este neutru. Satan nu va tră, nu vom nega credința noastră, ci
rea fiecărui lucru rău care poate fi permite omenirii ca vreo prac că noi doar o vom valorifica puțin ; noi
imaginat, dar aceasta nu este ceea ce inocentă a acesteia, să rămână ino‐ doar ne vom clin un pic de la adevă‐
a făcut Isus Hristos. Confruntarea lui centă. El va găsi o cale pentru a o rul corect. Unele lucruri pot fi com‐
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promise, însă altele nu. Noi trebuie mai intensă decât a oricăruia dintre
să înfruntăm compromiterea adevă‐ noi. Doar pe această bază Isus a biru‐
it în controversa cu Satan. Dacă El ar
rului atât la membrii cât și la lideri.
fi evitat acest conflict, nimeni din
univers nu ar fi dovedit vreodată că o
Confruntarea erorii doctrinare
ființă născută în această lume, cu o
O, cum dorim cu disperare să natură umană egoistă, ar putea să se
ne facem plăcuți ! Am obosit să tot supună vreodată Legii lui Dumnezeu.
fim denigrați ca sectă sau ca legaliș . Și dacă Isus nu ar fi venit cu o natură
Noi dorim să fim acceptați la
cele mai mari întruniri ale
altora care mărturisesc a fi
creș ni. Avem teamă de a fi
numiți sectă și în multe, mul‐
te cazuri, noi permitem relați‐
ilor cu publicul, să anuleze
principiile noastre.
Noi nu trebuie să lăsăm
ca dorința de a face un pas
înainte să ne determine să
călcăm în noroi. Trebuie să
înfruntăm compromisul, frați
și surori, pentru că într‐un fel
este deja târziu. Dar nu va fi
prea târziu, dacă decidem să
nu ne dăm bătuți. Trebuie să
înfruntăm eroarea oriunde și
sub orice formă aceasta apa‐
re.
Este posibil ca eu și tu
să fim mântuiți crezând ero‐
nat, dacă noi credem cu sin‐
ceritate, și dacă lumina n‐a
ajuns la noi. Dar eu și tu nu
putem niciodată să‐L îndrep‐
tățim pe Dumnezeu și să în‐
cheiem domnia păcatului de
pe această planetă, crezând și
învățând eroarea. Și atâta
vreme cât eroarea con nuă
să fie învățată, cu atât a doua
venire a Domnului va întârzia
mai mult. Pentru că Dumne‐
zeu nu poate veni până când
caracterul Său este revelat
cuvânt cu cuvânt și experi‐
mentat de către poporul Lui.
Doar adevărul poate îndrep‐
tăți numele lui Dumnezeu, iar
noi, frați și surori, trebuie să
confruntăm eroarea, ori de
câte ori o întâlnim.
Ce fel de eroare ? Ci ți
Evrei 4 :15‐16, pentru exem‐
plificare :
„Căci n‐avem un Mare
Preot, care să n‐aibă milă de
slăbiciunile noastre; ci unul care în
toate lucrurile a fost ispi t ca și noi,
dar fără păcat. Să ne apropiem dar cu
deplină încredere de scaunul harului,
ca să căpătăm îndurare și să găsim
har, pentru ca să fim ajutați la vreme
de nevoie.”
Pe ce bază îndrăznim să venim
în fața tronului? Pe baza faptului că
Domnul nostru Isus Hristos a fost
„ispi t în toate lucrurile ca și noi” și
lupta prin care El a trecut a fost mult

EROAREA
Dar eu și tu nu vom putea
niciodată să‐L îndreptățim pe
Dumnezeu și să încheiem domnia
păcatului pe această planetă,
crezând și învățând eroarea.

umană căzută în această lume, ni‐
meni nu ar fi dovedit vreodată că
Satan este un mincinos, chiar în acest
punct. Suntem cu un pas mai aproa‐
pe de încheierea marii controverse
decât a fost Adam atunci când s‐a
răzvră t în Grădina Edenului.
Eroarea trebuie confruntată,
frați și surori, dacă este vreo speran‐
ță a încheierii acestei controverse
universale. Învățăturile despre Ellen
G. White și principiile rela ve de in‐
terpretare și selecție folosite asupra

ZGUDUIREA ADVENTISMULUI

scrierilor unui profet trebuie să fie
confruntate. Ignorarea unor sfaturi
deoarece acestea nu par a fi aplicabi‐
le mpului nostru, fiind expirate ca
dată, trebuie să fie confruntată.
Faptul că ispășirea s‐a sfârșit la
cruce trebuie să fie confruntată. Deși
jer a a fost deplină pe Calvar, lucra‐
rea de ispășire nu a fost completă,
și nu va fi completă până când Hris‐
tos nu Își va termina lucrarea de
curățire a sanctuarului ceresc. Noi
trebuie să confruntăm erorile care
neagă pietrele de hotar ale adevă‐
rurilor pe care le cunoaștem, cum
ar fi mpul necazului lui Iacov, me‐
sajul sanctuarului, curățirea sanctu‐
arului și spălarea păcatelor. Aceste
adevăruri cons tuie adven smul.
Eliminați acestea și noi vom putea
să închidem ușile. Aceste adevăruri
trebuie să fie apărate. Poate Dum‐
nezeu să ne dea biruința asupra
tuturor păcatelor, chiar acum? Poa‐
te Dumnezeu să‐mi asigure mie
aceiași putere, aici și acum, pe care
El I‐a asigurat‐o lui Isus Hristos?
Poate Dumnezeu găsi un în‐
treg popor care va trăi pe toată
suprafața pământului, care va fi
loial în așa măsură pentru El, încât
ei mai degrabă ar muri, decât să
păcătuiască în vreun fel împotriva
Lui? Poate Dumnezeu face aceas‐
ta? Cine poate tră așa? Ai ajuns tu
deja desăvârșit? Nu aceasta este
problema. Poate Dumnezeu să facă
aceasta? Aici este problema. Și da‐
că acest adevăr este negat, atunci
această problemă ar trebui să fie
confruntată.
F.D. Nichol, a scris în anul
1950 după o conferință biblică ur‐
mătoarele: „Doctrinele de bază ale
acestei mișcări sunt țesute împreu‐
nă. Ele nu sunt izolate, doctrine
fără legătură unele cu altele, încât
oricare dacă ar fi negată sau respin‐
să să nu producă daune celorlalte.
Dimpotrivă, întreaga structură a
adevărului este afectată, chiar dacă
doar una dintre ele este atacată.” ‐
Our Firm Founda on, vol. 2, 764.
(Această carte a fost publicată în
1953 de către Review and Herald
Publishing Associa on ).
Mesajul nostru este un me‐
saj integral. Mesajul adven smului
nu poate fi separat și luat pe bucăți.
Acest mesaj este unul unitar, un set
de credințe interconectate care tre‐
buie menținute împreună, sau ele
cad toate împreună.
Confruntând apa a
De asemenea, noi trebuie să
înfruntăm apa a; poate cea mai mor‐
tală dintre toate problemele. Apa a
– este așa de ușor să stai în spate și
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să lași pe altcineva să acționeze în
locul tău. Poate cea mai periculoasă
dintre toate problemele noastre este
să lași pe altcineva să facă ceea ce
poți face tu. Credem noi într‐adevăr
despre noi înșine că suntem bogați și
că ne îmbogățim din ce în ce mai
mult și că nu mai avem nevoie de
nimic? Această întrebare merge până
în profunzimea inimii, până la mo ‐
vațiile interioare ale inimii:
„Dacă Dumnezeu detestă un
păcat mai presus de altul, de care
poporul Său se face vinovat, atunci
acela este păcatul de a nu face nimic
într‐un caz de urgență. Indiferența și
neutralitatea în crizele religioase este
văzută de Dumnezeu la fel ca cea mai
gravă crimă și este egală cu cel mai
rău p de os litate împotriva lui
Dumnezeu.” ‐ Mărturii, vol. 3, 281.

tate deasupra tuturor celorlalte situ‐
ații urgente. Vom face noi ceva? Noi
trebuie să înfruntăm frica, frați și su‐
rori. Frica aceea care alimentează
apa a. Frica cumplită este mo vul
ascuns care‐i descurajează pe cei mai
mulți dintre noi, să ia a tudine atunci
când ar trebui să se confrunte.
Acest rău de necrezut, nu va fi
oprit prin asigurări că totul este bine,
că situația nu este atât de gravă, ori
prin încercările de a găsi un teren
comun imaginar și care nu a existat
niciodată, la fel ca și chemarea pen‐
tru unitate printre cei iremediabil de
reconciliat. As el de chemări încura‐
jează doar înaintarea erorii care nu
arată nicio ezitare în înaintarea sa
constantă împotriva adevărului.
Aceasta înaintează din „Ruhr” spre
„Austria” către „Sudeți” și de acolo în
„Boemia”, fără nici un strigăt de opri‐
re, strigăt pierdut în urechile celor
care ar putea acționa decisiv pentru
oprirea valului răului care se revarsă
peste maluri. Trebuie ca oamenii lui
Dumnezeu să aștepte un prilej ase‐
mănător cu cel de dinaintea invadării
Poloniei, înainte de a da o lovitură
decisivă pentru a opri aceste valuri
consecu ve de eroare?

Cel mai rău p de os litate
împotriva lui Dumnezeu rămâne ne‐
păsarea deoarece nouă nu ne plac
vărsările de sânge. Însă este o vărsa‐
re de sânge spirituală care are loc
chiar acum, frați și surori. Însă noi nu
dorim să fim implicați. Dacă Dumne‐
zeu detestă cu oroare un păcat mai
mult decât altul, aceasta nu are nimic
„Orice întârziere, orice adapta‐
de a face cu situația de urgență.
Acum avem cel mai urgent moment re cu cei care schimbă și deformează
din întreaga istorie a adven smului adevărurile doctrinale stabilite, cu cei
care au caracteris ci dis ncte, toate
de ziua a șaptea.
implică pierderi omeneș . Nu pierde‐
Panteismul pălește pe lângă rea vieții fizice, ca pe câmpul de lup‐
ceea ce este astăzi. Atacul asupra tă, ci pierderea vieții veșnice. Îndrăz‐
adevărului este o situație de necesi‐ nim noi să negociem des nele veșni‐
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ce ale nerilor noștri favorizând
avansarea acelora a căror loialitate
este cu siguranță străină de adven ș‐
i de ziua a șaptea? Va fi jus ficat
prețul îngrozitor? Nu ne mai putem
complace în picoteala de biserică sau
în automulțumirea laodiceană. Che‐
marea este la arme. Regele cheamă
voluntari. În această armată nu va fi
un singur recrut. Toți voluntarii tre‐
buie să treacă un test medical sever
pentru a determina prezența unei
sănătăți morale și a unei vigori milita‐
re. Conducătorii lor trebuie să cu‐
noască înaintarea acestei alianțe re‐
le. Prima dată, trebuie menținute
pozițiile prezente, și atunci terenul
pierdut trebuie recuperat până când
va fi o capitulare completă a dușma‐
nului.
Atunci se va putea spune că
am luat poziție pentru libertate ca în
mpurile de mult apuse. Dacă putem
învăța ceva din istorie, inclusiv din
istoria celui de al doilea război mon‐
dial și a perioadei de dinaintea aces‐
tuia este că întotdeauna compromi‐
sul aduce dezastrul.
Cu toată dragostea lui Isus,
toată preocuparea lui Neemia și cu
tot curajul lui Ilie, noi trebuie să ne
încleștăm brațele și să spunem: Pe
aici nu se trece! Prin harul lui Dumne‐
zeu, veniți să facem așa!
HARVEY STECK
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Să-i grăbim venirea!
Este aceasta un lucru imposibil? După opinia unora
dintre noi întârzierea Domnului Hristos este doar apa‐
rentă, iar poporului nu‐i stă în pu nță să grăbească veni‐
rea Mântuitorului. Cuvintelor apostolului Petru
„așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu” (2 Pe‐
tru 3:12), li se dă o altă însemnătate, de parcă Dumnezeu
nu ar spune ceea ce a spus (vezi 1SG, 19) prin oamenii pe care
i‐a inspirat. Mulți se întreabă de ce suntem încă pe pă‐
mânt așteptând revenirea Domnului Hristos. Întrebarea
a generat multe răspunsuri, inclusiv acela că mpul veni‐
rii Domnului Hristos este un mp fix care nu este influen‐
țat de ascultarea sau neascultarea poporului, ori de pă‐
catele sau desăvârșirea acestuia, în consecință ascultarea
este ac vă, iar grăbirea nu este o parte pe care poporul
advent o are de împlinit în planul de mântuire. În rându‐
rile care urmează vom vedea cum a răspuns la această
dilemă Cel care era în Hristos împăcând lumea cu Sine.
Mesajele pe care le vom ci în rândurile următoare sunt
luate din scrierile ul mului profet pe care Dumnezeu l‐a
avut pentru poporul Său.

tare Celui ce ședea pe nor: «Pune secerea Ta și seceră:
pentru că a venit ceasul să seceri, și secerișul pământului
este copt.»” (Apocalipsa 14: 6‐15)
„secerișul, este sfârșitul veacului” (Matei 13:39)
„El va ros vorbe de hulă împotriva Celui Prea
Înalt, va asupri pe sfinții Celui Prea Înalt, și se va încume‐
ta să schimbe vremile și legea; și sfinții vor fi dați în mâi‐
nile lui mp... de o vreme, două vremi, și o jumătate de
vreme. Apoi va veni judecata, și i se va lua stăpânirea,
care va fi prăbușită și nimicită pentru totdeauna. (Daniel
7:25‐26)

„Multă vreme a așteptat Dumnezeu ca spiritul de
slujire să pună stăpânire pe întreaga biserică, as el încât
fiecare ins să lucreze pentru El potrivit destoiniciei sale.
Când membrii bisericii lui Dumnezeu își vor face lucrarea
hotărâtă lor în câmpurile ce au atâta nevoie, atât în
preajma lor, cât și mai departe, împlinind însărcinarea
Evangheliei, atunci lumea întreagă va fi în curând aver ‐
Când va veni Hristos?
zată și Domnul Isus va reveni pe acest pământ cu putere
și slavă mare. «Evanghelia aceasta a Împărăției va fi pro‐
„Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovădui‐ povăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie
tă în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.»” ‐ Faptele
apostolilor, 111.
neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” (Matei 24:14)

„Și am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul
cerului, cu o Evanghelie vecinică, pentru ca s‐o vestească
locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții,
oricărei limbi și ori cărui norod. El zicea cu glas tare:
«Temeți‐vă de Dumnezeu, și dați‐I slavă, căci a venit cea‐
sul judecății Lui; și închinați‐vă Celui ce a făcut cerul și
pământul, marea și izvoarele apelor!» Apoi a urmat un
alt înger, al doilea, și a zis: «A căzut, a căzut Babilonul,
cetatea cea mare, care a adăpat toate neamurile din vi‐
nul mâniei curviei ei!» Apoi a urmat un alt înger, al trei‐
lea, și a zis cu glas tare: «Dacă se închină cineva fiarei și
icoanei ei, și primește semnul ei pe frunte sau pe mână,
va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat nea‐
mestecat în paharul mâniei Lui; și va fi chinuit în foc și în
pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea Mielului. Și
fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor. Și nici
ziua, nici noaptea n‐au odihnă cei ce se închină fiarei și
icoanei ei, și oricine primește semnul numelui ei! Aici
este răbdarea sfinților, cari păzesc poruncile lui Dumne‐
zeu și credința lui Isus.» … Apoi m‐am uitat, și iată un nor
alb; și pe nor ședea cineva care semăna cu un fiu al omu‐
lui; pe cap avea o cunună de aur; iar în mână, o secere
ascuțită. Și un alt înger a ieșit din Templu, și striga cu glas

„Domnul Hristos așteaptă cu mult dor să Se mani‐
feste în Biserica Sa. Când caracterul Domnului Hristos va
fi în mod desăvârșit reprodus în poporul Său, atunci El va
veni să‐i ia la Sine ca fiind ai Săi.” – Parabolele Domnului
Hristos, 69.
„Dacă toți aceia care mărturisesc Numele Său ar
aduce roade spre slava Sa, cât de repede ar putea fi lu‐
mea întreagă semănată cu sămânță Evangheliei. În cu‐
rând, marele seceriș final va fi copt, și Domnul Hristos va
veni ca să strângă grâul cel prețios.” – Idem.
„Împărăția Sa nu va veni până când vestea cea bu‐
nă a harului Său nu va fi dusă peste tot pământul. Așa‐
dar, dacă ne predăm lui Dumnezeu și câș găm suflete
pentru El, grăbim venirea Împărăției Sale. Numai aceia
care se consacră în slujba Sa, zicând: «Iată‐mă, trimite‐
mă», ca să deschidă ochii orbilor, să‐i întoarcă pe oameni
de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la
Dumnezeu, «Ca să primească, prin credința în Mine, ier‐
tarea de păcate și moștenirea împreună cu cei sfinți» ‐
numai ei se vor ruga în sinceritate «Vie Împărăția Ta».” –
Cugetări de pe muntele fericirilor, 108‐109.
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„Timpul de încercare este foarte aproape de noi,
pentru că marea strigare a îngerului al treilea a început
deja, prin descoperirea neprihănirii lui Hristos, Răscum‐
părătorul care iartă păcatele.” – Solii alese, vol. 1, 363.
A întârziat Hristos sau este doar o aparență?
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când solia va fi ves tă tuturor neamurilor, popoarelor și
în toate limbile. Oare noi, cei care pre ndem a fi cercetă‐
tori ai profeției, uităm că îndelunga răbdare a lui Dumne‐
zeu față de cei nelegiuiți este o parte a planului vast și
plin de milă, prin care El caută să realizeze salvarea sufle‐
telor?” — Review and Herald, 18 iunie 1901.

„Dacă ar fi fost a ns scopul lui Dumnezeu de a du‐
„Noaptea lungă a întristării este grea, dar diminea‐
ța este amânată din milă, pentru că, dacă Domnul ar ve‐ ce întregii lumi solia îndurării, Hristos ar fi venit, iar sfinții
ni, atât de mulți ar fi găsiți nepregă ți. Mo vul acestei ar fi fost primiți în cetatea lui Dumnezeu.” ‐ Review and
întârzieri îndelungate este acela că Dumnezeu nu vrea ca Herald, 24 decembrie 1903.
poporul Său să piară.” – Mărturii, vol. 2, 194.
Poartă cineva vina?
„Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi îndeplinit planul
lui Dumnezeu de a‐i ves lumii solia harului, până acum,
„N‐a fost voia lui Dumnezeu ca Israel să rătăcească
Hristos ar fi venit pe pământ, iar sfinților li s‐ar fi spus patruzeci de ani în pus e; El dorea să‐i ducă direct în țara
bun venit în cetatea lui Dumnezeu.” – Mărturii, vol. 6, Canaanului și să‐i împământenească acolo, ca un popor
sfânt și fericit. Dar «n‐au putut intra din cauza necredin‐
450.
ței» (Evrei 3, 19). Din cauza abaterii și a apostaziei, au
„Ș u că dacă poporul lui Dumnezeu ar fi păstrat o pierit în pus e și alții au fost chemați să intre în țara fă‐
legătură vie cu El, dacă ar fi ascultat Cuvântul Său, astăzi găduită. La fel, n‐a fost voia lui Dumnezeu ca venirea lui
ar fi fost în Canaanul ceresc.” ‐ General Conference Bule‐ Hristos să fie amânată atâta vreme, iar poporul Său să
rămână atâția ani în această lume a păcatului și durerii.
n, 30 mar e, 1903.
Dar necredința i‐a despărțit de Dumnezeu. Pentru că au
„Mi s‐a arătat grupul de persoane prezente la Con‐ refuzat să facă lucrarea pe care El le‐o dăduse, alții au
ferință. Îngerul a spus: „Unii vor fi hrană pentru viermi, fost chemați să vestească solia.” – Tragedia veacurilor,
dar câțiva vor trece prin perioada ul melor șapte plăgi și 457‐458.
vor rămâne în viață pe pământ, pentru a fi transformați
la revenirea lui Isus”. – Mărturii, vol. 1, 131‐132
„Dacă biserica lui Hristos și‐ar fi îndeplinit lucrarea
încredințată, așa cum a hotărât Domnul, întreaga lume
„În soliile adresate oamenilor, îngerii lui Dumne‐ ar fi fost aver zată și Domnul Isus ar fi venit pe pământ
zeu arată că mpul este foarte scurt, Așa mi‐a fost pre‐ cu putere și cu mare slavă.” – Viața lui Isus, 633‐634.
zentat întotdeauna. Este adevărat că mpul s‐a prelungit
„Timp de patruzeci de ani, necredința, murmura‐
mai mult decât ne‐am așteptat în zilele de la începutul
ves rii acestei solii. Mântuitorul nostru nu a venit atât de rea și răzvră rea au împiedicat vechiul Israel să intre în
curând cum am sperat. Totuși a dat greș Cuvântul Dom‐ țara Canaanului. Aceleași păcate au amânat intrarea Isra‐
nului? Niciodată! Trebuie să nu uităm că atât făgăduințe‐ elului modern în Canaanul ceresc.” – Solii alese, vol. 1,
le, cât și amenințările lui Dumnezeu sunt condiționale. 69.
Dumnezeu i‐a încredințat poporului său o lucrare de în‐
deplinit pe pământ. Solia îngerului al treilea trebuia să fie
„Dacă fiecare străjer de pe zidurile Sionului ar fi
ves tă și atenția oamenilor trebuia să fie îndreptată spre sunat din trâmbiță cu putere, lumea ar fi putut deja să
Sanctuarul ceresc, unde a intrat Domnul Hristos ca să audă solia de aver zare. Totuși lucrarea este rămasă în
facă ispășire pentru poporul Său. Reforma Sabatului tre‐ urmă cu mulți ani. În mp ce oamenii au dormit, Satana
buie să înainteze. Spărtura din Legea lui Dumnezeu să fie ne‐a luat‐o înainte.” – Mărturii, vol. 9, 29.
reparată. Solia să fie propovăduită cu glas tare, pentru ca
toți locuitorii pământului să fi aver zați. Poporul lui Așadar, putem noi grăbi venirea Domnului?
Dumnezeu trebuie să‐și curețe sufletul prin ascultarea de
„Stă în puterea noastră să grăbim revenirea Dom‐
adevăr și să fie pregă t pentru a sta fără vină înaintea Lui
la venirea Sa. Dacă, după marea dezamăgire din 1844, ar nului nostru, ves nd lumii Evanghelia. Nu trebuie doar să
fi rămas neclin ți în credință și ar fi urmat uniți pe calea așteptăm, ci să și grăbim venirea zilei lui Dumnezeu (2
deschisă de providența lui Dumnezeu, primind solia înge‐ Petru 3: 12).” – Hristos lumina lumii, 633.
rului al treilea și propovăduind‐o cu puterea Duhului
„Domnul ne‐a dat putere ca, prin conlucrarea cu
Sfânt în lume, adven ș i ar fi văzut mântuirea lui Dum‐
nezeu. Domnul ar fi lucrat cu putere împreună cu efortu‐ El, să grăbim sfârșitul acestei stări de suferință.” ‐ Educa‐
rile lor, lucrarea ar fi fost încheiată, iar Hristos ar fi venit ție, 264.
deja pentru a‐i da poporului Său răsplata.” – Manuscrisul
4, 1883.
Q.E.D.
„Venirea Domnului nu va întârzia peste

mpul

23

Vă
recomandăm

Duﬃeld este unul dintre cei mai clari scriitori contemporani din Adventism
și cu o cunoștință vastă asupra motivelor pentru care noi ca și popor am
pierdut oportunitatea de a intra în Canaan‐ul ceresc în ultima parte a
secolului al XIX‐lea și de atunci înainte. Cartea are 516 pagini, dar merită
orice efort de a fi obținută!
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