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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de către Dumnezeu. Credem că acestei biserici i s-a încredințat ul ma solie de har care trebuie dusă lumii și privim cu
încredere spre triumful glorios al acestei mișcări profe ce care își va încheia lucrarea în neprihănire. Faptul că în
aceste zile grele biserica nu reflectă voința Domnului este pentru noi un mo v de amărăciune, dar nu și de descurajare. Cuvântul lui Dumnezeu stă ca o garanție că acei care fac parte din ea vor fi cernuți și încercați și deși cea mai
mare parte din ei nu vor trece testul, va rămâne o rămășiță care va onora pe Domnul prin ascultarea de toate poruncile Sale. Timpul de cernere pe care îl trăim cere o pregă re specială și de aceea considerăm apariția site-ului
absolut necesară. Suntem încrezători că Dumnezeu are oameni care iubesc adevărul și vor sta pentru el în ciuda
tuturor încercărilor. Sperăm ca prin prezentarea subiectelor abordate, Duhul Sfânt să ne poată trezi din amorțeala
specifică Laodiceei și as el să putem grăbi revenirea Mântuitorului.
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Editorial
Era începutul unui nou secol pentru lume, dar și începutul unei noi perioade pentru mult iubitul popor al lui Dumnezeu – Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea. În mp ce membrii bisericii stăteau
fără griji în băncile lor, schimbarea plana deasupra bisericii. Fără îndoială, erau lucruri care necesitau
schimbare, dar nu în felul în care au avut loc în cadrul sesiunilor Conferinței Generale din 1901 și 1903
în care s-au realizat schimbări organizatorice, însă nu schimbarea pe care o dorea Dumnezeu.
Anii 1890 – 1900 au fost o perioadă dificilă pentru biserica lui Dumnezeu. În mp ce se zbătea
frene c în refuzul soliei de la Minneapolis, aceasta, prin liderii de la Ba le Creek își exilase în Australia
singura voce pe care o avea atunci Dumnezeu.
„Cred că nu ți-am prezentat toată mașinațiunea care m-a făcut să ajung aici, în Australia. Poate că tu nu vei înțelege niciodată pe deplin aceste lucruri. În plecarea noastră din America nu a fost
mâna Domnului. El nu a descoperit că era voia Lui ca eu să plec din Ba le Creek. Domnul nu a plănuit
aceasta, dar v-a lăsat pe voi toți să acționați după închipuirile voastre. … S-a dorit atât de mult ca noi
să plecăm, încât Domnul a permis ca aceasta să se întâmple. Aceia care au obosit din cauza mărturiilor
date, au fost lăsați fără persoane care să le dea. Despărțirea noastră de Ba le Creek s-a produs pentru
a lăsa oamenii să meargă după voia lor, pe calea lor, despre care au crezut că este mai bună decât calea Domnului.” – Materialele 1888, 1622.
Zece anii mărturiile au venit doar prin scrisori și nu au produs schimbări în mersul bisericii din
America. Aceasta a mers înainte după voia oamenilor, pe calea lor, iar lucrurile s-au deteriorat. Revista Review and Herald din 25 septembrie purta pe ul ma pagină următorul anunț: „Următoarea telegramă, care este o veste bună pentru mii, și care va răspunde la multe întrebări, a fost primită vinerea
trecută la ora 15:30 - «San Francisco, California, 21 septembrie 1900 – Sora White și echipa sa a ajuns
cu bine în această dimineață.» G.A. Irwin.” Dumnezeu își trimisese solul acasă, în inima lucrării.
Evenimentele petrecute în biserică în primii ani ai secolului al XIX – lea și-au găsit loc în istoria
bisericii. Dar declarațiile istorice făcute cu privire la acei ani, cum că după 13 ani de criză biserica a
ieșit victorioasă, sunt departe de adevăr și nu am greși dacă am spune că sunt o denaturare intenționată a realității. Conferințele Generale din 1901 și 1903 trebuie să ocupe un rol însemnat în studiul
fiecărui adven st de ziua a șaptea care dorește să învețe din greșelile trecutului, pentru a nu le repeta.
Înainte de deschiderea oficială a sesiunii Conferinței Generale din 1901, pe data de 1 aprilie, o
întâlnire neoficială a avut loc în biblioteca colegiului din Ba le Creek. Ellen White era prezentă și a fost
invitată să vorbească. Și-a început discursul in tulat „Putere regească” cu următoarele cuvinte: „Aș
prefera să nu vorbesc astăzi, dar nu pentru că nu am nimic de spus, ci pentru că am, am ceva de
spus.” În cuvintele care au urmat ea și-a exprimat îngrijorarea cu privire la puterea autoritară care s-a
centralizat la sediul Conferinței Generale și a blocat lucrarea lui Dumnezeu. Nu este de mirare că în
ziua următoare, 2 aprilie, în discursul de deschidere al sesiunii ea a spus că trebuie să avem o nouă
organizare construită pe un principiu diferit. Despre acesta am amin t în prezentarea video in tulată
„Conferința Generală din 1901” (h p://www.zguduireaadven smului.ro/1888/conferinta-generaladin-1901/). Mai multe informații despre această conferință, precum și despre cea din 1903, cu care
este strâns legată, puteți obține în ar colele din această revistă.
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Putere regească
Înainte de deschiderea sesiunii Conferinței Generale din 1901,
în biblioteca Colegiului Ba le Creek a avut loc o întâlnire în cadrul căreia Ellen White a ținut următoarea cuvântare:
Aș prefera să nu vorbesc astăzi, deși nu din cauză că nu aș avea
nimic de spus. Am ceva de spus. Starea de lucruri care există în conferință nu este clar înțeleasă de către unii care ocupă poziții în cadrul
conferinței, sau de alții care poartă responsabilități în alte linii ale lucrării.
Lucrarea se în nde; este în dezvoltare. Lumina pe care o am de la
Domnul a fost exprimată din nou şi din nou, nu către aşa de mulţi cum
sunt astăzi aici, ci către diferiţi indivizi. Planurile pe baza cărora Dumnezeu doreşte să lucrăm au fost expuse.
Niciodată nu ar trebui ca mintea unui singur om, sau minţile câtorva oameni, să ﬁe privite ca suﬁciente în înţelepciune şi putere pentru a controla lucrarea şi pentru a spune ce planuri să ﬁe urmate.
Povara lucrării în câmpul acesta vast nu ar trebui să rămână peste doi
sau trei bărbaţi. Noi nu a ngem standardul înalt care, având în vedere
adevărul măreţ şi important pe care îl deţinem, Dumnezeu aşteaptă ca
noi să-l a ngem.
Mereu şi mereu, oamenii au spus, „Glasul Conferinţei este
glasul lui Dumnezeu; de aceea totul trebuie să ﬁe raportat la conferinţă. Conferinţa trebuie să-şi dea permisiunea sau să impună restricţia
în diferitele ramuri ale lucrării”. Aşa după cum mi-au fost prezentate
lucrurile, există un cerc îngust, şi în interiorul acestui cerc strâmt, către
care sunt blocate toate intrările, sunt aceia cărora le place să exercite
o putere regească. Dar lucrarea dusă în toate câmpurile cere un cu totul alt fel de acţiune. Este nevoie să se pună o temelie diferită de temelia care a fost pusă în trecut.
Am auzit mult despre faptul că totul trebuie să meargă pe căile
reglementate. Când vom vedea că aceste „căi reglementate” sunt curățite și raﬁnate, că poartă amprenta Dumnezeului cerului, atunci va ﬁ
mpul să se aprobe aceste căi. Dar dacă vedem că solie după solie date de Dumnezeu sunt primite și acceptate, și totuși nicio schimbare nu
se face, ș m că o putere nouă trebuie să ﬁe introdusă în căile reglementate. Administrația căilor reglementate trebuie să ﬁe schimbată cu
totul, organizată din nou. Trebuie să ﬁe un comitet, compus nu dintr-o
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jumătate de duzină de bărbați, ci din reprezentanți din toate ramurile lucrării noastre, din casele
noastre de editură, din ins tuțiile noastre educaționale, și din sanatoriile noastre, care au viață în
ele, care lucrează con nuu și se lărgesc con nuu.
Mi-au fost arătate câmpurile care ar ﬁ trebuit să ﬁe deschise în America. Dar unde în California sau în Michigan, cele două mari centre ale lucrării, se face lucrare agresivă? Unde se vede
lupta din câmpurile noi?
Dumnezeu doreşte ca lucrarea Lui să ﬁe o putere care să ducă la ridicare, lărgire şi ex ndere. Dar conducerea lucrării a devenit confuză în ea însăşi. Nu că ar dori cineva să ﬁe greşit sau
să facă ceva greşit, ci principiile sunt greşite. Principiile acestea sunt aşa de străine de principiile
lui Dumnezeu încât Dumnezeu nu poate binecuvânta pe cei ce lucrează pe baza lor. Ceea ce
trebuie să ﬁe făcut, este să se introducă alte minţi. Aceia care au lucrat în aceleaşi canale de ani
de zile, sunt descurajaţi şi confuzi. Noi nu putem încredinţa unora ca aceş a responsabilităţile înfricoşătoare care trebuie să ﬁe purtate.
Au fost date în con nuu instrucţiuni în ce priveşte principiile sacre, înălţătoare, înnobilatoare care ar trebui să conducă în ins tuţiile noastre. Interesele Conferinţei Generale şi tot ceea
ce se referă la conducerea lucrării, necesită minţi controlate de Duhul Sfânt. Dacă cei însărcinaţi
cu lucrarea nu dau dovadă că sunt sub controlul Duhului Sfânt, dacă nu dovedesc că primesc putere de la Dumnezeu pentru a o împărtăşi în responsabilităţile pe care le au, trebuie să se facă o
schimbare fără întârziere.
Să ne ferească Dumnezeu, fraţilor, ca această conferinţă să se încheie, aşa cum s-au încheiat
conferinţele noastre din trecut, cu aceeaşi conducere, cu acelaşi ton, cu aceeaşi ordine. Domnul
vrea ca aceia ce au cunoş nţă de adevăr să-şi vină în ﬁre. El vrea ca ei să se trezească. Este mpul
să ne trezim şi să luminăm, căci lumina noastră vine, şi slava Domnului răsare peste noi. Dacă nu
vrem să facem aceasta, atunci putem la fel de bine să încheiem astăzi conferinţa, ca şi mai târziu.
După lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, tot ce este în legătură cu această conferinţă
trebuie să ﬁe privit ca foarte sacru. De ce? Pentru că în această vreme lucrarea are să ﬁe pusă pe
o bază mai bună. Au fost urmate principii greşite. În ul mii cincisprezece ani au fost luate decizii
care nu erau bune; iar acum Dumnezeu ne cheamă la o schimbare. El are nevoie în lucrarea Lui de
bărbaţi ai credinţei, capabili, bărbaţi care înţeleg că pentru ei este aşezată o scară pe care să o
urce pas cu pas, şi că aceia care vor urca scara, în cele din urmă vor păşi în împărăţia cea veşnică a
Domnului şi Mântuitorului nostru, Isus Hristos. Haideţi să înaintăm spre cer. Lăsaţi ca orice ﬁr de
egoism ce a fost ţesut în lucrare, să ﬁe scos afară.
Lucrarea ar trebui să ﬁe sută la sută mai sus decât este acum. Agenţiile satanice lucrează
cu toată puterea lor pentru a ne slăbi şi distruge, şi dacă nu are loc o trezire în poporul lui Dumnezeu, duşmanul va câş ga biruinţa. Dumnezeu ne cheamă să ne trezim, să ne apucăm de lucrarea Lui, şi să lucrăm pentru acum şi pentru eternitate.
Mulţi păşesc iar şi iar pe acelaşi teren. Bisericile noastre mari ar trebui să furnizeze bărbaţi
educaţi, instruiţi şi disciplinaţi, pregă ţi să intre în via Domnului; dar ce fac ele? Câmpurile
sărăcăcioase din Sud, strigă la Dumnezeu după ajutor. Câmpurile acestea abia dacă au fost a nse,
cu toate soliile pe care Dumnezeu le-a dat de un număr bun de ani.
Este nevoie urgentă ca acestei stări să i se pună capăt. Lăsaţi lucrarea să ﬁe ţesută după modelul după care a fost ţesută până acum, şi în cele din urmă se va distruge. Dumnezeu cheamă la
o schimbare decisivă. Nu aşteptaţi până când conferinţa se va încheia, şi după aceea să vă adunaţi
forţele ca să vedeţi ce se poate face. Haideţi să vedem ce se poate face acum. Căutaţi ce putere şi
ce inteligenţă poate să ﬁe folosită în cadrul conferinţei. Toate acestea să se unească pentru a se
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ocupa de lucrare în mod inteligent. De aceasta este nevoie.
Fiecare ins tuţie să aibă ceva de zis în lucrarea cauzei în care are interes. Dumnezeu vrea să
ﬁm uniţi în lucrare, să nu ﬁe pusă întreaga povară peste doi sau trei bărbaţi. Dacă nu se face o
schimbare, fratele Irwin în curând nu va mai putea lucra de loc. El are nevoie de sprijin. El s-a
luptat aşa de mult în lucrare încât trebuie să aibă parte de o schimbare căci al el se va prăbuşi.
Avem nevoie de bărbaţi care vor sta aşa de credincioşi principiului, ca acul busolei faţă de
pol. Dumnezeu va pune la probă bărbaţii cărora le sunt date responsabilităţi în lucrarea Lui, şi
dacă ei nu dovedesc că au o idee corectă despre principiile creş ne, El îi va îndepărta şi va pune
pe alţii în locul lor. Dumnezeu vrea să ş m ce înseamnă să lucrezi pe baza principiilor cerului. El
vrea ca aceia ce sunt puşi în funcţii să ş e ce înseamnă ca ﬁecare să stea în locul şi în poziţia lui,
ascultând de cuvintele, „să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoş nţa; cu cunoş nţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.” Fraţilor, haideţi să ne atârnăm cuvintele acestea în cămările
minţii. Dacă trăim după planul trasat aici, „nu veţi aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi
se va da din belşug intrare în Împărăţia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos.”
2Petru 1:5-11.
Dumnezeu vorbeşte serios cu noi. El a văzut comportarea avară şi aceasta este vrednică de
dispreţ în ochii Lui. Dacă bărbaţii nu se vor schimba, nu vor vedea niciodată împărăţia lui Dumnezeu. Ei sunt aşa de lipsiţi de nobleţe, de generozitate, de gingăşie şi compasiune, precum şi de
iubirea lui Hristos, aşa cum dealurile Ghilboa au fost lipsite de rouă şi de ploaie. Ei nu pot ﬁ treziţi
ca să-şi vadă starea. A fost spus destul, dar aceasta nu i-a condus la reformă. Solia trimisă de cer
este acceptată cu gura, dar nu s-a făcut nicio schimbare. Aceasta este ceea ce mă alarmează. Eu
văd că dacă nu este mai multă gingăşie, mai multă compasiune, mai mult din iubirea lui Dumnezeu, atunci binecuvântarea cerului va ﬁ retrasă. Ioan a ş ut despre ce vorbea atunci când a zis,
„Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ţi, deci, aminte de unde ai
căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Al el, voi veni la ne, şi-ţi voi lua sfeşnicul
din locul lui, dacă nu te pocăieş .”
E nevoie să studiem ceea ce a scris Ioan despre iubirea lui Dumnezeu. Iubirea aceasta nu a
fost cul vată, şi dacă nu este cul vată, atunci se dezvoltă opusul ei. Dragostea lui Dumnezeu nu
se manifestă în casele noastre de editură. Cei ce au prac cat lucruri necins te, s-au măgulit singuri că sunt oameni de afaceri cu spirit ascuţit, însă ei pierd în loc să câş ge şi, dacă nu fac o schimbare, lumina le va ﬁ luată. Ei nu reuşesc să-şi dea seamă că este în interesul ins tuţiei cu care sunt
în legătură, ca ei să acţioneze cu nobleţe în orice vreme, să vină în ajutorul Domnului. Dumnezeu
nu ne va achita până când principiile Lui nu sunt urmate în ins tuţiile noastre.
Dumnezeu vrea să spună exact ceea ce spune. El ne cheamă la o schimbare. Aceleaşi lucruri
se repetă, aceleaşi idei sunt urmate, aceleaşi comitete sunt alese. Într-o mică secţiune este un
rege care domneşte, iar toţi ceilalţi sunt secunzii lui, în mp ce sunt alţii care ar ﬁ mai capabili să
facă lucrarea, deoarece nu lucrează pe baza unor planuri înguste.
Eu simt intens în ce priveşte această problemă. Nu vreau să vorbesc în felul acesta. Dacă vă
veţi topi văzând duioşia lui Dumnezeu, cu inimile zdrobite în faţa Lui, aşa încât să nu mai ﬁţi
înşelători, veţi vedea că El urăşte egoismul. Dacă introduceţi egoismul în administrarea cauzei Lui,
aceasta face ca fărădelegea să ﬁe de o sută de ori mai mare. Îl faceţi pe Dumnezeu să-i ﬁe ruşine
de voi.
Voi trebuie să ﬁţi reprezentanţii lui Isus Hristos, reprezentanţii caracterului Său. Voi trebuie
să dovediţi că îndepliniţi principiile vii ale cerului în ﬁecare domeniu de acţiune. Dumnezeu nu va
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accepta focul vostru obişnuit. El vrea să folosiţi focul cel sacru pe care El l-a aprins pe altarul divin.
Este dorinţa Lui ca focul acesta să consume tot ceea ce este comun, tot egoismul, tot ce este
ie in. Lucrurile acestea trebuie să ﬁe curăţate din bărbaţii care ajută la pregă rea unui popor
care să reziste în ul mul mare conﬂict, care este chiar asupra noastră. Eu-l trebuie să ﬁe ascuns în
Hristos. Când aceasta se întâmplă, va ﬁ văzut Hristos. Hristos va ﬁ văzut, ca marele Lucrător.
Dumnezeu doreşte ca acele comitete care se ocupă de aceleaşi lucruri de atâta mp, să ﬁe
eliberate din autoritatea lor. Să li se dea o şansă de viaţă, ca să se vadă dacă nu pot ieşi din
făgaşele pe care au intrat. Nu am nicio speranţă că vor putea ieşi, fără o schimbare profundă,
deoarece, măcar că Duhul lui Dumnezeu a lucrat asupra lor, totuşi răul este încă acolo fără să ﬁe
reformat.
Domnul doreşte ca Duhul Sfânt să pătrundă în această întrunire. El declară că trebuie să ﬁe
îndepărtată orice urmă de necinste în tranzacţii, căci El urăşte aceasta. Nicio viclenie nu trebuie să
ﬁe exercitată faţă de slujitorii Lui, care lucrează pentru El şi îşi aduc zecimea în tezaur pentru a putea ﬁ susţinută cauza Lui. Tezaurul lui Dumnezeu trebuie să ﬁe alimentat cu zecimea, care trebuie
privită ca un fond sacru. Ea este a lui Dumnezeu şi trebuie să ﬁe dată de bună voie, pentru ca lucrarea să ﬁe susţinută. Cei aﬂaţi în poziţii de răspundere trebuie să acţioneze în aşa fel încât poporul să aibă deplină încredere în ei. Acestor bărbaţi nu ar trebui să le ﬁe frică să descopere la lumina zilei tot ceea ce ţine de administraţia lucrării.
Când lucrarea a fost în faza ei de copilărie, soţul meu obişnuia să se sfătuiască cu bărbaţi cu
judecată sănătoasă. Lucrarea era mult mai puţin ex nsă decât este acum, dar el nu se simţea capabil să o administreze de unul singur. El şi-a ales sfetnici dintre cei ce purtau responsabilităţi în
toate părţile lumii. Şi, după ce se sfătuiau împreună, bărbaţii aceş a se întorceau la lucrarea lor,
simţind o mai mare responsabilitate pentru a duce lucrarea înainte în direcţii bune, pentru a ridica, a puriﬁca şi a consolida, aşa încât cauza lui Dumnezeu să poată merge înainte cu putere.
Ar trebui să ﬁm plini de bucurie şi fericire când ne gândim că Dumnezeu ne-a dat privilegiul
de a ﬁ împreună lucrători cu El. Noi putem avea toată puterea pe care Dumnezeu S-a angajat să
ne-o dea, atunci când ne consacrăm pe noi înşine Lui. În cer s-a luat angajamentul ca toate facilităţile şi bogăţiile cerului să ﬁe împărtăşite ﬁecărui lucrător sincer şi credincios, care simte că este
dependent cu totul de Dumnezeu.
Dacă lăsaţi pe Dumnezeu în afara ecuaţiei, şi permiteţi ca tendinţele voastre moştenite şi
cul vate să intervină în lucrarea voastră, atunci sunteţi pe un teren foarte alunecos. Atunci nu
croiţi cărări drepte pentru picioarele voastre, ci cărări strâmbe. Nu ne putem permite să facem
aceasta. Răscumpărarea noastră a costat prea mult. Hristos Şi-a lăsat deoparte haina regească şi
coroana împărătească, şi a coborât din înalta Lui autoritate, pentru ca El, având divinul şi omenescul combinat, să poată să ﬁe o stâncă pe care să omul să poată păşi pentru a ajunge la cer. Aceasta a făcut El, pentru ca oamenii să poată sta pe un teren avantajos împreună cu Dumnezeu.
Sﬁnţenia Lui umple viaţa oricui mănâncă pâinea vieţii şi bea din apele mântuirii. Acela care
primeşte şi prac că cuvintele lui Hristos, are viaţa veşnică. Viaţa aceasta este în el pentru că el
este în Hristos.
Cum îi poate binecuvânta Dumnezeu pe aceia care manifestă spiritul care spune „nu-mi
pasă”, un spirit care îi conduce să umble contrar luminii pe care le-a dat-o Dumnezeu? Eu nu vă
cer să acceptaţi cuvintele mele. Lăsaţi-o pe sora White deoparte. Nu citaţi cuvintele mele cât veţi
trăi, până când nu vă supuneţi Bibliei. Când Biblia ajunge hrana voastră, mâncarea şi băutura
voastră, când principiile ei devin elementele caracterului vostru, veţi ş mai bine cum să primiţi
sfatul de la Dumnezeu. Astăzi, înalţ cuvântul cel preţios în faţa voastră. Nu mai repetaţi ceea ce
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am spus, şi nu mai ziceţi, „sora White a spus aşa”. Căutaţi ce spune Domnul, Dumnezeul lui Israel,
şi după aceea faceţi ceea ce vă porunceşte. Hristos a spus „trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a
trimis”.
Noi trebuie să urmăm principiile pe care Dumnezeu le-a stabilit atunci când avem de-a face
unii cu alţii; căci noi suntem cumpăraţi cu sângele lui Hristos. Gândiţi-vă la aceasta! Cumpăraţi cu
sângele lui Hristos! Pe El L-a costat viaţa ca să ne aibă. A fost răs gnit pentru noi şi totuşi, aceia
pe care El doreşte să-i vadă şezând aproape de cer, dând dovezi inconfundabile despre faptul că
ei primesc lumina slavei Sale, umblă în întuneric.
Nu de emoţie avem nevoie, ci de o credinţă vie în cuvântul viu al viului Mântuitor, un Mântuitor care a declarat deasupra mormântului împrumutat de la Iosif, „Eu sunt învierea şi viaţa”. El
vrea ca noi să trăim principiile Lui. Dar unii puşi în poziţii de răspundere, nu apreciază aceste principii. Ei au fost puşi la probă şi încercaţi. Trebuie să se facă o schimbare. Daţi-le şansa să meargă
în câmp şi să vadă ce înseamnă să lupţi pentru cauză, aşa cum luptă unii dintre slujitorii lui Dumnezeu. Lăsaţi-i să vadă ce înseamnă să zideş lucrarea, ce înseamnă să înﬁinţezi ceva din nimic.
Atunci vor înţelege că este dorinţa lui Dumnezeu ca slujitorii Lui să ﬁe legaţi împreună, pentru ca
ﬁecare parte a lucrării Lui să ﬁe conectată cu oricare altă parte, toate ﬁind unite împreună prin
legăturile de aur ale cerului.
Nu trebuie să ﬁe regi în lucrarea noastră, să nu ﬁe oameni care să-şi în ndă mâna şi să
spună lucrătorilor lui Dumnezeu, „nu puteţi merge acolo; nu vă vom susţine dacă mergeţi acolo”.
„Noi”! Ce au ei de-a face cu susţinerea? Sunt ale lor mijloacele de susţinere? Banii vin de la popor,
şi Dumnezeu m-a instruit să spun celor ce lucrează în câmpuri lipsite, să meargă la popor şi să le
spună care le sunt necesităţile. Ei vor obţine de la popor mijloace pentru a clădi lucrarea în câmpurile în care se aﬂă.
Există o lume care trebuie să ﬁe aver zată. Trebuie să avem comitete care să împiedice lucrarea? Dacă privim la oraşele din America, unde sunt monumentele înălţate pentru Dumnezeu?
Unde sunt bisericile care să aducă slavă numelui Său? Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru lucrarea
misionară medicală. Dumnezeu va chema ﬁecare suﬂet care este educat, să lucreze în direcţia
aceasta în legătură cu lucrarea evangheliei. El are locuri pentru ei. Nicio piatră să nu ﬁe pusă în
calea celor ce se străduiesc să înveţe pe nerii noştri cum să facă această lucrare. Domnul va
arăta pe faţă că El va lucra împreună cu aceia care vor să lucreze. El spune, „Voi sunteţi împreună
lucrători cu Dumnezeu”.
M-a durut inima când am fost în California. Acolo sunt neri care lucrează în biserici, dar unde este puterea pentru a deschide câmpuri noi? Unde sunt aceia care vor să spună „noi nu
trebuie să stăm cu aceia care cunosc adevărul, ci trebuie să intrăm în câmpuri noi”? Este o lume
de salvat, dacă bărbaţii şi femeile vor să cedeze cerinţelor adevărului. Seminţele adevărului
trebuie să ﬁe semănate. „Ridicaţi-vă ochii şi priviţi câmpurile, care sunt albe, gata pentru seceriş”,
a spus Hristos. El vrea ca noi să vedem starea câmpului. Vă veţi mai simţi atunci liberi să călătoriţi
din loc în loc, pentru a vizita bisericile? Nu, nu! Dumnezeu să vă ajute şi să vă dea duhul soliei, ca
să tânjiţi după suﬂete şi să nu le daţi drumul până când nu sunt conver te. Aceasta este lucrarea
pe care doreşte Dumnezeu să o vadă făcută, şi până când acest spirit nu cuprinde pe ﬁecare om şi
ﬁecare conferinţă, lucrarea nu poate înainta cu putere. Domnul doreşte ca poporul Său să adopte
lumina în ce priveşte reforma sanitară, conducându-i pe cărările tăgăduirii şi jer irii de sine.
Oh, cât de mult m-a durut că s-au aruncat obstacole în calea mea în ce priveşte acest subiect. Unii au spus, „Sora White mănâncă brânză, şi de aceea suntem liberi să mâncăm brânză”.
Am gustat brânza o dată sau de două ori, dar aceasta e cu totul altceva decât să faci din ea un ar8

col de dietă. Odată, pe când eram la Minneapolis, am şezut la o masă pe care era ceva brânză.
Eram destul de bolnavă atunci, şi unii dintre fraţii mei mi-au spus că ei credeau că dacă aş mânca
puţină brânză, mi-ar face bine. Am mâncat o bucăţică, şi de atunci s-a relatat în adunări mari cum
că sora White mănâncă brânză.
Nu am carne în casa mea de ani de zile. Dar, voi să nu renunţaţi la carne doar pentru că sora
White nu o mănâncă. Nu dau nimic pe reforma voastră sanitară dacă aceasta este temelia pe care
se bazează. Vreau să staţi în demnitatea voastră personală şi în consacrarea voastră individuală
faţă de Dumnezeu, întreaga ﬁinţă ﬁind dedicată lui Dumnezeu. „Dacă cineva mânjeşte templul lui
Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu; căci templul lui Dumnezeu este sfânt, şi templul Lui
sunteţi voi.”
Vreau să vă gândiţi la aceste lucruri. Nu faceţi din nicio ﬁinţă umană criteriul vostru. Voi
aveţi un trup care este făcut într-un mod minunat şi uimitor. Ar trebui să ne purtăm cu multă grijă
faţă de corpul acesta. Sistemul ﬁzic trebuie să ﬁe menţinut în perfectă ordine, pentru ca puterea
creierului să ﬁe pătrunzătoare şi puternică.
Orice povară inu lă pusă în stomac, va înceţoşa creierul. Veniţi la o adunare în felul acesta,
după ce mâncaţi o masă copioasă, fără să faceţi exerciţiu ﬁzic, şi ideile voastre nu vor ﬁ bune de
nimic. Veţi ﬁ somnoroşi. Nu veţi înţelege cu adevărat propunerile la care vă daţi acordul. Aduceţivă dieta în conformitate cu legile naturale, şi o mare schimbare se va vedea.
Nu faceţi referire la ceea ce a spus sora White. Nu vă cer să faceţi aceasta. Dumnezeu mi-a
spus că mărturia mea trebuie să ﬁe spusă în faţa acestei conferinţe, şi că eu nu trebuie să încerc
să-i fac pe oameni să o creadă. Lucrarea mea este să las adevărul în faţa poporului, şi cei care
apreciază lumina din cer, vor accepta adevărul. Dumnezeu vrea ca voi să croiţi cărări drepte pentru picioarele voastre, pentru ca şchiopul să nu trebuiască să se întoarcă din drum.
Domnul doreşte ca împreună cu conferinţa să ﬁe conectată abilitatea pe care El a dat-o lui
Dr. Kellogg. El vrea ca poporul Său să folosească cât mai mult abilitatea pe care El a revărsat-o
peste slujitorii Lui. El nu a dorit ca lucrarea medicală misionară să se separe de lucrarea evangheliei, sau lucrarea evangheliei să ﬁe separată de lucrarea medicală misionară. Acestea trebuie să se
îmbine una într-alta. Lucrarea medicală misionară trebuie să ﬁe privită ca lucrarea de pionier. Ea
trebuie să furnizeze mijloacele pentru a ﬁ dărâmată prejudecata. Ca braţul drept, ea trebuie să
deschidă uşile pentru solia evangheliei.
Dumnezeu vrea ca lucrătorii Lui să stea umăr lângă umăr alături de Dr. Kellogg, care uneori a
fost aproape disperat şi aproape şi-a pierdut raţiunea din cauza poziţiilor pe care le-au adoptat
unii. Mulţi au aruncat pietre înaintea carului ca să împiedice înaintarea lui, măcar că ar ﬁ trebuit
să înţeleagă faptul că Dumnezeu vrea ca lucrarea medicală misionară să meargă înainte.
Înainte să vin la această conferinţă, am avut îndoieli în ce priveşte locul unde să stau pe mpul conferinţei. Dr. Kellogg m-a invitat cu curtoazie să-mi fac din casa lui căminul meu. Dar s-a pus
problema că „se va zice că Dr. Kellogg m-a inﬂuenţat”. Apoi m-am gândit, „lasă-i să spună, dacă
asta vor să spună. Ei au spus-o şi până acum, măcar că nu aveau vreun mo v mai mare ca acum
ca să o spună”. Totuşi, pentru că am dorit să îndepărtez orice mo v posibil pentru poveş , am
decis să nu rămân la locuinţa doctorului. Vineri seara, la momentele noastre de închinare, (la locuinţa din Elmshaven, în nordul Californiei) am cerut Domnului să mă îndrume unde să stau. Am
fost bolnavă, şi iar am fost bolnavă. Nu am dorit să par cip deloc la conferinţă, pentru că am ş ut
că efortul va ﬁ o încordare teribilă pentru mine.
Pe când mă rugam, o lumină dulce mi-a umplut camera, aducând cu ea o mireasmă ca a
unor ﬂori frumoase. Apoi parcă o voce mi-a spus „acceptă invitaţia slujitorului Meu, John Kellogg,
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de a face din casa lui căminul tău. L-am ales ca medic al Meu, şi tu poţi ﬁ o încurajare pentru el”.
Acesta este mo vul pentru care stau în casa lui Dr. Kellogg. Aş dori ca în orice fel posibil să-l tratez
pe Dr. Kellogg ca pe un medic ales de Dumnezeu. Aceasta este ceea ce voi face. Şi vreau ca fraţii
mei să înlăture de la ei vorbirile nedrepte. Să se întrebe, „Ce spune Domnul?” Mergeţi la El pentru
a primi ajutor. Nu depindeţi de opiniile ﬁinţelor omeneş , căci ele sunt predispuse la greşeală.
Mergeţi la Domnul, Dumnezeul lui Israel. El vă va da înţelegere şi cunoş nţă. Voi nu trebuie să vă
sprijiniţi pe nicio ﬁinţă omenească.
La momentele noastre de rugăciune din seara aceea, toată familia a fost copleşită. Deşi nu
au ş ut nimic despre ceea ce am văzut, şi-au dat seama că Duhul Domnului era în mijlocul nostru.
Binecuvântarea lui Dumnezeu plutea în toată încăperea ca un val al mării. Duhul ne-a luat în
stăpânire, iar fratele şi sora Druillard au plâns şi au lăudat pe Domnul. Cu adevărat am avut parte
de o revărsare a Duhului. As el de lucruri sunt mai de preţ pentru mine decât aurul sau argintul.
Vreau să vă spun, de dragul lui Hristos, uniţi-vă. Nu ne putem reforma dacă ne îndreptăm
degetul către greşeli sau către altcineva. El spune, „urăsc efa mică şi greutăţile strâmbe”. El ne cunoaşte pe ﬁecare dintre noi, şi doreşte să venim într-o legătură strânsă cu El. El i-a spus lui Corneliu unde să-l găsească pe Petru. A ş ut exact unde era Petru de găsit. Îngerul Domnului ar ﬁ putut
să-i transmită lui Corneliu solia, dar nu aceasta este calea lui Dumnezeu. El a dorit să stabilească o
legătură între Petru şi Corneliu. Lumina pe care i-o dăduse lui Petru, trebuia să ﬁe dată de Petru
lui Corneliu.
Fraţii mei, lăsaţi pe Domnul, Dumnezeul lui Israel în mijlocul vostru. Faceţi-I loc. În loc să manifestaţi ură, manifestaţi iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toţi să luăm o poziţie
dreaptă.
Eu cred că Dumnezeu este astăzi aici. Dacă nu aş ﬁ crezut aceasta, nu aş ﬁ spus ceea ce am
spus. Eu cred că El poate trimite ceea ce am spus, direct în inimile voastre.
Este o lucrare de făcut, nu de a sta departe unii de alţii, ci de a lucra pe baza principiilor lui
Dumnezeu. Domnul vrea să staţi în tăria Lui.
El vrea să ne deschidem ferestrele suﬂetului spre cer şi să le închidem înspre pământ. El vrea
să descopere mântuirea Lui. El vrea ca lucrarea medicală misionară şi evanghelia să ﬁe în mod inseparabil legate una de alta. Lucrarea Lui trebuie să ﬁe un întreg în unitate. Dumnezeu are nevoie
de talentele pe care i le-a încredinţat lui Dr. Kellogg. El vrea ca talentele existente în ins tuţiile
noastre să ﬁe conectate cu conducerea lucrării Lui. Trebuie să ﬁe formate comitete care să aibă
interes în ﬁecare parte a lucrării. Atunci lucrarea va ﬁ condusă într-un fel mai înalt decât a fost până acum.
Lucrarea misionară medicală deschide calea pentru evanghelie. Aş vrea să spun că
Dumnezeu nu a binecuvântat lucrarea aşa cum ar ﬁ vrut să o binecuvânteze dacă ar ﬁ existat
apreciere faţă de lucrarea pe care el o poartă. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că Dr. Kellogg
nu s-a scufundat în disperare şi inﬁdelitate, aşa cum îmi era teamă că va face. Dr. Kellogg, poate
că ţi-am scris cuvinte prea tari, dar am simţit că trebuie să mă ţin de ne, şi să te ţin cu toată puterea pe care o aveam. Apreciez lucrarea care se face în ramura misionară medicală. Cum poate
cineva să privească această lucrare şi să nu vadă că Dumnezeu lucrează, este o taină pentru mine.
Este intenţia lui Dumnezeu ca Dr. Kellogg să stea în poziţia pe care o are, ca să dea caracter
lucrării, prin faptul că a nge clasele înalte. Poporul lui Dumnezeu ar trebui să se simtă onorat
pentru faptul că El le-a dat ins tuţii prin care clasele înalte pot să ﬁe a nse.
Aş vrea să spun că vreau să mă ocup de lucrarea medicală misionară cu toată abilitatea mea.
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Noi am făcut tot ce am putut mai bine în această direcţie în Australia. Îi mulţumesc Domnului pentru că binecuvântarea Lui a însoţit lucrarea noastră. Slujitorii lui Hristos trebuie neapărat să stea într-o poziţie cu totul diferită. Ei
trebuie să ﬁe evangheliş ; ei trebuie să ﬁe misionari medicali. Ei trebuie să se ocupe de lucrare în mod inteligent.
Însă nu este de niciun folos pentru ei să creadă că pot face aceasta, cât mp neglijează lucrarea despre care Dumnezeu a zis că ar trebui să ﬁe legată împreună cu evanghelia. Dacă ei neglijează lucrarea misionară medicală, să nu
se gândească că pot duce lucrarea lor înainte cu succes, căci nu au decât pe jumătate din facilităţile necesare.
Domnul încă ne iubeşte. Haideţi să-L lăudăm pentru aceasta. Haideţi să ne ocupăm de lucrare într-un fel
nou, cu inima, cu mintea şi cu energia. Nu mai căutaţi greşeli în fraţii voştri. Eu văd că sunt destui vulturi care
pândesc să prade trupurile moarte. Haideţi ca în lucrarea noastră să nu ﬁe nimic de felul acesta. Haideţi să nu mai
permitem căutarea de greşeli. Ocupaţi-vă de voi înşivă, şi veţi avea destule de făcut. Dacă vă veţi curăţa suﬂetele
prin ascultare de adevăr, veţi avea ce să împărtăşiţi.
Dumnezeu să vă ajute pe voi, şi să mă ajute pe mine. Am nevoie de ajutor, energie şi putere. Dar nu o citaţi
pe sora White până când nu staţi într-o poziţie avantajoasă, în care să ş ţi ce faceţi. Luaţi Cuvântul lui Dumnezeu.
Acesta este plin de mâncare şi băutură. Studiaţi Biblia, şi veţi ş mai mult despre Dumnezeu decât ş ţi acum. Veţi
avea ceva proaspăt de împărtăşit altora. Nu vă veţi mai învâr mereu şi mereu pe acelaşi teren. Vă veţi da seama că
există o lume întreagă de salvat. Vă cer să vă îmbrăcaţi toată armura, şi asiguraţi-vă că picioarele voastre sunt
încălţate cu râvna evangheliei păcii. – Manuscrisul 43, 1901

Remarci făcute la Conferința Generală din 1901
Simt un interes deosebit față de mișcările și deciziile care se pot face la Conferința
aceasta, în ce privește lucrurile care ar ﬁ trebuit făcute de ani de zile, mai precis acum zece
ani, când eram adunați pentru Conferință, iar Duhul și puterea lui Dumnezeu au pătruns în
cadrul întrunirii noastre, ca să mărturisească faptul că Dumnezeu era gata să lucreze pentru
poporul acesta dacă voiau să intre pe făgașul lucrării. Frații au consimțit în fața luminii pe
care a dat-o Dumnezeu, dar au fost unii dintre cei legați de ins tuțiile noastre, îndeosebi de
Editura Review and Herald și de Conferință, care au introdus elemente ale necredinței, așa
încât nu s-a acționat după lumina care a fost dată. S-a consimțit în fața ei, dar nu s-a făcut
nicio schimbare deosebită, care să producă a as el de stare a lucrurilor încât puterea lui
Dumnezeu să poată ﬁ descoperită în mijlocul poporului Său.
Lumina care mi-a fost dată arăta că poporul acesta ar trebui să stea mai sus decât orice alt popor de pe fața pământului, că ei ar trebui să ﬁe un popor loial, un popor care să reprezinte în mod corect adevărul. Puterea sﬁnțitoare a adevărului, descoperită în viețile lor,
trebuia să-i dis ngă de lume. Ei trebuiau să stea în demnitate morală, având o legătură așa
de strânsă cu cerul încât Domnul Dumnezeul lui Israel să le poată da un loc pe pământ.
An după an s-a făcut aceeași recunoaștere, dar principiile care înalță poporul nu au
fost țesute în lucrare. Dumnezeu le-a dat lumină clară despre ceea ce ar trebui să facă, și ce
să nu facă, dar ei s-au îndepărtat de lumina aceea, și este o mirare pentru mine că încă suntem în așa prosperitate cum suntem acum. Aceasta se datorează marii îndurări a lui Dumnezeu și nu propriei noastre neprihăniri, pentru ca numele Lui să nu ﬁe dezonorat în lume.
În capitolul treizeci și unu din Exod, Dumnezeu spune: „păziți Sabatele Mele; căci ele
sunt un semn între Mine și voi în toate generațiile, ca să ș ți că Eu sunt Domnul care vă sﬁnțesc.”
Nu se cuvine ca oamenii din vreo parte a lumii, din vreo ramură a lucrării Lui, să se
depărteze de principiile lui Dumnezeu, în vreo tranzacție ﬁnanciară. Dumnezeu vrea ca lumea să vadă că se pot încheia tranzacții în acord cu principiile care marchează caracterul lui
Dumnezeu în Hristos. Ce sunt poruncile lui Dumnezeu? Ele sunt un zid înălțat în jurul poporului Său. Nu trebuie să aibă loc nicio îndepărtare de principiile Lui, nicio introducere de
principii lumeș . Nici nu trebuie să ﬁe introduse obiceiuri sau prac ci lumeș pe care să le
urmeze poporul care trebuie să-L reprezinte pe Hristos. Dacă păzim poruncile lui Dumnezeu,
suntem în legătură cu Dumnezeu, și El este în legătură cu noi.
În primul capitol din 1Petru, ci m: „Petru, apostol al lui Isus Hristos, către aleșii care
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trăiesc ca străini, împrăș ați prin Pont, Gala a, Capadocia, Asia și Bi nia, după ș ința mai dinainte a lui
Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Isus Hristos:
Harul și pacea să vă fie înmulțite! Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care,
după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți, la o nădejde
vie, și la o moștenire nestricăcioasă, și neîn nată, și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru
voi.” Pentru a câș ga această moștenire, voi înșivă trebuie să fiți nestricăcioși și neîn nați. Voi nu trebuie
să fiți abătuți în vreun fel de la căile drepte pe care le-a trasat Dumnezeu.
„Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu, prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” Noi trăim în vremurile de apoi. Suntem acum ca și cum am fi la granițele conflictului final.
„În ea voi vă bucurați mult, cu toate că acum, dacă trebuie, sunteți întristați1744 pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care
piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Hristos”. Gândiți-vă la aceasta, fraților. Gândiți-vă. Avem aici bărbați cu gânduri profunde, și ei au nevoie să se
gândească.
„Pe care voi Îl iubiți fără să-L fi văzut, credeți în El, fără să-L vedeți, și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită”. Acesta este standardul pe care Dumnezeu vrea să-l a ngem. „Pentru că veți dobândi, ca
sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Proorocii, care au proorocit despre harul care vă
era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutării lor stăruitoare. Ei cercetau să
vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care era în ei, când vestea mai dinainte
pa mile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci
pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au ves t acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin
Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească.”
Fiecare suflet, din fiecare Conferință, din fiecare parte a viei Domnului, are privilegiul de a cunoaște
adevărul. Dar adevărul nu este adevăr pentru cei care nu-l trăiesc. Adevărul este adevăr pentru voi doar
dacă îl trăiți în viața zilnică, dovedind lumii cum trebuie să fie poporul acela care va fi în cele din urmă salvat.
„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul, care vă
va fi adus, la arătarea lui Isus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în po ele pe care le
aveați altădată, când erați în neș ință.”
Vă întreb, de ce le este îngăduit bărbaților care nu și-au supus eu-l, să stea în poziții importante ale
adevărului și să se ocupe de lucrurile sacre? Ei au ajuns oameni maturi, dar au lăsat în ei tendințele copilăriei. Dumnezeu nu vrea așa ceva. El a făcut provizii pentru ca toți să poată să aibă în ei harul lui Hristos.
Al el nu vor intra în cer. A fost odată rebeliune acolo, și nu va mai fi alta. Acum ne este dată ocazia să scăpăm de orice fel de rebeliune.
„După cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră”. După ce veți pleca de la această întrunire și veți ajunge la casele voastre, fiți grabnici la ascultare, și înceți la vorbire. Păstrați-vă în supunere față de Duhul lui Dumnezeu. La ul ma Conferință la care am par cipat aici, a existat
bârfă și controversă în fiecare casă. Dacă oamenii s-ar fi rugat în loc să bârfească, dacă ar fi vorbit cu Dumnezeu, starea lucrurilor ar fi fost cu totul alta.
Mulți dintre voi s-au educat ca să vorbească cu ființe umane în loc să vorbească cu Dumnezeu. Ați
ridicat bariere împotriva principiilor care ar fi trebuit să fie transmise în fiecare parte a viei Domnului.
Înceți la vorbire, înceți la mânie. Este destul un cuvânt pentru a aprinde un om care nu obișnuiește să vorbească cu Dumnezeu. Spiritul acesta este contagios ca lepra. Unul sau altul îl prinde, și as el începe disensiunea, cearta și zarva. Dumnezeu nu este în această lucrare. Fraților, înainte să încheiem, vom ș dacă
Dumnezeu sau nu Dumnezeu conduce această Conferință.
„Ci, după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Căci este scris:
„Fiți sfinți, căci Eu Sunt Sfânt”. Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără păr nire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în mpul pribegiei voastre”. Puteți să fiți înălțați până la cer, în ce privește poziția pe care o aveți, dar nu poziția îl face pe om. Ascultați de poruncile lui Dumnezeu? Sunteți una cu Dumnezeu? Sunteți sfințiți prin Duhul lui Dumnezeu? Cei care ocupă poziții în cadrul Conferinței trebuie să aibă neprihănirea lui Hristos. Aceasta dă omului putere în lucrarea lui.
„Și dacă chemați ca Tată pe Cel ce judecă fără păr nire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în mpul pribegiei voastre”. Nu înălțați eu-l. Hristos a spus „Veniți la Mine, voi toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă. Luați jugul Meu asupra voastră și învățați de la Mine, căci Eu sunt blând și sme12

rit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară”.
„Purtați-vă cu frică în mpul pribegiei voastre; căci ș ți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu
aur, ați fost răscumpărați”. Dacă vă depărtați de principiile care vor dăinui în toate veacurile veșniciei, și
introduceți lucruri obișnuite în slujirea lui Dumnezeu, atunci El vă va risipi lucrarea în cele patru vânturi.
„Ș ți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri”. Sunt unii aici, care au tradiții, și sunt în aceeași poziție în
care au fost Fariseii. Deși spun că unitatea și iubirea, compasiunea și gingășia sunt principiile cele corecte,
totuși în prac ca lor se prind de tradițiile cele vechi. „Trebuie să stați lângă tradițiile cele vechi”, spun ei.
Dar avem nevoie de tradițiile lui Dumnezeu. E nevoie să avem în viețile noastre principiile cele vii ale cerului.
Sunteți răscumpărați cu sângele scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. Dar, pentru ce
ați fost răscumpărați? Dați-mi voie să citesc din nou. „Ș ți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire, pe care-l moșteniserăți de la părinții voștri, ci cu sângele
scump al lui Hristos, Mielul fără cusur și fără prihană. El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii,
și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi, cari, prin El, sunteți credincioși în Dumnezeu, care L-a înviat din morți, și I-a dat slavă, pentru ca, credința și nădejdea voastră să fie în Dumnezeu. Deci, ca unii
cari, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele” – contează foarte mult dacă sunteți legați împreună
cu Dumnezeu prin adevăr, sau nu sunteți. „Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă cu căldură unii pe alții, din toată inima”. Gândiți-vă la aceasta.
„Fiindcă ați fost născuți din nou”. După cum vedeți, dacă facem aceste lucruri, atunci suntem născuți din Duhul. „Fiindcă ați fost născuți din nou nu dintr-o sămânță, care poate putrezi, ci dintr-una care
nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu și care rămâne în veac.” E nevoie să faceți toate aceste lucruri. Aici sunt oameni serioși, cu judecată dreaptă, care ocupă poziții cu influență în comitete,
și se ocupă de lucrurile sacre, legate de slujirea lui Dumnezeu. Aceste persoane au fost chemate să poarte
responsabilități, să aibă influență în lucrarea lui Dumnezeu, și lucrarea a mers crescând, și ar trebui să
meargă crescând împătrit. Unii dintre cei angajați în lucrare au inteligența sfințită, iar alții nesfințită, dar
totul va fi descoperit; căci „după roadele lor îi veți cunoaște”.
Oricare ar fi lucrarea făcută de bărbații din poziții cu răspundere, caracterul ei va fi dovedit1745 după roadele pe care le aduce. În serviciul de publicații, lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu de ani de zile
arată că aceia puși acolo în poziții de răspundere ar trebui să-i strângă pe neri, să le vorbească, să-i instruiască pentru a sluji Domnului. Nu îngăduiți un spirit de comba vitate. Țineți sub control limbile nesfințite. Nu învinuiți și nu condamnați. Acționați așa cum ați fi vrut să acționeze față de voi supraveghetorii
voștri atunci când erați în aceeași poziție ca aceș neri. Dumnezeu vrea ca fiecare persoană aflată în serviciul Lui, să-L reprezinte.
Bărbații care au țesut pasiunile lor omeneș în viață și în caracter, care au nutrit eu-l în toată viața
lor, nu trebuie să creadă că sunt calificați să se ocupe cu mințile omeneș . Dumnezeu vrea ca fiecare persoană să înceapă în cămin, și acolo să trăiască viața lui Hristos. În biserică și în fiecare tranzacție de afaceri, omul va fi exact așa cum este la el acasă. Dacă se supune acasă călăuzirii Duhului Sfânt, dacă își înțelege responsabilitatea de a se ocupa de mințile de acolo, atunci va urma aceeași cale și dacă va fi pus în
poziții responsabile. Amin ndu-și de duioșia manifestată de Hristos față de el, va manifesta aceeași iubire
și duioșie față de alții.
Toți cei ce sunt educați pentru serviciul de publicații ar trebui să vadă exemplificate acolo principiile
cerului. Mai degrabă mi-aș pune copilul în mormânt decât să-l văd că merge acolo unde va vedea aceste
principii denaturate și perver te. Principiile cerului trebuie să fie urmate în fiecare familie, în disciplina
fiecărei biserici, în fiecare amplasament, în fiecare ins tuție, în fiecare școală, și în tot ceea ce este de
condus. Voi nu aveți dreptul de a conduce, dacă nu conduceți după ordinea lui Dumnezeu. Sunteți sub
controlul lui Dumnezeu? Înțelegeți răspunderea pe care o aveți față de El? Dacă veți înțelege această răspundere, veți înțelege că trebuie să modelați și să formați minți după asemănarea divină; și apoi, aceia din
diferitele ins tuții, care sunt instruiți și educați pentru a deveni lucrători, vor lucra pentru Dumnezeu,
pentru a ține sus standardul neprihănirii.
O, sufletul meu este interesat de aceste lucruri. Bărbații care nu au învățat să se supună controlului
și disciplinei lui Dumnezeu, nu sunt competenți să instruiască neri, să se ocupe de mințile omeneș . Este
la fel de imposibil pentru ei să facă această lucrare, ca și cum le-ar fi imposibil să facă o lume. Ca bărbații
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aceș a să stea într-o poziție sacră, ca să fie glasul lui Dumnezeu pentru popor, așa cum am crezut cândva
că este Conferința Generală, – aceasta s-a dus. Acum e nevoie de o reorganizare. E nevoie să începem de
la temelie, și să zidim pe un principiu diferit.
Ins tuția aflată sub conducerea lui Dr. Kellogg a făcut o mare lucrare pentru educarea nerilor. Ea a
trimis mai mulți lucrători pentru cauză în ramurile evangheliei misionare medicale, decât orice altă agenție pe care o cunosc în poporul nostru din toată lumea. Și, vă întreb, cum tratați voi aceste lucruri? Simțiți
că sunteți datori să-L onorați pe Dumnezeu prin faptul că respectați și onorați lucrarea care se face în numele Lui pentru zidirea cauzei Lui?
Principiile reformei sanitare au fost proclamate de noi ca popor, de treizeci de ani. Și totuși, sunt
printre noi slujitori ai evangheliei și membri ai bisericii care nu au respect pentru lumina pe care a dat-o
Dumnezeu în ce privește reforma sanitară. Ei mănâncă așa cum le place, și lucrează așa cum le place.
Dumnezeu cere să fie ros tă o mărturie directă în fața celor ce pre nd a crede că trăim în zilele de pe urmă ale istoriei acestui pământ. Trebuie să fie trasată o linie de separare între cei ce slujesc lui Dumnezeu,
și cei ce nu-I slujesc. Dumnezeu cere poporului Său să lase la o parte îngăduința de sine. Dacă se vor consacra lui Dumnezeu cu trup, suflet și duh, puterea Lui va fi descoperită într-o manieră remarcabilă. Sunt
bărbați la conducerea diferitelor noastre ins tuții, ins tuții de interes în ce privește educația, precum și
ins tuții ale Conferințelor din diferite localități și diferite State. Toți aceș a trebuie să stea ca bărbați reprezenta vi, care au ceva de spus în modelarea și formarea planurilor care trebuie duse la îndeplinire.
Trebuie să fie mai mulți decât unul, doi, sau trei oameni ca să se gândească la tot câmpul cel imens. Lucrarea este mare, și nu există nicio minte umană care să poată face planuri singură pentru lucrarea ce e nevoie să fie făcută.
Există unii care întotdeauna iau o poziție nega vă. Aceasta nu contează, pe lângă creșterea lucrării.
Ce s-a realizat aici în Michigan? Ce s-a realizat în America, în câmpurile care necesitau lucrători și ajutoare
eficiente? Vă întreb, care câmp unde oamenii nu au auzit adevărul niciodată, a fost cercetat și lucrat?
Cine a pregă t bărbați pentru a intra în câmp? Și totuși peste noi stă responsabilitatea de a împlini porunca lui Hristos, „Duceți-vă în toată lumea și predicați evanghelia la orice făptură”. După botezul Său, Hristos
a predicat evanghelia în cetățile din împrejurimi. El lucra și vindeca – lucrarea medicală misionară era legată împreună cu predicarea evangheliei. Sunt atât de plină de mulțumire pentru lucrarea misionară medicală, desfășurată împreună cu evanghelia. Aceasta trebuie să fie învățată, să fie desfășurată; căci este
tocmai lucrarea pe care a făcut-o Hristos când a fost pe pământ. El a fost cel mai mare misionar pe care la văzut lumea vreodată.
Poate că veți spune, „Atunci, de ce să nu ne ținem de lucrare și să vindecăm bolnavii așa cum a făcut
Hristos?” Eu vă răspund: nu sunteți pregă ți. Unii au crezut; unii au fost vindecați; dar mulți se îmbolnăvesc singuri din cauza mâncatului cu necumpătare sau din cauza îngăduinței în alte obiceiuri rele. Dacă se
îmbolnăvesc, să ne rugăm pentru ei să fie vindecați, ca să poată face tot așa cum au făcut până atunci?
Trebuie să aibă loc o reformă printre noi; poporul trebuie să ajungă la un standard mai înalt înainte să ne
putem aștepta ca puterea lui Dumnezeu să se manifeste într-o manieră remarcabilă pentru vindecarea
celui bolnav.
Noi vorbim despre Duhul Sfânt; predicăm despre Duhul Sfânt; dar e nevoie să înțelegem care este
lucrarea Duhului Sfânt. E nevoie să înțelegem că trebuie să cooperăm cu Dumnezeu în orice privință, căci
al el Dumnezeu nu poate coopera cu noi. „Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu”.
După lumina care mi-a fost dată – și nu pot spune exact cum se va împlini aceasta – o energie mai
mare trebuie să fie adusă în forța de conducere a Conferinței. Dar aceasta nu se va face prin încredințarea
de responsabilități bărbaților asupra cărora s-a revărsat lumină an după an în ul mii zece sau cincisprezece ani, și totuși nu au băgat în seamă lumina pe care le-a oferit-o Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este
călăuza noastră. Ați dat ascultare Cuvântului? Mărturiile nu sunt des nate în niciun caz să ia locul Cuvântului. Ele trebuie să vă conducă la Cuvântul acela neglijat, ca să puteți mânca cuvintele lui Hristos, ca să vă
puteți hrăni cu ele, pentru ca printr-o credință vie să puteți fi zidiți cu cuvintele cu care vă hrăniți. Dacă
trăiți în ascultare față de Hristos și cuvântul Lui, atunci mâncați din frunzele pomului vieții, care sunt pentru vindecarea neamurilor.
Aici avem exact cuvintele pe care e nevoie să le aducem în viața noastră prac că. Bărbații care au
stat îndelung în poziții de încredere în mp ce au nesoco t lumina pe care Dumnezeu a1746 dat-o, nu
sunt bărbați de care să se depindă. Dumnezeu vrea ca aceș a să fie dați la o parte. El vrea ca un nou element al vieții să fie introdus în ins tuțiile editoriale. Sunt unii care au fost puși ca administratori, dar nu au
administrat lucrurile după rânduiala lui Dumnezeu. Unii au slujit în diferite comitete, și s-au simțit liberi să
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dicteze ce să spună comitetul sau ce să facă, pre nzând că aceia care nu susțin acele idei păcătuiau împotriva lui Hristos. Când puterea lui Dumnezeu se va manifesta în biserică și în administrația diferitelor departamente ale lucrării Lui, când va fi evident că conducătorii înșiși sunt controlați de Duhul cel Sfânt al lui
Dumnezeu, atunci va fi mpul să considerați că sunteți în siguranță dacă acceptați ceea ce spune acel om,
sub conducerea lui Dumnezeu. Însă trebuie să ș ți dacă sunteți călăuziți de principiile Cuvântului viului
Dumnezeu. Marele General al oș rilor, Căpetenia oș rii Domnului, El este conducătorul nostru.
Copiii lui Israel s-au gândit că dacă ar avea un împărat și ar fi ca celelalte popoare, atunci ar fi un popor extraordinar. Dumnezeu l-a îndrumat pe robul Lui, Samuel, să le spună care va fi rezultatul dacă dorința lor va fi sa sfăcută. Le-a spus ce vor face împărații. Cu toate acestea, „vrem un împărat să domnească
peste noi”, au spus ei. Li s-a dat un împărat, și spre necazul lor, au învățat cât de puțin folosește un conducător pământesc dacă Dumnezeu nu mai iese cu armatele lor.
Vreau să vă spun că Dumnezeu nu a pus nicio putere regească peste noi, care să controleze diferitele ramuri ale lucrării. Lucrarea a fost foarte mult restricționată prin eforturile făcute pentru a o controla în
fiecare ramură a ei. În fața noastră o vie își prezintă porțiunile ei sărăcite, care nu au primit munca necesară. Și dacă nimeni nu începe să sape în aceste locuri în numele Domnului decât dacă obține permisiune
de la bărbații din cercul acela strâmt al autorității, atunci nu va primi niciun ajutor. Dar Dumnezeu vrea ca
lucrătorii aceș a să primească ajutor. Dacă o sută ar porni în misiune către câmpurile acestea lipsite, strigând către Dumnezeu, atunci El ar deschide calea înaintea lor. Dați-mi voie să vă spun, dacă inima voastră
este lipită de lucrare, și dacă aveți credință în Dumnezeu, nu aveți nevoie să depindeți de aprobarea vreunui predicator sau a poporului; dacă mergeți să lucrați în numele Domnului, făcând cu umilință tot ce puteți pentru a învăța pe alții adevărul, Dumnezeu vă va susține. Dacă lucrarea nu ar fi fost așa de restricționată prin tot felul de impedimente, ar fi mers înainte în maiestatea ei. Ar fi pornit în slăbiciune la început,
dar Dumnezeul cerului este viu; marele Supraveghetor trăiește, Acela care a ș ut unde locuiește Corneliu,
i s-a arătat în chip de înger și i-a spus: „Rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, și El
Și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope, și cheamă pe Simon, zis și Petru. El găzduiește
la un om, numit Simon tăbăcarul”. I-a spus exact unde locuia Simon, tăbăcarul. Apoi îngerul Domnului s-a
dus la Petru și i-a pregă t mintea ca să-i primească pe bărbații aceia.
Dumnezeul nostru l-a cunoscut pe E opianul care studia în carul lui profeția lui Isaia referitoare la
Hristos, și l-a trimis pe Filip să-l întâlnească pe E opian. Acesta l-a chemat să urce în carul lui și acolo Filip i
-a făcut cunoscut adevărul mai pe deplin. Apoi el a zis, „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?” Și a fost
botezat, pentru că a crezut în Domnul Isus Hristos.
Domnul intră în fiecare clădire, în fiecare birou, în fiecare încăpere unde se face lucrarea Lui. Îngerii
lui Dumnezeu trec și iarăși trec prin aceste clădiri, și țin un raport despre tot ceea ce se face în aceste locuri. După acest raport vor fi judecați lucrătorii. „ Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, și din cuvintele tale vei fi osândit.” După fiecare cuvânt și acțiune. Dumnezeu veghează, și fiecare va fi răsplă t după
cum îi sunt faptele.
A sosit vremea ca poporul acesta să fie născut din nou. Aceia ce nu au fost niciodată născuți din nou,
și aceia care au uitat că au fost curățați de păcatele lor dinainte, și nu văd mai departe ci prac că vechile
lor obiceiuri de vorbire, prejudiciind pe alții, împiedicând lucrarea și stând în general în calea înaintării ei,
ar fi mai bine să fie conver ți. Dumnezeu vrea să fiți conver ți, și fie ca El să ne ajute pentru ca aceasta să
se întâmple. El va fi o putere pentru poporul Său, dacă ei se pun în rânduială. Trebuie să aibă loc o reînnoire, o reorganizare; puterea și energia necesare, trebuie să fie aduse în comitete. Fiecare dintre voi să plece acasă nu ca să vorbească, să vorbească și iar să vorbească, ci ca să se roage. Duceți-vă acasă și rugațivă. Vorbiți cu Dumnezeu. Duceți-vă acasă și cereți lui Dumnezeu să vă modeleze și să vă formeze după
asemănarea divină.
Haideți să vedem chiar aici, la această întâlnire, că puterea de conver re a lui Dumnezeu este esențială. Dacă ne vom ține strâns de Stăpânul nostru, dacă ne vom ține de toată puterea pe care ne-a dat-o
el, atunci se va descoperi mântuirea lui Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că bolnavii se vor vindeca, dacă aveți credința aceea ca să veniți la Dumnezeu în felul corect. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că
avem lucrarea misionară medicală. Oriunde ducem evanghelia, îi putem învăța pe oameni cum să-și poarte de grijă. Aceasta este lucrarea noastră de pionierat. Lucrarea misionară medicală ne deschide accesul în
locuri în care al el nu am putea intra, în care oamenii al el nu ne-ar asculta. Noi am fost în câmp. Am fost
pe teren. Noi ș m ce înseamnă aceasta.
Există locuri în Sud care au nevoie să fie lucrate. Dumnezeu ne va ajuta pe toți să ne facem partea,
dacă vom avea spiritul tăgăduirii și al jer irii de sine. În numele Domnului, căutăm bărbați care să zideas15

că și să întărească lucrarea aceasta; dar ei înșiși au nevoie să fie zidiți în credința cea mai sfântă, ca să poată lucra în diferite Conferințe, pentru ca o influență sfântă, sănătoasă să circule prin fiecare Conferință, și
pentru a exista rezerve pentru orice situație în care Dumnezeu cheamă bărbați să intre în câmpurile misionare. Este o mare lucrare de făcut, iar inima mea tânjește și dorește cu înfocare după salvarea sufletelor.
Dumnezeu vrea să ne iubim unii pe alții. El spune, „Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii
Mei, dacă vă iubiți unii pe alții”, „așa cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi”. Aceasta este porunca cea
nouă. Era nouă, pentru că Hristos nu oferise încă dovada măsurii în care ne iubește, înainte ca porunca să
fie ros tă. „Așa cum v-am iubit Eu” – aceasta face ca ea să fie o poruncă nouă. El vrea să vă gândiți la iubirea Lui, iubire manifestată prin faptul că a murit pentru neamul nostru păcătos; și gândiți-vă la ceea ce
puteți face pentru a spori cunoș nța despre această iubire. Oricine crede în adevăr are o relație cu alt suflet, și acel suflet are relație cu altul, și prin aceste căi de influență noi putem ex nde binecuvântările harului lui Dumnezeu. În felul acesta putem difuza atmosfera cerului în locul atmosferei bolnăvicioase care
înconjură atât de multe suflete; din care cauză lucrarea lui Dumnezeu a fost împiedicată și numele Lui,
dezonorat.
Fraților, aduceți-vă aminte că aveți de-a face cu lucruri sacre. Din nou vă îndemn să mergeți acasă și
să vă rugați. Eu am multe lucruri care au fost scrise în jurnalul meu acum zece ani; voi copia aceste cuvinte
pentru a putea să vi le citesc. Vă voi ci ce așteaptă Dumnezeu de1747 la poporul Lui, care crede cel mai
mare adevăr ce a fost dat vreodată lumii noastre. Noi avem un întreg tezaur al adevărului, și dacă vă veți
familiariza cu adevărul acesta, veți putea scoate din vis eria aceasta lucruri noi și lucruri vechi, și as el
veți fi în stare să-i ajutați pe oameni oriunde mergeți.

În orașul acesta sunt mulți în școală, mulți în casa de editură, și mulți se instruiesc pentru lucrarea
misionară medicală. Și peste tot este lucrare de făcut. Este de lucru în regiunile chiar din jurul nostru, dar
este câmp de lucru și în regiunile îndepărtate. Dumnezeu să ne ajute să stăm în picioare, pregă ți pentru
bătălie, fiind îmbrăcați cu toată armura și fiind încălțați cu râvna evangheliei păcii. De aceasta aveți nevoie. Fiți în pace între voi. Dacă faceți așa, atunci vă educați caracterul. Atunci formați caractere pentru viața
viitoare, nemuritoare. Eu vreau să locuiesc împreună cu cei binecuvântați, și vreau ca și voi să locuiți acolo. Vreau să lucrez în armonie cu voi, și vreau ca oricine are un caracter impulsiv, care va răbufni și-l va
conduce să acționeze ca un om nebun – vreau ca un as el de om, dacă începe să vorbească în felul acesta, să-și aducă aminte de Hristos, să se așeze și să stea liniș t. Să nu mai spună nici un cuvânt.
Dumnezeu ne ajută să ne înfrânăm limbile. Glasul este un talant prețios, și trebuie să fie folosit pentru un scop. Nu vă este împrumutat pentru ca voi să puteți înjura; căci oricine își dă drumul unui temperament nesfințit ar putea foarte bine să înjure. Dumnezeu ne ajută să ne supunem lui Isus Hristos, și să
avem puterea Lui chiar aici și chiar acum.
Cuvântarea lui Ellen White din 2 aprilie 1901,
ziua deschiderii sesiunii Conferinței Generale din 1901
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1901 și 1903,
ani ai destinului
Recent întoarsă din lunga sa perioadă de slujire în Australia și Noua Zeelandă, sora White a par cipat la sesiunea Conferinței Generale din 1901, prima ei as el de ocazie pe perioada unui deceniu. Mulți
pionieri care fuseseră lideri ai bisericii trecuseră la odihnă; alții ajunseseră anii pensionării. Biserica se exndea rapid, având de acum membri în toată lumea. Venise vremea pentru a face pași înainte, în vederea
reorganizării bisericii. Această nevoie era o ches une majoră în mintea sorei White. În ziua de deschiderii
sesiunii Conferinței Generale din 1901, ea a făcut următoarea chemare:
„Ceea ce dorim acum este o reorganizare. Vrem să începem de la temelie și să
clădim pe un principiu diferit.” - Bule nul Conferinței Generale din 1901, p. 25
Pe parcursul acestei sesiuni, ea a ajuns curând la punctul major al întregii ches uni:
„Vreau să spun că, din lumina dată mie de Dumnezeu, ar fi trebuit să fie cu ani de zile în urmă organizații precum cele care sunt propuse acum. Când ne-am întâlnit prima dată într-o conferință, s-a considerat cu privire la Conferința Generală că aceasta trebuie să se ex ndă în toată lumea. Însă aceasta nu este
în armonie cu rânduiala lui Dumnezeu.” - Bule nul Conferinței Generale din 1901, p. 68
Observând modelul organizațional așa cum poate fi văzut în corporațiile lumeș , s-a considerat cu
privire la Conferința Generală că aceasta ar fi trebuit să aibă autoritate asupra lucrării lui Dumnezeu din
întreaga lume. Totuși, Dumnezeu este un decentralist; as el descentralizarea a devenit un subiect cardinal în sfatul primit de sora White și transmis delegațiilor la sesiunea Conferinței Generale din 1901.
Atunci când sora White a explicat planul divin, în mințile multor delegați acesta nu a fost privit favorabil.
Era într-atât de străin de principiile de organizare acceptate, încât mulți lideri l-au privit ca ducând în mod
natural la dezorganizare și dezbinare. Cu toate acestea, sora White i-a asigurat pe delegați ca nu va fi cazul de așa ceva.
„Trebuie organizate conferințe în localități diferite, ceea ce va fi spre sănătatea diferitelor conferințe. Aceasta nu înseamnă că trebuie să ne rupem unii de alții și să fim niște atomi separați. Fiecare conferință trebuie să fie în legătură cu oricare altă conferință și să fie în armonie cu oricare altă conferință.
Dumnezeu voiește ca să discutăm în sensul acesta și să acționăm în sensul acesta. Noi suntem poporul lui
Dumnezeu care trebuie să fim separați de lume. Trebuie să stăm ca reprezentanți ai adevărului sfânt.” Bule nul Conferinței Generale din 1901, p. 68-69
Ea a explicat mai departe:
„Vrem să înțelegem că nu există dumnezei în conferința noastră. Nu trebuie să fie regi în acest loc,
și nu trebuie să fie regi în nicio conferință care se formează. «Voi toți sunteți frați!» Domnul Dumnezeul
lui Israel ne va uni laolaltă. Organizarea de noi conferințe nu are menirea de a ne separa, ci de a ne aduce
împreună. Conferințele care sunt formate trebuie să se prindă tare de Domnul, as el încât prin ele, El săȘi poată descoperi puterea. Aduceți-vă aminte că Dumnezeu poate da înțelepciune celor care se ocupă de
lucrarea Sa. Nu este necesar să se trimită cereri la Ba le Creek, la mii de mile distanță, pentru a fi aprobate, și apoi să se aștepte săptămâni de zile pentru răspuns. Cei care se află chiar acolo pe teren, trebuie să
hotărască singuri ce trebuie făcut. Voi sunteți aceia care ș ți cu ce aveți de luptat și nu cei care se află la
mii de mile distanță.” - Bule nul Conferinței Generale din 1901, p. 69-70.
Sfatul sorei White din 1901 nu era ceva nou. Principiile fuseseră deja așezate într-un sfat mai mpuriu:
„Ca popor al lui Dumnezeu, noi ar trebui să studiem planurile Sale pentru conducerea lucrării. Ori de
câte ori, Dumnezeu ne-a dat îndrumări cu privire la vreun aspect al acestei lucrări, să gândim cu atenție
modul în care trebuie să luăm în considerare voința exprimată de El. Această lucrare să fie tratată cu o
atenție specială. Nu este înțelept să alegem o singură persoană ca președinte al Conferinței Generale.
Conferința Generală s-a ex ns, iar anumite lucruri au fost complicate în mod inu l. S-a dovedit o lipsă de
17

discernământ. Trebuie să aibă loc o divizare a teritoriilor sau să fie conceput un alt plan pentru schimbarea situației actuale.” - Mărturii pentru pastori, p. 342.
O încercare incipientă de a urma această direcție a existat înainte de 1901:
„As el, câmpul European a ajuns să fie considerat ca unitate con nentală auto-suficientă, fiind numit «Conferința Generală din Europa», în mp ce organizația din țara de origine era numită «Conferința
Generală din America.» În afară de acestea, exista Uniunea de Conferințe Austral-asia.” - The Origin and
History of Seventh-day Adven sts, Vol. 3, p. 348.
Ellen White a spus sesiunii Conferinței Generale din 1901 că limitările puse controlului exercitat de
Conferința Generală, a primit aprobarea „Dumnezeului cerurilor și a îngerilor Săi”.(Bule nul Conferinței
Generale din 1901, p. 462).
Acest plan nu avea inclusă vreo idee de control al operațiunilor din întreaga lume de către Conferința Generală. Scopul principal al unei as el de abordări descentralizate al administrației bisericii, era acela
de a-L plasa pe Hristos în fruntea bisericii.
După cum a aver zat sora White într-un număr de ocazii, cu cât mai puțini oameni se află în poziții
de control, cu atât este mai ușor pentru Satana să pună mâna pe lucrare. Cu cât este mai centralizată organizația, cu atât sunt mai multe șanse pentru ca o conducere lipsită de evlavie să câș ge controlul. O dată ce lucrarea este centralizată, este mult mai ușor a poli za lucrarea, iar aceasta va conduce pe mulți oameni din poziții de conducere să simtă că ei sunt reprezentanți direcți ai lui Dumnezeu, chiar și atunci
când urmează căile lui Satana.
Planul pentru reorganizare din 1901 era construit pe o bază spirituală. Într-adevăr, aceea era organizarea care ar fi permis soliei neprihănirii lui Hristos să intre în viețile liderilor și de asemenea a laicilor.
În 1897, răspunzând sfaturilor sorei White din Australia, liderii au despărțit președenția Asociației Conferinței Generale și președenția Comitetului de Misiune, de președenția Conferinței Generale. În esență,
aceasta limita rolul președintelui Conferinței Generale la acela de supraveghere a administrării lucrării din
America de Nord, deoarece Comitetului de Misiune era cel responsabil pentru lucrarea de peste hotare.
Au fost alese două persoane diferite pentru aceste roluri. Bule nul Conferinței Generale pentru 1897 a
clarificat mo vele pentru aceste schimbări:
„Recunoaștem inconsistența […] centralizării atât de multor responsabilități în Ba le Creek și a îngrămădirii atâtor ches uni de natură diversă care au de-a face cu lucrarea din localități foarte diferite,
ches uni care sunt supuse examinării unui număr restrâns de oameni care compun în mare comitetele
Conferinței Generale. Observăm de asemenea că nu este înțelept a alege un singur om să prezideze asupra diverselor interese și a vastului teritoriu al Conferinței Generale.” - Bule nul Conferinței Generale,
1897, p. 89.
La sesiunea Conferinței Generale din 1901, s-a dorit a se face reforme mai mari, care să clădească
pe ceea ce s-a întâmplat deja în 1897. În America de Nord, s-a hotărât să nu se aleagă un președinte al
Conferinței Generale, ci să se aleagă un mic comitet care avea să-și aleagă în fiecare an un director. În
anul 1901 comitetul era compus din Dr. John Harvey Kellogg, Alonzo T. Jones și Arthur G. Daniells. Daniells
a fost ales drept director al comitetului, dar curând a devenit evident că unii din conducere nu agreau
această nouă formă de organizare.
Într-o scrisoare către Dr. Kellogg din 1902, sora White scria:
„Însă lucrarea pe care întreg cerul aștepta să o înfăptuiască, de îndată ce oamenii ar fi pregă t calea, nu s-a realizat deoarece conducătorii au închis și au zăvorât ușa pentru a împiedica accesul Duhului
Sfânt. A existat o obstrucționare înainte ca să fi existat o predare totală față de Dumnezeu. Iar acele inimi
care ar fi fost curățite de orice eroare, au fost întărite în a face răul […] spunând Duhului lui Dumnezeu:
«De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.»” - Scrisoare către J. H. Kellogg din partea
sorei White, 5 august 1902.
Mai târziu, ea a scris:
„Rezultatul ul mei Conferințe Generale a fost cea mai mare, cea mai teribilă durere a vieții mele.
Nicio schimbare nu a fost făcută. Spiritul care ar fi trebuit introdus în întreaga lucrare ca rezultat al acelei
întâlniri nu a fost adus deoarece oamenii nu au primit mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Mergând în diferitele lor câmpuri de lucru, ei nu au umblat în lumina pe care Domnul a făcut-o să strălucească pe cărarea
lor, ci au dus în schimb principiile greșite care au fost prevalente în lucrarea de la Ba le Creek.” - Scrisoare
către judecătorul Jesse Arthur din partea sorei White, Elmshaven, 15 ianuarie 1903; se găsește de asemenea în Manuscript Releases, volumul 13, p. 122.
Una dintre cele mai serioase declarații făcute vreodată de către sora White are de-a face cu sesiu18

nea Conferinței Generale din 1901. În Mărturii pentru biserică, volumul 8, paginile 104–106, ea a relatat o
viziune în care a văzut o extraordinară mărturisire a păcatului prin îndreptarea greșelilor dintre frați, rugăciune profundă, și chemări la pocăință; Duhul lui Hristos era prezent și o atmosferă asemenea celei din
ziua cincizecimii predomina. Totuși, recâș gându-și conș ența, ea a scris unele dintre cele mai tragice cuvinte posibile: „Aceasta ar fi putut fi”.
Fără discuție, dacă conducătorii ar fi acceptat în 1888 să se prindă de solia - Hristos Neprihănirea
noastră, ei ar fi primit cu bucurie acest plan organizațional descentralizat. Totuși, existând numai câțiva
care acceptaseră solia de la 1888, era o lipsă a dispoziției de a merge până la capăt cu reorganizarea, ceea
ce cons tuia a doua parte a programului lui Dumnezeu pentru pregă rea poporului Său pentru vremea
sfârșitului.
Desigur, principiile trasate pentru conducătorii lucrării mondiale nu au fost des nate numai pentru
eșaloanele superioare ale lucrării ci, de asemenea, pentru toate nivelurile lucrării noastre, mergând de la
conferințe și ajungând în întreaga organizație a bisericii. Uniunile au fost create în 1901, însă acestea erau
în mod semnifica v încă sub conducerea Conferinței Generale. Mai târziu, diviziunile Conferinței Generale
au fost întemeiate, dar ele erau exact aceasta: diviziuni ale Conferinței Generale. Liderii fiecărei diviziuni
erau văzuți drept vice-președinți ai Conferinței Generale, mai degrabă decât ca având autoritate deplină
de a administra, lipsindu-i de aceea autoritatea dorită de Dumnezeu în sistemul Său de conducere descentralizat. Lumina care a venit la poporul lui Dumnezeu la vremea aceea ar fi trebuit să se reflecte asupra
întregii direcții a Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea până în ziua de azi.
Desigur, nu există niciun mo v din cauza căruia să nu putem urma astăzi sfatul care a fost dat. Totuși, cu cât ne îndepărtăm de anul 1901, cu atât este mai mare probabilitatea de a con nua pe vechile căi,
mai degrabă decât a urma sistemul de conducere al bisericii rânduit de Dumnezeu.
La Conferința Generală din 1903, A. G. Daniells a înaintat o propunere de a plasa comitetul de misiune, organizația internațională a bisericii, sub umbrela Conferinței Generale din America, cu reprezentare
din întreg câmpul. Conferința Generală din Ba le Creek urma să devină o autoritate umbrelă pentru lucrarea de pe întreg globul, în contradicție clară cu sfatul lui Dumnezeu.
Percy T. Magan, decan al Colegiului Misionar Emmanuel la vremea aceea, s-a opus în mod hotărât
unui as el de plan. A fost remis raportul minorității, în care Magan a aver zat împotriva deschiderii drumului către un sistem papal de conducere al bisericii.
„Doresc însă să vă spun că oricine care a ci t vreodată acele rapoarte istorice precum „Istoria bisericii creș ne” a lui Leander, acela a lui Mosheim, sau oricare altul dintre marii istorici ai bisericii – orice om
care a ci t vreodată aceste rapoarte istorice, nu poate ajunge la o altă concluzie decât aceea că principiile
care sunt pe cale a fi introduse prin această cons tuție care ne este propusă […] sunt aceleași principii,
introduse în exact același mod, precum acelea care s-au născut acum câteva sute de ani, atunci când papalitatea a fost întemeiată. […] Nu neg nicio clipă însă acele îmbunătățiri care s-au făcut în distribuirea
puterii administra ve. Sunt cu toată inima în favoarea a tot ce s-a făcut cu privire la uniunile de conferințe, dar spun că, legat de ches unea de căpătâi […], în momentul în care votați vă plasați exact acolo unde
ați fost acum doi ani de zile, și înainte de aceasta.” - Percy T. Magan, Bule nul Conferinței Generale, 1903,
p. 150.
Magan a fost susținut puternic de către E. A. Sutherland, președinte al Colegiului Misionar Emmanuel.
„Am înțeles cu șase ani în urmă, când și-au ales președintele pentru Europa, și de asemenea pentru
Australia și pentru această țară, că aceș trei oameni ar fi trebuit să fie pe același nivel […] și că, atunci
când urma să fie convocată o Conferință Generală, aceasta ar fi presupus convocarea tuturor acestor oameni din aceste trei părți, fără să se aștepte ca unul dintre președinți să ocupe o poziție mai însemnată
decât oricare dintre ceilalți. […] Ș u că se spunea la vremea aceea că va fi așa, iar această țară a fost împărțită în uniuni de conferințe sau districte, după cum le numeam noi la data aceea; însă planul era același
cu acela pe care noi îl urmărim în prezent […]. Cred, fraților, că ceea ce avem noi de făcut este să ne întoarcem acolo unde eram în urmă cu doi ani în ches unea reorganizării, să o îmbrățișăm și să o ducem
înainte, oferindu-i acesteia o șansă, deoarece aceia care s-au aflat în poziții de responsabilitate au recunoscut faptul că ei nu au implementat-o la literă, deoarece nu au crezut lucrul acesta posibil. Eu cred însă
că este posibil.” - E. A. Sutherland, Bule nul Conferinței Generale, 1903, pp. 168–169.
Observăm din păcate că raportul minorității a fost respins, iar planul centralizat a câș gat o largă
susținere. Tocmai un fost președinte al Conferinței Generale, George Butler, a fost acela care a exercitat o
puternică influență pentru centralizare.
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„Vorbim acum pe principii, fraților, și să-i fie cu iertare cuiva ai cărui peri sunt albi, care a fost atât
de multă vreme în lucrare, având președenția Conferinței Generale mp de treisprezece mandate, pentru
faptul că vă spune că nu poate să vadă ceva de natură regească care ar putea fi introdus. Eu nu cred ca
poate fi vorba de așa ceva […]. Dificultatea în toate aceste lucruri are de-a face, cred eu, cu principiile care
sunt puse în prac că de către oamenii plasați în slujbă. […] În privința vechiului nostru sistem de organizare eu nu văd niciun dram de pericol. […] Dacă oamenii umblă cu umilință înaintea lui Dumnezeu, rămânând dispuși la a fi instruiți de către mărturiile Duhului Său, ei nu vor vedea vreodată ceva rău în vechiul
sistem de organizare care a luat ființă sub influența directă a Duhului lui Dumnezeu. […] Ca unul dintre
aceia cu peri albi, eu văd în această nouă cons tuție aceleași principii pe care le-am avut noi la început,
care au fost susținute din start de către sora White. Acesta este mo vul pentru care sunt în favoarea noii
cons tuții.” - Bule nul Conferinței Generale, 1903, p. 163.
Ironia din declarația lui Butler era că, deși el făcea referire la afirmațiile sorei White, el făcea referire
la ceea ce s-a întâmplat în 1863, atunci când lucrarea era limitată mai mult sau mai puțin la nord-estul
Statelor Unite și un pic din vestul mijlociu. Însă acum, după ce lucrarea s-a ex ns în toată lumea, comentariile lui Butler se opuneau sfatului dat de Dumnezeu. Butler nu a văzut nimic rău în acest plan. Totuși, prin
aceasta i s-a oferit lui Satana avantajul dorit în încercarea sa de a abate Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea de la misiunea ei.
Dacă frații ar fi urmat în anii 1901 și 1903 sfatul divin, ei ar fi umblat în lumina îndemnurilor date de
Domnul. Hristos a dat sfaturi minunate apostolilor. Mama lui Iacov și Ioan a râvnit pentru responsabilități
de conducere în dreptul fiilor ei:
„Poruncește”, I-a zis ea, „ca, în Împărăția Ta aceș doi fii ai mei să șadă unul la dreapta și altul la
stânga Ta”. (Matei 20:21) Această cerere a cauzat o reacție amară din partea celorlalți apostoli: „Cei zece,
când au auzit, s-au mâniat pe cei doi frați.” (Matei 20:24) Aceasta a fost ocazia când Isus a dat sfatul divin:
„Isus i-a chemat, și le-a zis: «Ș ți că domnitorii neamurilor domnesc peste ele, și mai marii lor le poruncesc cu stăpânire. Între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru; și
oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească,
ci El să slujească și să-Și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.»” - Matei 20:25–28.
Hristos a declarat conceptul de stăpânire și dominație ca fiind de origine păgână, fiind ceva caracteris c lumii seculare. Totuși, principiile de administrare ale lui Dumnezeu cheamă pe lideri să fie slujitori ai
poporului. Ce contrast!
James White a exprimat aceasta în mod corect:
„În mpul lucrării Sale publice, Hristos nu a lăsat niciodată să se înțeleagă că vreunul dintre ucenicii
Săi ar trebui desemnat drept lider al lor. […] Nu există niciun indiciu că apostolii lui Hristos ar fi desemnat
pe vreunul dintre ei într-o poziție superioară altuia, ca lider al lor. […] În Evrei 12:1-2, apostolul îl înalță pe
Hristos drept cap al bisericii, Singurul spre care aceasta ar trebui să privească pentru direcție. Moise a fost
un simplu slujitor credincios peste casa iudaică, în mp ce Hristos este Fiu peste propria Sa casă. Moise nu
era un domn peste casa iudeilor. El era slujitor, iar Hristos era Domnul. […] De aceea Hristos este Liderul
poporului Său din toate veacurile. […] Însă aici dorim să fie bine înțeles că reprezentanții bisericii lui Hristos nu au fost rânduiți să poruncească, să dea ordine și să stăpânească peste cei ce le-au «căzut la împărțeală». […] Hristos va conduce pe poporul Său, dacă acesta se lasă condus.” - James White, Review and
Herald, 1 decembrie, 1874.
Într-un editorial din 1881, chiar înainte de moartea sa, J. White a scris:
„Nu a fost intenția lui Dumnezeu ca să existe vreun sistem de organizare în biserica lui Dumnezeu
care să ia conducerea lui Hristos. Slujbașul care se sprijină pe vreun comitet de conferință pentru călăuzire, se smulge pe sine însuși din mâinile lui Hristos. Iar în momentul în care comitetul respec v ia în propriile mâini lucrarea de călăuzire a ambasadorilor lui Hristos, acesta își asumă o responsabilitate înfricoșătoare. «Fiindcă Unul singur este Învățătorul vostru: Hristos, și voi toți sunteți frați» Matei 23:8. Fie ca Domnul
să păstreze organizația noastră și forma e de disciplină bisericească în forma ei originală.” - Review and
Herald, 4 ianuarie 1881.
Până la urmă, delegații au votat în 11 aprilie 1903, pentru centralizarea autorității cu 85 de delegați
care au votat favorabil, 20 de delegați împotrivă și 3 abțineri. Greu poate fi pus la îndoială faptul că delegații au dorit un rege care să domnească peste ei, într-un mod foarte asemănător cu israeliții care au cerut același lucru. Dumnezeu a aver zat prin profetul Său că aceasta urma să aducă mari necazuri și poveri,
însă ei au hotărât totuși să urmeze calea omului, mai degrabă decât pe aceea a Domnului.
Sora White a răspuns fără niciun echivoc la noua organizare:
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„Învățătorul ceresc întreabă: «Ce înșelăciune mai puternică poate să zăpăcească mintea, decât pretenția că zideș pe temelia cea bună și că Dumnezeu îți primește lucrarea, când, în realitate, faci multe
fapte după planuri lumeș și păcătuieș împotriva lui Iehova?»” - Mărturii pentru biserică, volumul 8, p.
249.
În anul 1903 forma ierarhică de organizare „de sus în jos” a primit un mare avânt, în mp ce forma
reprezenta vă „de jos în sus” a fost slăbită considerabil.
A venit vremea pentru ca membrii bisericii lui Dumnezeu să reexamineze adevăratele principii ale
organizării bisericii atât la nivel de Conferință Generală, cât și la oricare alt nivel al lucrării lui Dumnezeu.
Avem doctrinele și solia care trebuie, însă doar acestea nu sunt suficiente. Trebuie să avem modul corect
de a le traduce în viață. Cu siguranță, apostazia de astăzi din interiorul bisericii este la fel de mult un rezultat al abandonării sfatului Domnului cu privire la organizare, cât și a respingerii soliei lui Hristos, Neprihănirea noastră.

1901 în retrospectivă
În decembrie 1901, Ellen White a făcut o aluzie la faptul că nu era totul bine,
chiar și după schimbările făcute la Conferința Generală. Scriindu-i lui P.T. Magan în
mpul primelor eforturi ale acestuia de a așeza colegiul de la Ba le Creek la Berrien
Springs, Michigan, ea i-a reamin t că în mijlocul luptelor lui „mâna providenței ține
mașinăria”. Și numai atunci când mâna Lui „pornește roțile, toate lucrurile vor începe
să se miște”. Totuși, în mp ce trecea în revistă trecutul, Ellen White a spus cu claritate că nu era vina lui Dumnezeu că roțile progresului au fost împiedicate:
„Poporul Lui a fost cu mult în urmă. Agențiile umane, sub călăuzire divină, pot
recupera ceva din ceea ce a fost pierdut din cauză că poporul care a avut mare lumină nu a avut o evlavie corespunzătoare, sfințire și zel pentru a împlini planurile specificate de Dumnezeu. Ei au pierdut în dezavantajul lor, ceea ce ar fi putut câș ga pentru înaintarea adevărului, dacă ar fi urmat planurile și voia lui Dumnezeu. Omul nu
poate să se în ndă peste aceea prăpas e care a fost făcută de lucrătorii care nu au
urmat Conducătorul divin. S-ar putea să rămânem aici, în această lume, încă mulți
ani, din cauza neascultării, așa cum au făcut copiii lui Israel, dar pentru Hristos, poporul Său nu ar trebui să adauge păcat după păcat1, acuzându-L pe Dumnezeu de consecințele propriilor acțiuni greșite.”2
Acțiunile greșite și neascultarea, cuprind mai mult decât numai ceea ce a avut
loc în lucrarea de educație de la Ba le Creek – ceea ce Magan și alții încercau acum
să remedieze. În mod special se includ acțiunile luate la Minneapolis și cele care au
urmat și care au afectat atât de multe alte domenii din lucrarea lui Dumnezeu în biserică de-a lungul anilor. Totuși, toate aceste probleme și-ar fi găsit rezolvarea, dacă
Laodicea s-ar fi pocăit și ar fi acceptat leacurile adevărate ale lui Dumnezeu. Scriind
în vara următoare, noului comitet al Conferinței Generale și Comitetului pentru lucrare misionară medicală, Ellen White a spus în contextul Conferinței de la 1901, următoarele gânduri:
„S-ar fi putut face o lucrare minunată pentru marea mulțime adunată la Ba le
Creek la Conferința Generală din 1901, dacă liderii lucrării noastre s-ar fi pus la dispoziție. Dacă la această conferință s-ar fi făcut o lucrare completă, ar fi avut loc, așa
cum Dumnezeu a plănuit, o desțelenire a ogorului inimii, realizată de bărbații care au
purtat responsabilități. Dacă în umilința sufletului, s-ar fi angajat în lucrarea de mărturisire și consacrare, oferind dovezi că au primit sfaturile și aver zările trimise de
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Domnul pentru a le corecta greșelile, ar fi avut loc una din cele mai mari redeșteptări de la Cincizecime
încoace. Dar lucrarea pe care tot cerul aștepta să o facă, imediat ce omul ar fi pregă t calea, nu a fost făcută din cauză că liderii din lucrare au închis și au zăvorât ușa pentru ca Duhul să nu poată intra. Nu a avut
loc o predare totală față de Dumnezeu. Inimile care ar fi putut fi curățate de eroare, au fost întărite în facerea răului. Curentului divin, care ar fi îndepărtat răul, i s-au închis ușile. Oamenii nu și-au mărturisit păcatele. Ei s-au încastrat în faptele lor rele și au spus Duhului lui Dumnezeu: «De astădată, du-te; când voi
mai avea prilej, te voi chema.» Domnul cere ca o examinare de sine, care nu a fost făcută la ul ma Conferință Generală, când El aștepta să fie binevoitor, să fie făcută acum. Timpul prezent este mpul nostru în
care noi semănăm pentru veșnicie. Trebuie să culegem fructul seminței rele pe care o semănăm, dacă nu
ne pocăim de acest păcat al semănatului și dacă nu cerem iertare pentru greșelile pe care le-am făcut. Cei
care au primit ocazia să se pocăiască și să facă o reformă, dar care pășesc fără a-și umili inima înaintea lui
Dumnezeu, fără a da la o parte ceea ce Dumnezeu mustră, vor deveni rezistenți la sfatul Domnului Isus.”3
Ellen White a făcut evident faptul că dacă o lucrare potrivită ar fi fost făcută în 1901, o pocăință adevărată ar fi avut loc pentru greșelile făcute în ul ma decadă și Duhul Sfânt ar fi fost turnat într-o măsură
ca la cincizecime. Dar vai, aceea lucrare nu a fost făcută.
În februarie 1902, Uriah Smith, reinstalat în funcția de redactor la Review, a făcut evident faptul că
vechile controverse nu au fost s nse, și necredința față de solia de la Minneapolis încă era manifestată.
Smith a difuzat în Review o serie în trei părți scrisă de către W.M. Brickey, care a adus din nou în discuție
pozițiile lui Jones și Waggoner legate de legea din Galateni și legăminte, acestea fiind elemente cheie ale
soliei de la 1888 pe care Ellen White a susținut-o. Președintele Conferinței Generale, A.G. Daniells, i-a declarat lui W.C. White că ar colele erau „atât de reprobabile și nejus ficate pe cât pot fi și că acestea reprezentau un atac deschis și incorect asupra soliei neprihănirii prin credință care a fost prezentată la Minneapolis.” El nu putea înțelege cum putea Smith să „proclame încrederea lui nelimitată în Spiritul profeției
și să respingă solia de la Minneapolis” în același mp. Însă nu doar cu privire la Smith era Daniells preocupat, ci și de „întregul neam de oameni ai vechiului legământ care manifestă în mod con nuu îndoieli și
necredință cu privire la lumina care a venit la întâlnirea de la Minneapolis”.4
Ellen White a răspuns în cele din urmă la această controversă amenințătoare în noiembrie 1902. Cu
ani înainte, ea a relatat sfatul trimis de cer lui Smith, care îl informa că lipsa dispoziției de a accepta adevărul, că legea din Galateni se referea în principal la legea morală, se afla la temelia opoziției față de solia
care a fost prezentată de Jones și Wagonner. Prin as el de acțiuni Satana a reușit să împiedice puterea
ploii târzii, care ar fi făcut posibilă proclamarea în lume a marii strigări. Tocmai această lumină a soliei marii strigări a fost într-o mare măsură respinsă de către mulți frați, dintre care Smith fiind acela care a jucat
un rol important5.
Nu era acum momentul de a reînvia vechi controverse și de a face din ele o ches une cu caracter de
test pentru calitatea de membru în biserică, și aceasta cu privire la ceea ce deja zădărnicise lucrarea Duhului Sfânt și întârziase revenirea lui Hristos.
Ellen White i-a aver zat pe frați cu înflăcărare: „Niciodată nu ar trebui ca ceea ce Dumnezeu nu a
dat ca test, să fie tratat așa cum a fost tratat subiectul Legii din Galateni. Am fost instruită că experiența
teribilă de la Conferința de la Minneapolis este una dintre cele mai triste capitole din istoria celor ce cred
adevărul prezent.”6
O lună mai târziu, Ellen White încă avea nopți nedormite din cauza stării poporului lui Dumnezeu,
„atât pastori cât și membrii laici”, care i-a fost adusă în atenție. Într-un manuscris lung, scris celor aflați în
lucrare, Ellen White a declarat că „în fiecare biserică din țara noastră este nevoie de mărturisire, pocăință
și reconver re”. Dacă acest lucru nu urma să aibă loc „cu repeziciune”, amăgirile,ul melor zile aveau să
„ne ajungă”, iar lumina avea în curând să se prefacă în întuneric și întunericul în lumină:
„Dumnezeu cheamă la pocăință fără întârziere. De atâta vreme mulți s-au jucat cu mântuirea încât
vederea lor spirituală s-a estompat, ei nemaiputând discerne între lumină și întuneric. Hristos este umilit
în poporul Său. Dragostea dintâi s-a dus; credința este slabă, este nevoie de o transformare deplină. [...]
Îndreptățirea de sine nu este haina de nuntă. Un eșec de a urma lumina clară a adevărului, reprezintă un
pericol înfricoșător. Solia către biserica Laodiceană descoperă starea noastră ca popor. Dați ascultare
acestui mesaj! [citat Apocalipsa 3:14-18] Oh, ce descriere! Cât de mulți sunt în această stare înfricoșătoare. Pe fiecare slujbaș îl implor cu toată seriozitatea să studieze cu sârguință capitolul al treilea din Apocalipsa, pentru că acolo este descrisă starea de lucru existentă în zilele din urmă. Studiați cu grijă fiecare verset al acestui capitol, pentru că prin aceste cuvinte Isus vă vorbește. Dacă a existat vreodată vreun popor
care să fie reprezentat de solia către Laodiceea, acela este poporul care a avut o mare lumină, descoperi22

rea Scripturilor pe care au primit-o adven ș i de ziua a șaptea. În loc de a înălța eul prin manifestarea
mândriei, a încrederii în sine și a importanței de sine, în loc de a-și descoperi slăbiciunea personală de caracter rămânând mândrii, lăudăroși și neconver ți, cei din poporul care mărturisește a fi a lui Dumnezeu
ar trebui să realizeze nevoia lor de a avea harurile Duhului adevărului și neprihănirii.”7
Con nuarea în starea laodiceeană prin refuzul de a se pocăi, nu doar că era în detrimentul poporului Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea, dar era umilitore pentru Hristos. O as el de stare nu făcea altceva
decât să prelungească con nuarea marii controverse cu Satana, cu toate acuzațiile lui împotriva guvernării lui Dumnezeu. În ceea ce ar fi probabil una dintre cele mai răscolitoare afirmații scrisă vreodată de Ellen
White privitor la simțămintele lui Isus legate de con nua stare Laodiceeană, ea a declarant fără echivoc:
„dezamăgirea lui Hristos e dincolo de orice descriere”.
Cu toate că Ellen White avea o dorință intensă de a vedea biserica „umblând în lumină, după cum
Hristos este în lumină” și s-a rugat în mod stăruitor pentru frați în scopul acesta, ea nu a omis să vadă că
lumina pe care Domnul i-a dat-o „nu este primită cu favoare de către slujbașii sau bisericile noastre”. O
as el de a tudine cu privire la lucrarea pe care Dumnezeu i-a dat să o împlinească descoperea faptul că
schimbările necesare nu avuseseră loc la conferința din 1901. Ea indica acum că nu mai avea dorința să
par cipe la următoarea conferință generală, în mar e 1903:
„Fraților, simt o mare durere în inimă. Nu am să apar înaintea voastră din nou în adunările noastre
generale decât în cazul în care sunt impresionată de Duhul lui Dumnezeu că trebuie. Ul ma conferință
generală la care am par cipat [cea din 1901] v-a dat orice dovadă pe care o veți avea vreodată în vreo întâlnire care va fi convocată. Dacă acea întâlnire nu v-a convins că Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt,
folosindu-se de serva Sa umilă, aceasta se întâmplă deoarece sfeșnicul a fost luat din locul lui. Am crezut
că după ul ma conferință generală va exista o schimbare a inimii, dar în mpul acelei întâlniri nu a fost
făcută lucrarea care ar fi trebuit făcută, as el încât Dumnezeu să poată intra, și nici de atunci înainte nu a
fost făcută această lucrare. Dumnezeu bate la ușa inimii; dar până acum ușa nu a fost deschisă pentru a-L
lăsa pe El să intre și să ia stăpânirea deplină a templului sufletului.”8
Situația a fost de așa natură că, la aproape doi ani de la conferința generală din 1901, lucrarea inimii
care ar fi trebuit făcută a rămas încă nefăcută, și aceasta în primul rând din cauza rezistenței față de auzirea chemării la pocăință Martorului Credincios, dată prin mărturiile Sale. Două săptămâni mai târziu, Ellen
White avea să fie condusă din nou să realizeze enormitatea unor as el de situații, de data aceasta printrun vis pe care l-a avut în mp ce scria cu privire la eșecul reformei, care a urmat conferința generală din
1901.
„Într-o zi, la amiază, scriam cu privire la lucrarea ce s-ar fi putut face la ul ma Conferință Generală,
dacă oamenii din locuri de răspundere ar fi urmat voia și calea lui Dumnezeu. Aceia care au avut o mare
lumină n-au mers în lumină. Adunarea s-a încheiat și ruptura nu s-a făcut. Oamenii nu s-au smerit înaintea
Domnului, așa cum ar fi trebuit să o facă, și Duhul Sfânt nu a fost revărsat. Scrisesem până aici când mi-am
pierdut cunoș nța și se făcea ca și cum aș fi fost martoră la o scenă ce s e petrecea în Ba le Creek. Eram
adunați în auditoriul Tabernacolului. S-a înălțat o rugăciune, s-a cântat un imn, și din nou s-a înălțat o rugăciune. Se adresa lui Dumnezeu cea mai călduroasă cerere. Adunarea se caracteriza prin prezența Duhului Sfânt. Lucrul se adâncea tot mai mult și unii dintre cei prezenți plângeau în hohote. Cineva s-a ridicat
din locul unde era plecat și a spus că înainte avusese neînțelegeri cu anumite persoane și că nu simțise
iubire pentru ele, dar că acum se vedea așa cum era. Cu multă solemnitate, el a repetat solia către biserica din Laodicea : „Pentru că zici: «Sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic » În îngâmfarea
mea mă simțeam chiar așa, a spus el. «Și nu ș i că eș călos, nenorocit, sărac, orb și gol.» Acum văd că
aceasta este starea mea. Ochii mei sunt deschiși. Duhul meu a fost aspru și nedrept. M-am soco t neprihănit, dar inima mea este zdrobită și simt nevoia sfatului prețios al Aceluia care m-a cercetat până în străfundurile inimii mele. O, cât de îndurătoare, miloase și iubitoare sunt cuvintele acestea: «Te sfătuiesc să
cumperi de la Mine aur curățit prin foc, ca să te îmbogățeș și haine albe, ca să te îmbraci cu ele, și să nu
ți se vadă rușinea goliciunii tale; și do orie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi».” (Apocalipsa 3, 1718). Vorbitorul s-a întors către cei care se rugaseră și a spus: „Avem ceva de făcut. Trebuie să ne mărturisim păcatele și să ne umilim inima înaintea lui Dumnezeu.” El a făcut mărturisiri dintr-o inimă zdrobită și
apoi a pășit spre diferiți frați, unul după altul, și le-a în ns mâna, cerându-le iertare. Aceia cărora li se
adresa se ridicau repede în picioare, mărturisindu-și greșelile și cerând iertare, și cădeau unul pe gâtul celuilalt, plângând. Spiritul mărturisirii se în ndea prin toată adunarea. Era ca în Ziua Cincizecimii. Se cântau
laude lui Dumnezeu și lucrarea aceasta s-a făcut până târziu în noapte, până spre dimineață.”9
Ellen White a avut fără îndoială simțăminte de bucurie inexprimabilă pe măsură ce vedea o aseme23

nea scenă, iar lucrarea de mărturisire mergea înainte: „Nimeni nu părea că e prea mândru pentru a face
mărturisiri cu o inimă zdrobită, iar cei care stăteau în fruntea acestei lucrări erau cei cu influență, dar care
mai înainte nu avuseseră curaj să-și mărturisească păcatele. Era o bucurie ce nu se mai simțise niciodată
în Tabernacol”. Când Ellen White și-a revenit din starea de inconș ență, pentru scurt mp ea încă nu își
dădea seama unde se afla. Condeiul ei rămăsese în mână când au fost spuse cuvintele: „Așa ar fi putut fi.
Domnul aștepta să facă toate acestea pentru poporul Său. Tot cerul aștepta să-și reverse îndurarea. Ellen
White s-a gândit ce ar fi putut să fie, dacă la ul ma adunare a Conferinței Generale s-ar fi făcut o lucrare
deplină; și asupra mea s-a abătut o agonie a dezamăgirii când mi-am dat seama că scena la care fusesem
martoră nu era reală.”10
„Două săptămâni mai târziu, Ellen White i-a scris lui Jesse Arthur, un om care avea puțină experiență
personală cu darul profeției manifestat prin ea. În mp ce îl încuraja să nu fie atras alături de cei care puneau la îndoială acest dar, ea l-a asigurat cu privire la felul în care Dumnezeu a susținut-o în lucrarea ei:
„Puterea Sa a fost cu mine în tot mpul până la ul ma Conferință Generală, iar dacă oamenii din
poziții de răspundere ar fi simțit un sfert din povara care apăsa asupra mea, ar fi existat mărturisire din
inimă și pocăință. Ar fi fost făcută o lucrare de către Duhul Sfânt, așa cum nu a mai fost văzută încă în
Ba le Creek. Aceia care la vremea aceea mi-au auzit solia și totuși au refuzat să își umilească inimile înaintea lui Dumnezeu sunt fără scuză. Nu va mai veni vreo dovadă mai mare la ei niciodată. Rezultatul ul mei
conferințe generale a fost cea mai mare, cea mai teribilă durere a vieții mele. Nu a fost făcută nici o
schimbare. Spiritul care ar fi trebuit adus în întreaga lucrare ca rezultat al acelei întâlniri nu a fost adus
pentru că oamenii nu au primit mărturiile Duhului lui Dumnezeu. Mergând în diferitele lor câmpuri de lucru, ei nu au umblat în lumina pe care Dumnezeu a făcut-o să strălucească pe cărarea lor, ci au adus în
lucrarea lor acele principii greșite care prevalau în lucrarea de la Ba le Creek. Domnul a însemnat fiecare
mișcare făcută de către oamenii din conducerea ins tuțiilor și Conferințelor noastre. Este un lucru periculos să respingi lumina pe care Dumnezeu o trimite. Binecuvântările cele mai mari ale cerului fuseseră oferite lui Horazin și Betsaida. [...] Dar ei au refuzat Darul ceresc. [...] Așa că astăzi, asupra acelora care au
avut lumină și dovezi, dar care au refuzat să dea ascultare aver zărilor și stăruințelor Domnului, este pronunțat vaiul cerului.”11
În mod evident Ellen White nu vorbea despre schimbări structurale în organizație, schimbări care au
avut loc în 1901. Ea vorbea despre spiritul care ar fi trebuit adus în întreaga lucrare.
În 18 februarie 1902, clădirea principală a sanatoriului Ba le Creek – spitalul – a fost mistuit de foc.
Zece luni mai târziu, pe 30 decembrie 1902, Review and Herald a experimentat aceeași soartă. Contrar
simțămintelor ei de mai dinainte, Ellen White a fost condusă să par cipe la conferința generală care a
avut loc câteva luni mai târziu în Oakland, California. În mpul nopții, pe când se afla acolo, atenția ei a
fost atrasă la istoria lui Iosia, care i-a fost prezentată drept lecție pe care să o aducă în atenția conferinței.
As el, pe data de 1 aprilie 1903, ea a împărtășit aceste gânduri înaintea conferinței generale.
Împăratul Iosia a fost credincios Dumnezeului lui Israel. „El nu a repetat păcatele tatălui său și nu a
umblat pe calea nelegiurii”, amintea Ellen White. El a ales să nu umble în greșelile strămoșilor săi ci să încerce să restaureze închinarea la Dumnezeu. Atunci când Iosia a găsit cartea legii (Deuteronomul) și a ci t
prima dată binecuvântările și blestemul, și-a rupt hainele, dându-și seama că Israel a umblat mp de secole contrar poruncilor lui Dumnezeu. El a înțeles că păcatele cumula ve ale națiunii urmau să aducă asupra
lor judecățile năprasnice ale lui Dumnezeu. Pe măsură ce Ellen White a con nuat să împărtășească această istorie celor adunați înaintea ei la conferință, ea a trasat niște paralele la adven smul din zilele lor:
„Văzând în trecut [Iosia] idolatria și lipsa de evlavie existentă printre ei, el fusese foarte tulburat. Iar
acum, ci nd în cartea legii despre pedeapsa care era urmarea sigură a unor as el de prac ci, o mare durere a umplut inima lui. Niciodată înainte el nu a înțeles într-un mod mai deplin aversiunea lui Dumnezeu
față de păcat. [...] Împăratul nu a trecut pe lângă această ches une ca fiind de mică importanță. El a dat
poruncă preoților și celorlalți oameni aflați în slujba sfântă: «Duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda, cu privire la cuvintele cărții acesteia care s-a găsit; căci mare este mânia
Domnului, care s-a aprins împotriva noastră, pentru că părinții noștri n-au ascultat de cuvintele cărții
acesteia, și n-au împlinit tot ce ne este poruncit în ea.» Iosia nu a zis: «N-am ș ut nimic de această carte.
Acestea sunt percepte străvechi, iar mpurile s-au schimbat.» El a rânduit oameni pentru a inves ga
această ches une, iar aceș oameni au mers la profetesa Hulda. [...] Astăzi Dumnezeu veghează asupra
poporului Său. Ar trebui să căutăm a înțelege ce lecție intenționează Dumnezeu pentru noi prin măturarea sanatoriului și a casei de publicații. Să nu trecem pe lângă ca și când n-ar fi nimic greșit. Împăratul
Iosia și-a sfâșiat hainele și inima. El a plâns și s-a jelit pentru că nu avusese cartea legii și nu ș use despre
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pedepsele cu privire la care aceasta aver za. Dumnezeu dorește să ne venim în fire. El dorește ca să căutăm semnificația calamităților care ne-au ajuns, pentru ca să nu cădem pe urmele lui Israel spunând:
«Templul Domnului, Templul Domnului, Templul Domnului suntem noi!» când noi nu suntem aceasta deloc.”12
Pe măsură ce Ellen White a con nuat, ea a aplicat un as el de sfat lucrării care ar fi trebuit să fie
făcută la ul ma conferință generală, aceea din 1901, lucrare care încă aștepta să fie făcută la data aceea:
„În fiecare ins tuție din mijlocul nostru trebuie să existe o reformă. Aceasta este solia pe care la ul ma conferință generală am dat-o drept cuvânt al Domnului. La acea întâlnire am purtat o povară grea, pe
care încă o tot port de atunci. Noi nu am câș gat biruința pe care am fi putut să o câș găm la acea întâlnire. De ce? – Pentru că au fost atât de puțini care au urmat cursul lui Iosia. La întâlnirea respec vă au fost
dintre aceia care nu a văzut lucrarea care trebuia să fie făcută. Dacă și-ar fi mărturisit păcatele, dacă s-ar fi
oprit din cursul lor, dacă și-ar fi luat poziția pe un teren avantajos, puterea lui Dumnezeu ar fi fost la lucru
în întâlnire și am fi avut un sezon al cincizecimii. Domnul mi-a arătat ceea ce ar fi putut fi dacă lucrarea
care trebuia făcută ar fi fost făcută. În mpul nopții am fost prezentă într-o întâlnire unde frate mărturisea fratelui. Cei prezenți au căzut unul pe gâtul celuilalt, făcând mărturisiri cu inima frântă. Duhul și puterea lui Dumnezeu au fost descoperite. Nimeni nu părea prea mândru pentru a se pleca înaintea lui Dumnezeu în umilință și căință. Cei care conduceau în această lucrare erau aceia care până acum nu avuseseră
curajul să-și mărturisească păcatele. Aceasta ar fi putut fi. Domnul aștepta să facă toate acestea pentru
poporul Său. Întreg cerul aștepta să își manifeste îndurarea.”13
La scurt mp după ce focul a distrus biroul de la Review and Herald, un ar col de-al lui Ellen White a
fost părit în Review, „în care era afirmat clar că distrugerea sanatoriului și a biroului Review prin foc a
fost o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru îndepărtarea persistentă de căile Sale și pentru eșecul de
a acționa potrivit aver zărilor și a instrucțiunilor care fuseseră date mp de mulți ani prin Spiritul Profeției”. 14 Ellen White a stăruit în fața acelora din Ba le Creek care „s-au împotrivit luminii și dovezilor, refuzând să asculte de aver zările lui Dumnezeu”, că ei ar putea să vadă în „distrugerea biroului Review and
Herald un apel pentru ei de la Dumnezeu de a se întoarce la El cu un scop deplin al inimii”.15 Totuși, la
scurt mp după sesiunea Conferinței Generale din 1903, la o „întâlnire a acționarilor de la Review and Herald, în fața auditoriului a fost reafirmată în mod public declarația că aceste incendii nu au reprezentat
judecăți ale lui Dumnezeu.”16
La scurt mp după ce întâlnirea amin tă mai sus a avut loc, W.W. Presco a vorbit la tabernacolul
din Ba le Creek înaintea unei mari adunări în Sabatul din 9 mai. Aici, el a condus auditoriul adven st la
cartea lui Ieremia, „tratând experiența legată de căderea și distrugerea Ierusalimului, în speranța că vom
indica corect cauza căderii acestuia și a luării în cap vitate a poporului”. Pe măsură ce Presco a ajuns la
inima mesajului, el a reamin t înaintea ascultătorilor săi felul cum Dumnezeu a procedat cu poporul Său
de la sesiunea de la Minneapolis:
„Acelora care sunt familiarizați cu împrejurările lucrării și a ins tuțiilor noastre de aici, mai ales în
ul mii treisprezece sau cincisprezece ani, nu este nevoie să le fie reamin t despre multele cuvinte de
aver zare și îndrumare pe care Dumnezeu ni le-a trimis prin purtătorul de cuvânt ales de El, până când
judecățile lui Dumnezeu au căzut asupra noastră din cauza eșecului nostru de a da ascultare. Este complet
nefolositor și mai rău decât nefolositor a încerca să ascundem acest lucru de ochii noștri sau de ochii lumii. Ceea ce am fi putut salva prin ascultarea de cuvintele de învățătură și aver zare, a devenit acum o
calamitate publică asupra noastră, însă în ciuda tuturor acestor lucruri încă se ridică voci care spun că nu
există vreo judecată a lui Dumnezeu asupra noastră. Acum este mpul pentru aceia care se tem de Dumnezeu să răspundă instrucțiunilor, aver zărilor și sfatului Său. [Voci: Amin!] Cred că este mpul pentru
poporului lui Dumnezeu să se ridice ca răspuns, arătând că ei cred în Domnul Dumnezeul lor, chiar și
atunci când Acesta îi cercetează prin judecățile Sale. Cred că este vremea ca acest popor și această biserică să ia poziție în mod deschis și public ca răspuns la aceste cuvinte de instrucțiune și aver zare, recunoscând înaintea lui Dumnezeu și înaintea lumii că El ne-a cercetat prin judecată și că ne pocăim și ne întoarcem la El.”
A tudinile și acțiunile acelora care au refuzat solia de la Minneapolis de-a lungul decadei anterioare,
au răspândit un efect debilitant pentru succesul bisericii, în aproape orice capacitate. Cel mai mare rău a
rezultat din nesoco rea sfatului trimis de cer, dat pentru aproape fiecare aspect al vieții și responsabilității bisericii, cauzat de necredința crescândă în Spiritul profeției, care a urmat rebeliunii de la Minneapolis.
Un lucru era sigur: cu toate că au fost aduse mari schimbări în structura organizațională la conferința generală din 1901, schimbări care au rămas până în zilele noastre, pocăința Laodiceii și experiența ploii târzii
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nu s-au manifestat niciodată. Deja în 1903 biserica era confruntată cu provocări de tot felul. Din păcate,
cei doi soli de la Minneapolis, Jones și Waggoner, au căzut curând din biserică, în mare măsură din pricina
opoziției constante pe care a trebuit să o îndure din 1886. Amândoi au fost din păcate luați de valul îndepărtării lui Kellogg. Deja în 1899 Waggoner a asimilat idei panteiste de-ale lui Kellog, iar Jones s-a alăturat
acestuia în răzvră rea lui împotriva bisericii organizate începând din 1905, ambii încetând a mai da ascultare sfatului Spiritului profe c dat prin Ellen White. Chiar și Presco , care lucrase cu atâta putere în anii
1890, a început să pună la îndoială darul lui Ellen White la scurt mp după moartea ei. Ellen White avea să
treacă la odihnă în 1915 și nu a trăit ca să vadă Cea de-a Doua Venire pe care o așteptase atât de mult,
deoarece binecuvântata ploaie târzie a fost contracarată și în cele din urmă retrasă.
Note:
1. Isaia 30:1
2. Manuscris Releases, vol. 10, 277-278.
3. Kress Collec ons, 95.
4. A.G. Daniells către W.C. White, 14 aprilie 1902, publicat în Manuscripts and Memories from Minneapolis, p 318, 321.
5. Ellen G. White către Uriah Smith, scrisoarea 96 din 6 iunie 1896, publicat în Materiale 1888, p. 1575
6. Materiale 1888, p. 1796
7. Ellen G. White: Dați ascultare soliei către Laodiceea! – Ms. 166, 17 dec. 1902, publicat în Manuscript Releases, vol. 18, p 192
-194. De asemenea, porțiuni din manuscris au fost publicate în Review, 15 dec. 1904.
8. Id., p. 192, 195, 196
9. Ellen G. White către A.G. Daniells (biserica din Ba le Creek), Scrisoarea 7, 3 ian. 1903, publicată în Mărturii vol. 8, p. 104-105
10. Id. p. 105-106, sublinieri adăugate.
11. Ellen G. White către Jessie Arthur, scrisoare din 14 ian. 1903 publicată în Manuscript Releases vol. 13, p. 122-123, sublinieri
adăugate.
12. Ellen G. White: „Lecții din cârmuirea lui Iosia”, cuvântare ținută în 30 mar e 1903 și publicată în Bule nul Conferinței Generale, 1 aprilie 1903.
13. Id., sublinieri adăugate.
14. Notă editorială „Îndrumare și răspuns”, Review and Herald, 19 mai 1903.
15. Ellen G. White: „Semnificația lucrărilor providențiale ale lui Dumnezeu”, Review and Herald, 27 ian. 1903.
16. Notă editorială „Îndrumare și răspuns”, Review and Herald, 19 mai 1903; sublinieri adăugate.
17. W.W. Presco : „Îndrumare și răspuns”, Review and Herald, 19 mai 1903.

Liniile reglementate
Iubite frate Daniells,
Iți trimit câteva lucruri pe care le-am scris acum câtva mp, dar n-am avut puterea să le cercetez. În lumea
creș nă de astăzi, fariseismul nu s-a s ns. Domnul dorește să oprească acest drum al ipocriziei, care a devenit atât
de solid întemeiat, și care a împiedicat lucrarea sa, în loc să o facă să înainteze. El dorește ca poporul Său să-și reamintească că există un spațiu larg peste care trebuie să strălucească lumina adevărului prezent. Înțelepciunea divină trebuie să aibă suficient spațiu în care să lucreze. Ea trebuie să înainteze fără să ceară permisiunea sau sprijinul
acelora care și-au asumat puterea regească. În trecut, câțiva bărbați au încercat să țină în mâinile lor, controlul tuturor mijloacelor care au venit din biserici, și le-au folosit în mod disproporționat, înălțând clădiri scumpe în locuri unde asemenea clădiri mari nu erau necesare și nici nu fuseseră cerute, și lăsând în zone în nevoie fără ajutor și încurajări. Ei și-au asumat răspunderea gravă, de a întârzia lucrarea acolo unde ar fi putut să înainteze. A fost lăsată în
seama unor minți, presupuse înțelepte, să spună ce câmpuri ar trebui lucrate și ce câmpuri ar trebui lăsate nelucrate. Câțiva bărbați au ținut adevărul în zone restrânse, pentru că a deschide câmpuri noi ar fi cerut bani. Numai în
locurile acelea în care erau interesați, au fost dispuși să investească mijloace. Și în același mp, în câteva locuri
doar, au fost inves ți în clădiri de cinci ori mai mulți bani decât era necesar. Aceeași sumă de bani folosită în înființarea unor pografii în locurile în care adevărul n-a pătruns încă, ar fi adus multe suflete la cunoașterea mântuitoare a lui Hristos.
Timp de ani de zile a fost urmată aceeași ru nă, aceeași „cale reglementată” în lucrare, și din cauza aceasta
lucrarea lui Dumnezeu a fost împiedicată într-o mare măsură. Planuri înguste, urmate de cei care nu au avut judecata clară și sfințită, au avut ca urmare dezaprobarea lui Dumnezeu.
Dumnezeu cere o redeșteptare și o reformă. „Linia reglementată” n-a făcut lucrarea pe care Dumnezeu dorește să o împlinească. Lăsați ca redeșteptarea și reforma să facă schimbări con nue. Ceva s-a făcut pe linia aceasta,
dar lucrarea nu trebuie să se oprească aici. Nu! Orice jug să fie sfărâmat. Oamenii să se trezească pentru a-și da seama că au răspundere personală. Starea actuală de lucruri dovedește suficient tuturor celor care au un adevărat spirit misionar, că „liniile reglementate” se vor dovedi a fi un eșec și un blestem. Dumnezeu să ajute pe poporul Său, ca
cercul de regi care au îndrăznit să-și asume o așa răspundere mare, să nu mai exercite niciodată puterea lor nesfin26

țită, în așa numitele „linii reglementate”. Prea multă putere a fost inves tă în uneltele omeneș nerenăscute și nereformate. Să nu se permită ca egoismul și lăcomia să fie îngăduite să accentueze lucrarea care trebuie făcută, pentru împlinirea însărcinării mari și nobile, pe care Hristos a încredințat-o fiecărui ucenic. El, Domnul și stăpânul nostru, ne-a dat un exemplu prin viața Sa de jer ire de sine cu privire la modul în care trebuie să lucrăm pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și cheamă misionarii să-și dovedească devoțiunea față de El,
îngropându-se în mânăs re sau mergând în pelerinaje dureroase. Nu este necesar să se facă așa ceva, ca să se arate
dispoziția de a se lepăda de sine. Dragostea se va vedea în lucrarea pentru aceia pentru care a murit Hristos. Prin
umilință, prin suferință și prin lepădare a cumpărat Hristos mântuirea neamului omenesc. Prin moartea Sa, El a făcut cu pu nță ca omul să se bucure de un cămin în împărăția Sa veșnică. Cei care iubesc pe Domnul, vor privi la Calvar și vor înțelege felul în care Domnul Vieții și al Slavei a pus deoparte hainele Sale împărăteș și coroana Sa regală, și a îmbrăcat dumnezeirea cu natura omenească, a venit într-o lume ofilită și întunecată de blestem, ca să stea în
fruntea neamului omenesc decăzut, devenind exemplul lui în toate locurile și suportând încercările pe care el trebuia să le suporte. El a trăit viața celui mai sărac și deseori a suferit de foame. „Vulpile au vizuini și păsările cerului au
cuiburi, spunea El, dar Fiul Omului nu are unde să-și plece capul.”
Când omul privește la această dragoste divină, la această jer ă minunată, se umple de dorința de a-și trăi
viața în slujirea Mântuitorului. Când păcătosul se convinge și se convertește, Isus îi spune: „Vino după Mine și nu vei
umbla în întuneric.” Fiecărei ființe omeneș , Dumnezeu i-a dat o individualitate și o lucrare specifică. Avraam a fost
chemat să meargă într-un teritoriu nou. El trebuia să fie purtător de lumină pentru păgâni. Cei care cred în Domnul,
nu trebuie să trăiască pentru a-și plăcea lor. Sufletul oricărui păcătos este prețios în ochii lui Dumnezeu și cere grijă
din partea acelora ale căror nume sunt scrise în registrele bisericii.
Porunca Lui Hristos este: „Duceți-vă în toată lumea și predicați Evanghelia la orice făptură.” Cei care sunt impresionați să ducă lucrarea în țara lor sau în zone depărtate, trebuie să meargă înainte în Numele Domnului. Ei vor
avea succes dacă dau dovadă că depind de Dumnezeu pentru har și putere. La început lucrarea lor poate fi foarte
mică, dar se va mări dacă ei urmează planul Domnului. Dumnezeu trăiește și va lucra pentru lucrătorul neegoist și
jer itor de sine, oricine și oriunde ar fi. Ne uităm să vedem dacă au fost lucrate câmpurile noi, dacă părților neroditoare ale viei Domnului, li s-a dat atenție. Vedem că majoritatea celor care au căutat să înceapă lucrarea, în regiuni
noi, cum a făcut fr. Shireman, au fost descurajați de cei de la centrul lucrării, de teamă că vor cere bani de la trezorerie. Cu toate acestea, din aceeași trezorerie au fost folosiți bani pentru a înălța clădiri cos sitoare, impozante și
inu le. Dacă oamenii ar fi avut înțelepciune de la Dumnezeu, ar fi dat pe față dreptate și echitate în cheltuirea mijloacelor. Toate părțile viei Domnului ar fi primit ajutor într-o proporție corectă. Sunt mulți care încurajați corespunzător, ar începe să facă eforturi departe de drumuri, ca să caute și să mântuiască ce este pierdut. Dumnezeu binecuvântează pe aceș jer itori de sine, care au o as el de foame pentru suflete, încât sunt gata să meargă la lucru
oriunde. Dar în trecut, câtă încurajare a fost dată acestor lucrători de către frații lor? Mulți au așteptat să facă ceva,
dar nu le-a fost dată nicio atenție.
Dacă pastorii ar fi dat ajutor și încurajare acestor bărbați și femei, ei ar fi făcut lucrarea rânduită lor de Domnul. Ei au văzut sărăcia spirituală din câmpurile nelucrate și au tânjit să facă ceva ca să le ajute. Dar a trecut prea
mult mp până când încurajarea să ajungă la ei, as el încât unii au plecat în alte domenii de lucru. Va con nua oare
să stăpânească ideea „liniilor reglementate”, care spun că fiecare minte trebuie controlată de două sau trei minți
din Ba le Greek? Strigătul Macedonean se aude din toate părțile. Să se prezinte oare oamenii la „liniile reglementate”, să vadă dacă li se va îngădui să lucreze, sau vor ieși și vor lucra cât vor putea mai bine, depinzând de posibilitățile lor și de ajutorul lui Dumnezeu, începând într-o manieră umilă să creeze interes pentru adevăr în locurile în care
nu s-a făcut nimic pentru a da solia de aver zare? Domnul a încurajat pe cei care au început pe răspunderea lor să
lucreze pentru El cu inimile pline de dragoste pentru sufletele gata să piară. Un adevărat spirit misionar va fi revărsat peste aceia care caută cu stăruință să cunoască pe Dumnezeu și pe Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Domnul
trăiește și domnește. Dragi neri, mergeți spre locurile în care sunteți îndemnați de Duhul Domnului. Lucrați cu
mâinile ca să vă întrețineți singuri și pe măsură ce vi se oferă ocazia, ves ți solia de aver zare.
Domnul a binecuvântat lucrarea pe care fr. J. E. White a încercat să o facă în sud. Dumnezeu dă asigurarea că
nu vor mai fi auzite vocile care au spus atât de repede că toți banii care sunt inves ți în lucrare, trebuie să treacă
prin canalele stabilite de la Ba le Creek. Oamenii cărora Dumnezeu le-a dat mijloace, dau socoteală numai Lui. Este
privilegiul lor să dea misionarilor ajutor direct și asistență. Din cauza des nării greșite a mijloacelor câmpul sudic nu
arată mai bine astăzi. Nu cred că este datoria câmpului sudic al lucrării noastre, să țină părirea și vânzarea cărților
sub dictatura caselor noastre de editură. Dacă pot fi plănuite mijloace care să reducă cheltuielile publicării și circulării cărților, să se facă așa. Trebuie să spun fratele meu, că nu doresc să văd lucrarea din sud după vechile linii reglementate. Când văd cât de mult stăpânește ideea că trebuie păstrate metodele din trecut de mânuire a cărților și
că trebuie să se procedeze și acum la fel, doar pentru că așa s-a procedat înainte, nu pot să dau sfatul ca obiceiurile
vechi să con nue. Cei care lucrează în Nashville după voia lui Dumnezeu să facă acest lucru cu toată umilința. Sper
cu sinceritate că se vor face schimbări așa cum cer nevoile acestui caz.
Mai am multe de scris, dar acum nu mai am mp.
(Semnat) Ellen G. White
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Pericolele puterii regești
Scopul lui Satana a fost întotdeauna acela de a determina pe oameni să privească pentru conducerea lor la alți oameni, mai degrabă decât la Dumnezeu. În orice organizație se pare că se găsesc dintre
aceia care sunt doritori să se supună fără ezitare acelora care au autoritate și putere. Ș ind că cele două
grupuri sunt complementare unul altuia, Satana caută con nuu să creeze un sistem de loialitate care îi
conduce pe oamenii cărora li s-au încredințat responsabilități de conducere, să creadă că puterea autocra că este un drept cu care ei sunt inves ți de Dumnezeu, iar pe ceilalți că o as el de putere este ceva
rânduit de Dumnezeu. Aceș a din urmă, cu o mare reverență și respect, cred că Dumnezeu le cere să fie
fără rezerve credincioși față de as el de indivizi. Prea des, ei echivalează credincioșia față de Dumnezeu,
cu credincioșia față de lideri. Ca argument pentru susținerea unei as el de concepții periculoase este
adus răspunsul lui David atunci când a fost îndemnat de către oamenii săi să îl ucidă pe regele Saul:
„Și a zis oamenilor săi: «Să mă ferească Domnul să fac împotriva domnului meu, care este unsul
Domnului, o așa faptă ca să pun mâna pe el! Căci el este unsul Domnului.»” - Samuel 24:6.
Ar trebui examinată ches unea care a condus la răspunsul lui David. El a refuzat să-i aducă vreo vătămare fizică unsului Domnului. Aceasta n-ar trebui interpretat ca însemnând că noi trebuie să-i urmăm
orbește pe liderii care, chiar unși fiind de Domnul, își întorc picioarele de pe calea și îndrumarea găsite în
sfatul Domnului. Ar trebui mai degrabă să procedăm potrivit răspunsului pe care Petru și Ioan l-au dat
atunci când au fost confruntați cu alegerea pe care trebuia să o facă între responsabilitățile date lor de
Dumnezeu și direcțiile liderilor omeneș .
„Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni!” - Fapte 5:29.
Nu ar trebui să uităm că loialitatea oarbă față de unșii Domnului i-a condus pe oameni să strige
„Răs gnește-L!” Aceș oameni au crezut că o as el de loialitate față de lideri reprezenta loialitate față de
Dumnezeu. Ce amăgire! Totuși, suntem noi al el? Aceia care vor să arate o credincioșie adevărată față de
Dumnezeu și față de unșii Săi trebuie să considere loialitatea lor față de Dumnezeu ca fiind supremă.
În mp ce este potrivit să manifestăm tot respectul și curtoazia, pe care o datorăm în relația noastră
cu aceia care ocupă poziții de răspundere, este o dezonoare adusă lui Dumnezeu să urmăm orbește și să îi
susținem, atât mp cât aceș a deviază de la voința Sa exprimată clar în Cuvânt.
Probabil că „Mărturiile pentru predicatori” a fost cartea folosită mai mult decât oricare alta pentru a explica relația liderilor cu turma lui Dumnezeu și să aver zeze împotriva spiritului de dominare care este evident în lume.
Liderii nu sunt mai puțin înclinați să respingă sfatul Domnului decât sunt laicii. „Mărturii pentru predicatori” oferă însemnate sfaturi pentru liderii a căror influență dominatoare a adus o mare suferință pentru membrii bisericii.
„Ani de zile, biserica a privit la oameni și a așteptat mult de la ei, dar nu și-a îndreptat privirile spre
Isus, în care sunt centrate speranțele noastre de a avea viața veșnică.” - Mărturii pentru pastori și slujitorii
Evangheliei, p. 93.
„Permiteți-mi să le adresez bisericilor și conferințelor noastre locale apelul de a înceta să depindă
de oameni și de a înceta să se încreadă în puterea omenească. Nu vă uitați la ceilalți oameni, ca să vedeți
cum se comportă ei sub influența convingerii adevărului și nu cereți ajutorul lor. […] Bisericile noastre
sunt slabe, pentru că membrii sunt învățați să aștepte și să depindă de resursele omeneș .” - Ibid., p. 380.
„De-a lungul anilor a existat o tendință tot mai mare ca oamenii aflați în poziții de responsabilitate
să domnească asupra moștenirii lui Dumnezeu, îndepărtând în felul acesta din conș ința membrilor bisericii simțământul nevoii după îndrumarea divină și prețuirea privilegiului lor de a-I cere sfatul lui Dumnezeu cu privire la datoria lor.” - Ibid., p. 477–478.
De asemenea,Domnul a dat și alte sfaturi relevante, în ches unea aceasta a puterii regeș .
„Dacă inima lucrării ajunge stricată, biserica întreagă, în diferitele ei ramuri și interese, răspândită în
străinătate, pe toată fața pământului, va suferi în consecință. Lucrarea principală a lui Satana este concentrată la sediul central al credinței noastre. El nu economisește nicio osteneală spre a corupe pe bărbații
din pozițiile de răspundere și a-i convinge să fie necredincioși față de diferitele lor răspunderi.” - Mărturii
pentru biserică, volumul 4, p. 210–211.
„Ierusalimul este o preînchipuire a ceea ce va fi biserica dacă refuză să primească și să umble în lumina pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ierusalimul a fost favorizat de Dumnezeu ca depozitar al adevărurilor
sfinte. Dar locuitorii lui au sucit adevărul și au disprețuit toate stăruințele și aver zările. Ei n-au vrut să
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respecte sfaturile Lui.” Mărturii pentru biserică, volumul 8, p. 67.
Fără îndoială, între James White și George Butler a existat un antagonism clar cu privire la înțelegerea rolului corect al bisericii. James White a îndemnat mereu la o abordare descentralizată, în care omul
să privească la Dumnezeu mai degrabă decât la om pentru tărie și călăuzire în problemele de natură spirituală. Pe de altă parte, Butler a crezut că o autoritate centralizată ar aduce tărie spirituală, unitate și puritate doctrinală bisericii. Concluzia lui Butler este una ciudată dacă ținem cont că centralitatea autorității
papei în biserica romano-catolică a adus exact rezultatul contrar.
Deja în anul 1873, la numai zece ani după formarea Conferinței Generale, Butler scria:
„Nu a fost vreodată o mare mișcare în această lume fără un lider; este chiar în natura lucrurilor că
este imposibil ca așa ceva să fie de așteptat.” - Review and Herald, 18 noiembrie, 1873.
De cealaltă parte, James White a scris:
„În discuția legată de subiectul autorității, propunem a aduce dovezi din cuvintele lui Hristos și din
învățăturile și prac cile apostolilor, că Hristos este Conducătorul poporului Său și că lucrarea și poziția de
conducere nu a fost încredințată nici unei persoane, în nici un mp, în era creș nă.” - Review and Herald,
1 decemberie, 1874.
Întregul concept al descentralizării este strâns legat de acela al libertății religioase. S-a acordat multă atenție celor optsprezece cuvântări ținute de către E.J. Waggoner la sesiunea Conferinței Generale din
1888. Cu siguranță că acestea se află în centrul soliei care trebuia și încă trebuie proclamată lumii. Totuși,
mult mai puțină atenție se acordă celor cincizeci de cuvântări ținute de A.T. Jones pe subiectul libertății
religioase. Aceste teme – Hristos Neprihănirea noastră și libertatea religioasă – erau legate în mod inseparabil, deoarece libertatea în Hristos este potrivnică asupririi religioase. Oamenii nu trebuie să își încredințeze des nul veșnic în mâinile vreunui om sau a vreunei biserici, ci în mâinile lui Dumnezeu. Un as el de
concept nu subminează în niciun caz rolul divin al bisericii în viața poporului lui Dumnezeu; el plasează
biserica în adevărata poziție pe care trebuie să o ocupe sub autoritatea lui Dumnezeu.
La scurt mp după conferința din 1888, A.T. Jones a predicat treizeci și una de predici în Kansas.
Cincisprezece dintre acestea erau pe subiectul libertății religioase, unsprezece legate de conducerea bisericii, iar cinci pe îndreptățirea prin credință. Aceasta ne poate da o idee cu privire la legătura dintre neprihănirea prin credință, libertatea religioasă și conducerea bisericii.
În editorialul său din 4 ianuarie 1881, James White a scris:
„Lucrătorul care se sprijină pe vreun comitet de Conferință pentru călăuzire se desprinde din mâinile lui Hristos.” - Review and Herald, 4 ianuarie, 1881.
Conferințele nu au fost întemeiate pentru a exercita stăpânire asupra lucrării, nici asupra bisericilor
locale, ci mai degrabă pentru a plănui și ex nde lucrarea lui Dumnezeu în diferitele regiuni și zone. Mai
mult, conferințele trebuiau să acționeze drept sfătuitori și nu ca dictatori peste poporul lui Dumnezeu.
Sora White a exprimat clar relația dintre solia de la 1888 și conducerea bisericii.
„De aceea, planul lui Satana a fost dintotdeauna acela de a ascunde chipul Mântuitorului și de a-i
determina pe oameni să privească la oameni, să se încreadă în oameni și să fie educați în așa fel încât să
aștepte ajutor de la ei. Ani de zile, biserica a privit la oameni și a așteptat mult de la ei, dar nu și-a îndreptat privirile spre Isus, în care sunt centrate speranțele noastre de a avea viața veșnică. Prin urmare, Dumnezeu le-a trimis slujitorilor Săi o mărturie în care adevărul a fost prezentat așa cum este el în Isus, o mărturie care este solia celui de-al treilea înger, într-o formulare dis nctă și clară.” - Mărturii pentru pastori,
p. 93.
Când oamenii respins lumina deplină a voinței descoperite a lui Dumnezeu, în mod inevitabil ei vor
încerca să exercite putere și stăpânire în dorința de a-și asigura loialitate în ciuda apostaziei. Sora White a
prezis nepu nța bisericii, generată de eșecul acesteia de a accepta solia de la 1888 în plinătatea ei.
„Lucrarea deosebită a întreitei solii îngereș n-a fost înțeleasă în adevărata ei importanță. Domnul
dorește ca poporul Său să fie într-o poziție mult mai înaintată decât aceea în care se află astăzi. […] Nu
este în planul lui Dumnezeu ca lumina să nu fie dată poporului nostru — chiar adevărul prezent de care
avem nevoie pentru mpul acesta. […] Dacă oamenii din conducerea Conferințelor noastre nu primesc
acum solia trimisă lor de Dumnezeu și nu vor intra în rânduri pentru a acționa, comunitățile vor suferi
pierderi mari.” - Mărturii pentru biserică, volumul 5, p. 714, 715.
Recunoscând teribilul efect asupra laicilor care rezulta din respingerea soliei de la 1888, sora White
a scris:
„Ei au început această lucrare satanică la Minneapolis. […] Cu toate acestea, aceș oameni ocupau
poziții de răspundere, conduceau lucrarea și o făceau să se asemene cât mai mult cu pu nță cu modelul
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propriu.” - Mărturii pentru predicatori, p. 79, 80.
„Oamenii din poziții de responsabilitate L-au dezamăgit pe Isus. Ei au refuzat binecuvântările prețioase și au refuzat să fie canale de lumină. […] Cunoș nța pe care ei ar fi trebuit să o primească de la Dumnezeu […] au refuzat să o accepte și as el ei au devenit canale ale întunericului. Duhul lui Dumnezeu este
mâhnit.” - Manuscrisul 13, 1889, pp. 3, 4.
Tragedia este că aceș lideri respectați fuseseră plasați într-o as el de poziție, încât influența lor
greșită modela lucrarea celor mai neri, punând as el în funcțiune un lanț al apostaziei. Cei neri învățau
de la cei mai în vârstă și, pe măsură ce nerii deveneau mai experimentați, ei, la rândul lor, influențau pe
cei mai neri decât ei care călcau pe urmele lor.
„Tinerii noștri privesc la cei mai în vârstă care stau rigizi ca niște bețe și nu vor să se miște ca să accepte vreo lumină nouă care este introdusă; ei râd și ridiculizează ceea ce spun oamenii aceș a [Jones și
Waggoner], soco nd că ceea ce fac este lipsit de consecințe. Cine poartă povara acestor râsete, și a acestei lupte, vă întreb? Cine o poartă? Aceia care s-au interpus între lumina pe care a dat-o Dumnezeu, ca să
nu ajungă la poporul care ar trebui să o aibă.” - Sermons and Talks, p. 124.
„Diavolul a lucrat mp de un an de zile pentru a înăbuși aceste idei [solia de la 1888] […] Cât mp
vor mai sta împotriva lui Dumnezeu cei din inima lucrării? Cât mp îi vor mai susține oamenii de aici pentru a face această lucrare? Dați-vă la o parte din drum, fraților. Luați mâna de pe chivotul lui Dumnezeu, și
lăsați Duhul lui Dumnezeu să vină și să lucreze cu putere mare.” - Ibid., p. 126-127.
Satana a folosit oamenii din poziții de conducere pentru a perver mințile slujbașilor mai neri și,
prin ei, pe laici. Deja se putea observa în Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea un model de dependență de
omenesc, mai degrabă decât de Cuvântul lui Dumnezeu. În mod natural liderii nd să-i susțină și să-i aprobe pe lucrătorii aceia care privesc spre ei pentru călăuzire și sfat, privindu-i pe aceș a ca fiind loiali și credincioși. În realitate, aceș lucrători s-ar putea să reprezinte tocmai grupul acelora care și-au pierdut încrederea în Cuvântul lui Dumnezeu și în adevărul Evangheliei, ca rezultat al loialității lor față de oamenii
slabi și supuși greșelii. Odată ce acest mecanism se demarează, avem de-a face cu un proces dintre cele
mai dificile de dat înapoi, pentru că, într-adevăr, con nuarea acestuia aduce tot mai multă eroare, pe măsură ce o generație predă celei care vine după ea, ștafeta principiilor nedesăvârșite. Odată ce am părăsit
piscul adevărului, tendința va fi de a merge mereu la vale, fiecare generație ducând apostazia un pic mai
departe decât generația de dinainte. Aceasta este exact ceea ce Satana își dorește. Este absolut necesar
ca fiecare membru al Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea să își pună încrederea în întregime doar în Cuvântul infailibil al lui Dumnezeu, fie el președinte al Conferinței Generale sau cel mai nou membru al adunării locale. Făcând aceasta, indivizii au un dispozi v de securitate de care Satana nu poate trece.
Da, oamenii cu experiență au un rol important. Este responsabilitatea lor să ofere sfaturi și îndrumări, dar nu potrivit cu propriile lor idei, ci potrivit Cuvântului lui Dumnezeu, întrebându-i pe aceia care
sunt mai neri, fie în ani sau în credință, să ia în considerare acest sau acel pasaj al Scripturii sau sfat de la
mesagerul Domnului. Făcând aceasta, ei îi întorc pe oameni înapoi la Dumnezeu și la Cuvântul Său, mai
degrabă decât să-i încurajeze pe aceș a să urmeze concepțiile lor despre adevăr și neprihănire, prea adesea supuse greșelii
Ne-am înșela dacă nu am arăta că vedem cum se repetă aceeași tendință care a existat și cu o sută
de ani în urmă, în Biserica Adven stă de Ziua a Șaptea de astăzi. Ne putem imagina cu ușurință reacția
liderilor din ul mul secol la sfatul care este redat mai jos. Dar noi am acționa oare diferit?
„Se manifestă din partea oamenilor din poziții de responsabilitate o lipsă a dorinței de a mărturisi unde au
fost greșiți, iar această neglijență lucrează dezastrul, nu numai pentru ei înșiși,ci și pentru biserici.” - Review and Herald, 16 decembrie, 1890.
„Dacă vă complaceți într-o încăpățânare a inimii și, prin mândrie și îndreptățire de sine, nu vă mărturisiți greșelile, veți fi lăsați ca subiecte ale ispitelor lui Satana. Dacă atunci când Domnul vă descoperă
erorile nu vă pocăiți sau nu faceți nicio mărturisire, providența are să vă aducă pe același teren din nou și
din nou. Veți fi lăsați să faceți greșeli de o natură asemănătoare. Veți con nua să fiți lipsiți de înțelepciune
și veți con nua să numiți păcatul neprihănire și neprihănirea păcat. Mulțimea de amăgiri care prevalează
în aceste ul me zile are să vă acapareze iar voi veți schimba liderii, fără să vă dați seama că ați făcut acest
lucru.” - Ibid., 1890.
În 1894 sora White deja dădea sfaturi și mai puternice. Cu siguranță că ea a scris următoarea declarație din pricina respingerii soliei lui Dumnezeu de către lideri:
„Este o biserică apostaziată, aceea care își micșorează distanța dintre ea și papalitate.” Semnele mpului, 19 februarie 1894.
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În același an, dar un pic mai târziu ea a scris:
„De aceea haideți să ne aducem aminte că slăbiciunea și ineficiența noastră sunt în mare măsură
rezultatele faptului că privim la om, că ne încredem în om că va face acele lucruri pe care Dumnezeu a
făgăduit să le înfăptuiască pentru aceia care vin la El.” - Review and Herald, 14 august 1894.
Declarații chiar mai puternice decât acesta au urmat. Deja în 1895 sora White a dat acest mesaj solemn:
„Spiritul de dominare se ex nde la președinții conferințelor noastre. Dacă un om este încântat de
propria putere și caută să domine asupra fraților săi, considerând că este înves t cu autoritatea de a-și
impune voința, cea mai bună și singura măsura este să fie îndepărtat, al el se va face mult rău, iar el își va
pierde propriul 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 moștenirii lui Dumnezeu va determina o
reacție. Cei aflați în poziții de autoritate trebuie să manifeste spiritul lui Hristos. Să trateze fiecare caz care
necesită atenție, așa cum l-ar trata Domnul Hristos. Ei trebuie să fie înzestrați cu Duhul Sfânt. Poziția unui
om nu-l face cu nicio iotă sau o frântură mai mare în ochii lui Dumnezeu. El prețuiește doar caracterul.
Domnul Hristos i-a descoperit lui Moise bunătatea, mila și dragostea lui Dumnezeu. Acesta era caracterul
lui Dumnezeu. Când cei ce pre nd a-l sluji lui Dumnezeu ignoră caracterul Său părintesc și se îndepărtează de onoare și de neprihănire în tratarea semenilor lor, Satana este încântat, deoarece le-a inspirat propriile atribute. Ei merg pe urmele papalității.” - Mărturii pentru pastori, pagina 362.
„Oamenii limitați trebuie să fie precauți, ca să nu caute să exercite controlul asupra semenilor lor,
luând as el locul desemnat Duhului Sfânt. […] Ceea ce mă face să fiu convinsă până în adâncul ființei mele și să ș u că lucrările lor nu sunt lucrările lui Dumnezeu, este faptul că aceș oameni consideră că au
autoritatea de a-i conduce pe semenii lor. Domnul nu le-a dat lor un drept de a-i conduce pe alții, mai mare decât le-a dat altora dreptul de a-i conduce pe ei. Cei care își asumă controlul asupra semenilor iau în
mâinile lor limitate o lucrare ce îi revine numai lui Dumnezeu. Acei oameni trebuie să-și amintească fără
încetare că spiritul care s-a dezlănțuit la Minneapolis este o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Întregul cer
este indignat de spiritul care s-a manifestat mulți ani la rând în ins tuția noastră de publicații din Ba le
Creek. Nelegiuirea care este săvârșită nu va fi tolerată de Dumnezeu. El își va trimite pedeapsa pentru
aceste lucruri.” - Mărturii pentru pastori, paginile 76–77.
În 1901, sora White a adăugat aceste cuvinte:
„Având în vedere imensitatea întregului teritoriu, în conducere trebuie să fie mai mult de unul, doi sau
trei oameni. Lucrarea este mare și nicio minte omenească nu poate făuri singură planul pentru lucrarea
care trebuie făcută.” - Bule nul Conferinței Generale, 3 aprilie 1901.
Nu mai departe de anul 1909, avem deja acest sfat:
„Scriu toate aceste cuvinte, deoarece mi-a fost arătat că pastorii și membrii sunt tot mai ispi ți să se
încreadă în înțelepciunea oamenilor limitați și să se bazeze pe propria putere. Președinților de conferință
și celor aflați în poziții de responsabilitate, le adresez următorul mesaj: Sfărâmați lanțurile și rupeți funiile
cu care ați legat poporul lui Dumnezeu. Voi sunteți cei cărora li se spune: «Rupe orice fel de jug». Dacă nu
încetați să-i faceți pe oameni să se supună oamenilor, dacă nu vă umiliți inima, învățând voi înșivă calea
Domnului, asemenea unor copilași, Domnul vă va despărți de lucrarea Lui. Trebuie să ne tratăm unii pe
alții ca niște frați, ca niște tovarăși de lucru, ca niște bărbați și femei care caută, asemenea nouă, lumina și
înțelegerea căii Domnului și sunt plini de zel pentru slava lui Dumnezeu.” - Mărturii pentru pastori, paginile 480–481.
Centralizarea puterii și dominația crescândă a liderilor asupra lucrătorilor și, la rândul lor, a pastorilor asupra membrilor, au accelerat fără îndoială valul de apostazie în biserica adven stă de ziua a șaptea.
Dumnezeu cheamă pe poporul Său să se reorganizeze potrivit cu modelul Său, as el încât lumina adevărului să poată străluci în toată splendoarea ei la sfârșitul mpului. Nu doar că Biserica Adven stă de Ziua a
Șaptea are nevoie de pocăință și reformă în sfera adevărului și a neprihănirii, dar are de asemenea nevoie
teribilă de reformă în domeniul administrării bisericii și a autorității.
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