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Zguduirea Adven smului este un site care susține lucrarea încredințată Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea de că-
tre 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 descura-
jare. 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 po-
runcile 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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 Când vorbim despre a doua venire a Domnului Hristos trezim ecourile speranței părinților noștri ca-
re au fost dați afară din grădina Edenului. Adam și Eva au plâns mult după grădina pe care o pierduseră și 
în care doreau să se întoarcă cât mai grabnic. Au plâns după starea de neprihănire și au dorit să se întoar-
că acasă. Oare au ș u cei doi cum va ajunge lumea la aproxima v 6.000 de ani de la căderea lor? Dar noi, 
care trăim în această lume, înțelegem oare ce înseamnă pentru om, acasă? Dacă am înțelege poate că ne-
am grăbi într-acolo. 
 
 Am fost educați să credem că atunci când vorbim de adven ș  vorbim despre un popor care așteap-
tă cu emoție întoarcerea Împăratului Ceresc. Primele clipe ale nașterii acestei mișcări profe ce au fost pli-
ne de emoția revenirii. Anii de dinainte de 1844 și ziua de 22 octombrie au cernut un popor care să fie 
pregă t pentru lucrarea cerului din anii următorii. În octombrie 1844 cerul avea o mișcare profe că com-
pusă din câțiva zeci de oameni, care reușiseră să treacă de marea dezamăgire și priveau spre Biblie pentru 
iluminare divină. Dependența lor de Sfintele Scripturi și de rugăciune a făcut ca asupra lor să vină lumină, 
multă lumină de la tronul ceresc. Adevărurile fundamentale ale Bibliei au început să fie înțelese unul după 
altul – tema marii lupte ca temă centrală a Bibliei, lucrarea Domnului Hristos din sanctuarul ceresc, Saba-
tul zilei a șaptea, starea omului în moarte etc. Marea mișcare adventă a apărut în istorie la un moment 
profe c crucial. Fiara din Daniel și Apocalipsa primise cu puțină vreme o rană care aștepta vindecarea. Ju-
decata lui Dumnezeu începea în cer, iar cuvintele lui Isus din Matei 24:14 urmau să devină realitate prin 
predicarea soliilor celor trei îngeri (Apocalipsa 14:6-12). În acest context fiara urma să fie vindecată, iar 
Dumnezeu avea nevoie de un popor care să mărturisească adevărul lui Isus – legea și evanghelia – mesajul 
celui de al treilea înger care în mp ce era ves t se transforma într-o mare strigare sub revărsarea ploii 
târzii. 
 
 Strigătul de la miezul nopții: „Iată Mirele , ieșiți-I în întâmpinare!” a pregă t un popor care să ducă 
lumii ul ma solie de har, întreita solie îngerească. În același mp, scrisoarea trimisă de Ioan bisericii 
Laodicea aver za poporul acesta de starea în care se găsea - nici rece, nici în clocot. Poporul a crezut că a 
înțeles cele trei solii, misiunea sa, precum și solia Martorului credincios. Aveau convingerea că lucrarea 
avansează – numărul membrilor crescuse, mesajul dus de ai intra în alte țări, Dumnezeu vorbea cu ei 
printr-un profet. Am fost educați să credem … 
 
 Pe data de 20 noiembrie 1855, în mp ce se ruga, Ellen White a fost luată în viziune. În aceea viziune 
a văzut că Duhul lui Dumnezeu se îndepărta din biserică. Slujitorii lui Dumnezeu se încrezuseră prea mult 
în tăria argumentului și nu se bizuiseră așa cum ar fi trebuit pe Dumnezeu (Mărturii, Vol. 1, pagina 113). 
Desigur, ca și în trecut Dumnezeu nu și-a părăsit poporul, dar trebuie remarcat că „mo vul pentru care în 
ul ma vreme viziunile nu au fost mai dese a fost faptul că nu au fost apreciate de biserică.” – Mărturii, 
Vol. 1, pagina 119. Pe ce ar trebui să cadă accentul ci nd cele de mai sus? Pe faptul că Dumnezeu nu și-a 
părăsit poporul sau pe faptul că Duhul și viziunile trebuiau readuse în biserică? 
 
 Ellen White a înțeles necesitatea ca poporul lui Dumnezeu să lepede păcatul pentru ca ploaia târzie 
să cadă asupra lor. În sabatul din 19 noiembrie 1859 Ellen White a vorbit despre încercările lui Ilie și slava 
lui Dumnezeu care s-a arătat în luarea lui la cer. „La fel va fi cu cei care merg împreună cu poporul lui 
Dumnezeu, suferind împreună cu ei încercări, lucrând împreună cu ei atunci când îngerul cel puternic co-
boară din cer, îmbrăcat cu strălucirea cerului și dă putere celui de al treilea înger. Puterea soliei este simți-
tă de ei. Picături cereș  cad asupra lor. Picuri ale ploii târzii în vasele lor.” – Manuscris nepublicat - 
„Jurnal” Manuscrisul 8, 10 octombrie 1859. 

Editorial 
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 Ellen White aștepta să vadă slava lui Dumnezeu, când îngerul din Apocalipsa 18 dădea putere soliei 
îngerului al treilea. Aceasta era ploaia târzie.  
 
 Peste zece ani, 25 decembrie 1865, sora White a avut o viziune la Rochester, New York. Ei i-a fost 
arătat că „ … Pastorii și poporul nu sunt pregă ți pentru mpul în care trăiesc și aproape toți cei care sus-
țin a crede adevărul prezent sunt nepregă ți pentru a înțelege lucrarea de pregă re necesară acestui 

mp. În starea lor prezentă, cu ambiții lumeș , lipsă de consacrare față de Dumnezeu și preocuparea pen-
tru sine, ei sunt cu totul nepregă ți pentru a primi ploaia târzie și de a face tot ce le stă în pu nță pentru a 
se împotrivi mâniei lui Satana care, prin invențiile lui, îi poate face să se lepede de credință, încântându-i 
cu cine ș e ce amăgire. Ei gândesc că stau foarte bine când, de fapt, stau foarte rău.” - Mărturii, vol. 1, 
466.  
  
 Ani mai târziu Ellen White avea să descrie starea bisericii și a misiunii ei în următoarele cuvinte: 
„Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi îndeplinit planul lui Dumnezeu de a-i ves  lumii solia harului, până 
acum, Hristos ar fi venit pe pământ, iar sfinților li s-ar fi spus bun venit în cetatea lui Dumnezeu.” – Mărtu-
rii, vol. 6, 450. Bun venit acasă! Dar nu a fost să fie – lumea nu a fost aver zată pentru că biserica se găsea 
încă în starea laodiceană.  
 
 Bogăția imaginară le furase realitatea. Și totuși am fost educați să credem … 
 
 Peste alți câțiva zeci de ani poporul deosebit de privilegiat al lui Dumnezeu avea să se întâlnească la 
Minneapolis cu solia îndreptățirii prin credință așa cum nu o mai auziseră niciodată și pe care Ellen White 
o susținea din toate puterile ei. Solia aceasta, după cum avea Ellen White să declare, era solia îngerului al 
treilea. 
 
 „Mi-au scris mulți, întrebându-mă dacă mesajul îndreptățirii prin credință este mesajul celui de-al 
treilea înger, iar eu am răspuns: «Cu adevărat, este mesajul celui de-al treilea înger». […]” - Review and 
Herald, April 1, 1890  
 
 Din nefericire lumina care a venit la Minneapolis a fost respinsă acolo, iar influența spiritelor de la 
Minneapolis se simte și în zilele noastre. Acum 126 de ani, poporul lui Dumnezeu a fost binecuvântat de 
lumina îngerului al patrulea, sub ale cărei raze ar fi trebuit să încheie lucrarea, iar revenirea să aibă loc. 
Odată cu respingerea îndreptățirii prin credință a fost respinsă marea strigare și ploaia târzie. 
  
 Acasă? Acasă vom ajunge după ce solia îngerului al treilea își va face lucrarea. Până atunci trebuie să 
înțelegem ce am făcut cu ea. 



Rănit în casa celor care  

Îl iubeau 
 „De nimic nu se 
teme Satana mai mult”, a 
scris Ellen White în 1887, 
decât „ca poporul lui 
Dumnezeu să elibereze 
calea prin îndepărtarea 
oricărei piedici, pentru ca 
Domnul să poată revărsa 
Duhul Său asupra unei 
biserici apa ce.” - Ellen 
G. White, „The Church’s 
Great Need,” Review and 
Herald, March, 22, 1887.  
 
 Pentru aproape patruzeci de ani poporul ad-
vent a privit înainte spre „ mpul de înviora-
re” (Fapte 3:19), când ploaia târzie va fi revărsată 
asupra bisericii, calificând și împuternicind solia ma-
rii strigării din Apocalipsa 18, pentru a fi dusă în 
mod demonstra v de-a lungul lumii.  
 
Apropierea Conferinței Generale din 1888 
 
 În lunile de dinainte de Conferința de la Min-
neapolis din 1888, lui Ellen White i s-a dat un sens al 
evenimentelor importante care vor avea loc în cu-
rând în biserică. I s-a spus că „mai este multă lumină 
care urmează să strălucească din Legea lui Dumne-
zeu și din Evanghelia neprihănirii. Mesajul acesta, 
înțeles în adevăratul lui caracter și proclamat în Du-
hul, va lumina întreaga lume cu slava lui.” - Ellen G. 
White, „Către frații adunați la Conferința Generală,” 
Manuscrusul 15, noiembrie 1888; în Materialele 
1888, p. 165-166.  
 
 Rezultatele unei asemenea adunări mari a 
conducerii bisericii va avea un impact de durată asu-
pra mișcării advente.—Roger Coon, „Minneapolis 
1888: The ‘Forgo en’ Issue,” Transcript of Loma 
Linda University Lecture, Oct. 23-25, 1988, Ellen G. 

White Estate, Shelf 
Document, p. 7.  
Timp de două zile 
în întâlniri, Ellen 
White a declarat cu 
înflăcărare că 
„botezul cu Duhul 
Sfânt va veni asu-
pra noastră la 
această întâlnire 
dacă vom vrea.”  - 
Ellen G. White, 

„Predica de dimineață,” Manuscrisul 6, 11 octom-
brie 1888; în Materialele 1888, p. 72.  Totuși, înfrun-
tând a tudini fariseice și lupte care au apărut în 

mpul Conferinței, Ellen White a realizat repede că 
„spiritul și influența pastorilor care au venit la 
această întâlnire este de a înlătura lumina.” - Ellen 
G. White către G. I. Butler, Scrisoarea 21, 14 octom-
brie 1888; în Materialele 1888, p. 86. În ceea ce ar 
putea fi una din cele mai sobre declarații ale ei  în 
ceea ce privește 1888, Ellen White a citat din Zaha-
ria 13:6 și a aplicat versetele la modul în care mărtu-
riile ei inspirate, date în apărarea soliei și a solilor, 
au fost tratate la Minneapolis: „Hristos a fost rănit 
în casa celor ce Îl iubeau.” - Ellen G. White către J. 
Fargo, Scrisoarea 50, 2 mai 1889; în Materialele 
1888, p. 296.  
 
 Ea a descris apoi cum „toți cei adunați la acea 
întâlnire au avut oportunitatea să se așeze de par-
tea adevărului primind Duhul Sfânt, care a fost tri-
mis de Dumnezeu într-un curent de dragoste și mi-
lă. Dar … manifestările Duhului Sfânt au fost atribui-
te fana smului.” - Ellen G. White către O. A. Olsen, 
Scrisoarea 81, 31 mai 1896; în Materialele 1888, p. 
1565.  
 
Să‐i dea poporului o șansă 
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 Ellen White s-a gândit că dacă pastorii nu vor 
primi lumina ea și-ar dori „să dea poporului o șansă; 
poate ei o vor primi”.  - Ellen G. White, „Predica de 
dimineață” Manuscrisul 9, 24 octombrie 1888; în 
Materialele 1888, p. 152.  Devotată celor spuse de 
ea, Ellen White, împreună cu A. T. Jones, E. J. 
Waggoner și alții, în lunile care au urmat au dus so-
lia cea prețioasă bisericilor din țară.  
În ianuarie 1889, la South Lancaster, Ellen White a 
descris cum slava lui Dumnezeu a venit asupra adu-
nării și „ca un val 
puternic a cuprins 
adunarea”  - Ellen 
G. White, „Sermon 
at Ashfield, Austra-
lia, Camp-
mee ng,” Manu-
scrisul 49, 3 noiem-
brie 1894; în Ma-
nuscript Releases, 
vol. 5, p. 234. 
 S.N. Haskell a 
caracterizat întâlni-
rea ca o „revărsare 
a Duhului lui Dum-
nezeu” care se aș-
tepta să „crească în putere și să se ex ndă până se 
întețește în marea strigare a îngerului al treilea.” - S. 
N. Haskell, „The General Mee ng at South Lancas-
ter, Mass.,” Review and Herald, 29 ianuarie 1889, p. 
73.  
 
 Mulți oameni au pășit într-o nouă experiență 
după ce au auzit solia dusă în anii care au urmat, în 

mp ce alții au „tratat cu sfidare revărsarea Duhului 
lui Dumnezeu.” - Ellen G. White către copii casei, 
Scrisoarea 14, 22 mai 1889; în Materialele 1888 , p. 
320.  
 
Începutul marii strigări 
 
 În prima parte a anului 1892 Ellen White i-a 
scris din Australia lui S.N. Haskell arătând cât de 
aproape a venit cerul: „Lumina a venit, lumina care 
va ilumina întregul pământ cu razele sale luminoase 
a strălucit de la tronul lui Dumnezeu. ... Întregul pă-
mânt trebuie să fie luminat cu slava lui Dumnezeu. 
Lumina strălucește acum.” - Ellen G. White către S. 
N. Haskell, Scrisoarea 10a, 6 aprilie 1892, nepublica-
tă. Câteva săptămâni mai târziu Ellen White a con -
nuat tema aceasta arătând că „se privește înainte 
pentru pogorârea Duhului Sfânt asupra bisericii, ca 

fiind în viitor, dar este privilegiul bisericii să o aibă 
acum. ... și Cerul așteaptă să o acorde.” - Ellen G. 
White către S. N. Haskell, Scrisoarea 15, 25 iunie 
1892; în Manuscript Releases, vol. 5, p. 335. 
 
 Ascultând aver smentul lui Ellen White, S.N. 
Haskell a scris o serie de șase ar cole pentru Review 
anunțând începutul marii strigări prin arătarea Du-
hului Sfânt.—N. Haskell, „Watchman, What of the 
Night?”  Nr. 1-6,  Review and Herald, 12 iulie – 16 

august 892.  
 
Redeșteptările 
de  la  întâlniri‐
le de tabără 
 
 Pionierul 
adven st, J.N. 
Loughborough, 
a raportat în 
septembrie de 
la Lansing, Mi-
chigan, unde a 
avut loc o adu-
nare de tabără 
că de la 

„întâlnirile advente din 1843-1844” nu a mai văzut 
puterea lui Dumnezeu „într-un grad așa de pronun-
țat”. Ei au simțit că „aveau câțiva stropi ai ploii târ-
zii”.—J. N. Loughborough, „Nebraska, Southern Illi-
nois, and Michigan Camp-Mee ngs,” Review and 
Herald, 1 noiembrie 1892, p. 684.  
 
 Președintele Conferinței Generale, A.O. Olsen, 
s-a bucurat de „ mpurile de mare înviorare”, decla-
rând că marea strigare „este aici”, sfătuind audiența 
„să nu mai privească spre ea înainte … așteptând-o 
departe într-un loc”.  - O. A. Olsen, „Go Forward,” 
predică ros ră la Ba le Creek, 29 octombrie 1892; 
în Review and Herald, 8 noiembrie 1892, p. 689. 
 
 În ul ma parte a lui noiembrie 1892, un ar col 
scris de Ellen White și publicat în Review, despre 
pericolele și privilegiile ul melor zile, a declarat încă 
o dată începutul marii strigări și revărsarea Duhului 
Sfânt: „Timpul de încercare este chiar asupra noas-
tră, pentru că marea strigare a îngerului al treilea a 
început deja prin descoperirea neprihănirii lui Isus 
Hristos, … Acesta este începutul luminii îngerului a 
cărui slavă va umple tot pământul.”  -    Ellen G. 
White, „The Perils and Privileges of the Last Days,” 
Review and Herald, 22 noiembrie 1892. 
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 O. A Tait a răspuns cu evidenta întrebare: 
„Cine nu poate vedea că ploaia târzie este pe cale să 
fie revărsată asupra noastră într-o mare măsură? 
Suntem gata să o primim?” - O. A. Tait, „Planning 
for Big Work,” Review and Herald, 29 noiembrie 
1892, p. 752. 
 
 A.T. Jones a ajuns la aceeași concluzie. După 
ar colul lui Ellen White din Review, 22 noiembrie, 
Jones a ținut „două predici mișcătoare și folositoa-
re” unei adunări mari în tabernacolul din Ba le 
Creek, una despre marea strigare și ploaia târzie și 
cealaltă despre neprihănirea prin credință.—
„Editorial Notes,” Review and He-
rald, 29 noiembrie 1892, p. 752.  
 
 În scurt mp după aceea, la 
Colegiul Ba le Creek a izbucnit o 
redeșteptare.—Ron Graybill, „A.D. 
1892: Revival Comes to Michigan," 
Insight, 30 mar e 1971, p. 3-7. 
Aproape întreg corpul studențesc a 
fost atras în aceasta având loc trei-
zeci de botezuri. W.W. Presco , 
președintele colegiului, a scris: „nu 
a avut loc nicio exaltare, ci mișca-
rea profundă a Duhului lui Dumne-
zeu a fost văzută cu claritate.” - W. 
W. Presco , „The Work at Ba le 
Creek College,” decembrie 1892; în 
Document File 256, Ellen G. White 
Estate, Loma Linda Branch Office. 
W.A. Spicer a sperat ca toți „să experimenteze câte-
va din picăturile binecuvântatei ploi târzii! Ea aș-
teaptă dorința și primirea noastră.” - W. A. Spicer, 
Editorial Comment, The Home Missionary, decem-
brie 1892, p. 288. 
 
Întâlnirile  pastorale  și  Conferința  Generală  din  
1893 
  
 Întâlniri pastorale desfășurate pe o durată de 
trei săptămâni au început în 27 ianuarie, urmate de 
sesiunea Conferinței Generale care a ținut până în 9 
mar e. S.N. Haskell, J.N. Loughborough, R.A. 
Underwood, A.T. Jones, W.W. Presco , R.C. Porter, 
O.A. Olsen și alții, au fost selectați în august 1892 de 
către comitetul Conferinței Generale, împreună cu 
teme stabilite pentru a fi prezentate sutelor de ad-
ven ș  care se vor aduna la Ba le Creek din întrea-
ga lume.—„Minutes of the General Conference 
Commi ee, Third Mee ng,” 1 august 1892; în 

„Transcrip on of minutes of General Conference 
Commi ee, 1892 to 1896,” p. 14-15, General 
Conference Archives, Silver Spring, MD. De-a lungul 
întâlnirilor diferiți prezentatori au citat din ar colul 
din Review din 22 noiembrie scris de Ellen White și 
au ves t vestea bună că a venit mpul pentru 
„marea strigare … și pentru ploaia târzie și că noi 
trebuie să o cerem.” - General Conference Daily 
Bulle n, 30 ianuarie 1893, p. 38-39, 131, 145, 149, 
165, 183-185, 188-189. 
 
 Întâlnirile pastorale și Conferința s-au încheiat 
cu o notă de triumf și cu sen mente de binecuvân-

tare divină din partea celor 
mai mulți dintre par cipanți. 
O.A. Olsen a descris conferin-
ța ca o „ocazie remarcabilă. 
Duhul Domnului a fost pre-
zent într-o mare măsură. Nu 
am văzut niciodată ceva ase-
mănător în niciuna din întâl-
nirile de dinainte.” - O. A. Ol-
sen către W. C. White, 17 
mar e 1893; în Manuscripts 
and Memories of Minneapo-
lis, p. 242. 
 
 Ellen White s-a bucurat 
la auzirea „veș lor bune din 
America” și a faptului că 
Domnul „lucra pentru folosul 
poporul Său.” - Ellen G. 

White, „Diary,” Manuscrisul 80, 24 aprilie 1893; în 
Materialele 1888, p. 1170. Primind de asemenea și 
copii ale bule nului, ea a „găsit o desfătare bogată 
în ci tul” predicilor zilnice.—Ellen G. White către S. 
N. Haskell, Scrisoarea 41a, 12 mai 1893; în Materia-
lele 1888, p. 1184.  De fapt, mesajele ros te au fost 
de așa natură, încât, câțiva ani mai târziu, Ellen 
White a fost sfătuită să folosească discursurile lui 
Jones „care conțin argumente puternice cu privire la 
temeinicia Mărturiilor, … (și) au fost inspirate de 
Duhul Sfânt.” - Ellen G. White către A. T. Jones, Scri-
soarea 230, 25 iulie 1908; în Manuscript Releases, 
vol. 9, p. 278. 
 
Întunericul care a urmat 
 
 As el de rapoarte ar trebui să producă bucu-
rie în mp ce revedem istoria noastră, asta dacă nu 
ar exista și restul poveș i. Temându-se pentru exis-
tența sa, Satana, a adus câteva strategii împotriva 
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bisericii din 1893 pentru a face fără efect începutul 
marii strigări și a ploii târzii. Prin cri că fana că îm-
potriva bisericii, prin lumesc în biserică și în școlile 
noastre și prin orbirea fariseică care a con nuat să 
lupte împotriva soliei de la Minneapolis și a solilor ei 
– chiar atribuind lucrarea Duhului Sfânt, extremis-
mului, exaltării și fana smului – Satana a reușit să 
introducă o mare întârziere. 
 
Fana smul 
 
 A.W. Stanton și W.F. Caldwell au prezentat 
prin suporterii lor, la conferința din 1893, un mic 
tratat in tulat „Marea strigare!” compus în mare 
parte din mărturii ale lui Ellen White greșit aplicate 
și care numea Biserica Adven stă, „Babilon”.  - 
North American Division Officers and Union 
Presidents, Issues: The Seventh-day Adven st 
Church and Certain Private Ministries (North Ameri-
can Division of Seventh-day 
Adven sts, 1992), p. 56-8. Ellen 
White s-a grăbit să răspundă într-o 
serie de patru ar cole în Review  
(Ellen G. White, „The Remnant 
Church not Babylon,” Review and 
Herald, 22 august – 12 septembrie 
1893) încercând să contracareze lu-
crarea marii strigări false. „De ce 
aceș  bărbați atât de plini de zel 
pentru cauză nu au fost prezenți la 
Conferința Generală ținută la Ba le 
Creek (1893), cum au fost la Ierusa-
lim bărbații devotați în mpul revăr-
sării Duhului Sfânt?”, va întreba ea.  
 
Lumesc și recidivă 
 
 W.W. Presco  a raportat în iulie 1893  că „a 
avut loc o reacție nega vă după redeșteptarea din 
1892” la colegiul Ba le Creek. Unul din membrii fa-
cultății a mers atât de departe încât a declarat că 
„fiecare student care a dat startul” în mpul redeș-
teptării „a recidivat și a mers înapoi într-o poziție 
mai rea decât cea de dinainte”. Deși au fost mai 
multe opinii în ceea ce privește acest caz, Ellen 
White a fost condusă la adevăratele cauze ale pro-
blemei.  
 
 Scriindu-i lui Presco  în octombrie 1893, Ellen 
White s-a plâns „să vadă că lumina cea prețioasă 
oferită la Ba le Creek la ul ma Conferință Generală 
(1893) nu a fost atât de apreciată încât fiecare lam-

pă să fie pregă tă și arzând.”  „O mare greșeală a 
fost făcută imediat după aceea prin urmarea planu-
rilor și ideilor lumii în ceea ce privește recreația prin 
îngăduință și dragoste de plăceri. Aceasta a avut ca 
rezultat pierderea tot mpul. ” - Ellen G. White că-
tre W. W. Presco , Scrisoarea 47, 25 octombrie 
1893; în Manuscript Release, vol. 10, p. 346, vol. 4, 
p. 255. 
 
Revărsarea Duhului Sfânt numită fana sm 
 
 Cu toate acestea, dintre toate tac cile pe care 
Satana le-a folosit pentru a deturna începutul ploii 
târzii și a marii strigări, incitarea unora să iden fice 
redeșteptările din 1892 și 1893 doar ca rezultate ale 
exaltării fana ce, extremismului și fana smului, au 
adus planurilor lui demonice cel mai mare succes. 
Uriah Smith, J.H. Kellogg și alții, au fost cei mai ve-
hemenți în a e cheta as el de acuzații.  

 
 În octombrie 1893, Ellen 
White a declarat fără ezitare că 
„toate descoperirile lui Dum-
nezeu de la Conferință (1893), 
eu le recunosc ca fiind de la El. 
Nu îndrăznesc să spun că lucra-
rea a fost exaltare și entuziasm 
negarantat. Nu, nu. Dumnezeu 
a trecut pe lângă voi și Duhul 
Său Sfânt v-a descoperit că El 
are un cer plin de binecuvân-
tări, chiar și lumină pentru a 
lumina lumea.” Ea a con nuat 
spunând că „este ches onată 
că a fost lucrarea lui Dumne-
zeu sau un val de fana sm. Și, 

O, cât de mult jubilează Satana.” 
 
 La puțin mp după aceea, scriindu-i lui Uriah 
Smith, Ellen White l-a aver zat cu strictețe: „Noi 
trebuie să fim foarte atenți pentru a nu întrista Du-
hul Sfânt al lui Dumnezeu, numind lucrarea Duhului 
Său Sfânt un fel de fana sm.” 
 
 În câteva ar cole din Review, scrise la începu-
tul anului 1894, Ellen White a exprimat îngrijorarea 
că unii se vor uita înapoi spre minunatele lucrări ale 
Duhului Sfânt și vor spune: „Am simțit la fel în 1893 
și unii în care am avut încredere au spus că lucrarea 
a fost fana sm.” 
 
 Scriindu-i lui O.A. Olsen în 1895 și în contextul 
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respingerii con nue a soliei de la Minneapolis, Ellen 
White i-a aver zat pe cei care „declamau cu zel îm-
potriva entuziasmului și fana smului” și as el tur-
nând „dispreț asupra manifestării Duhului Sfânt”. În 
aceeași scrisoare ea definește „cea mai prețioasă 
solie” trimisă prin Waggoner și Jones ca fiind solia 
îngerului al treilea care trebuia să fie „proclamată cu 
o mare strigare” (Marea Strigare) și însoțită de re-
vărsarea Duhului Său într-o mare măsură (Ploaia 
Târzie).—Ellen G. White către O. A. Olson, Scrisoa-
rea 57, 1 mai 1895; în Materialele 1888, p. 1326, 
1336, 1337. 
 
Venirea lui Hristos prelungită 
 
 În 1896 Ellen White a con nuat să scrie câteva 
aver zări pornite din inimă. „Dacă puterea Satanei 
poate veni în templul lui Dumnezeu și să manevreze 
lucrurile după cum dorește, mpul de pregă re va fi 
prelungit. Aici este secretul mișcărilor făcute împo-
triva bărbaților (Waggoner și Jones) pe care Dumne-
zeu i-a trimis cu o solie de binecuvântare pentru po-
porul Său.” 
 
 Două săptămâni mai târziu 
Ellen White a declarat că „Satana a 
reușit să îndepărteze de la popor, 
într-o mare măsură, puterea speci-
ală a Duhului Sfânt pe care Dumne-
zeu dorea să le-o împărtășească. 
Vrășmașul i-a împiedicat să obțină 
acea eficiență care ar fi putut să fie 
a lor în purtarea adevărului către 
lume (ploaia târzie), după cum 
apostolii l-au proclamat după Cinci-
zecime. Lumina care trebuia să lu-
mineze întregul pământ cu slava sa a fost respinsă și 
prin acțiunea propriilor noștri frați a fost ținută de 
parte de lume într-o mare măsură.” - Ellen G. White 
către Uriah Smith, Scrisoarea 96, 5 iunie 1896; în 
Materialele 1888, p. 1575.  
 
 În luna noiembrie a anului 1896, O.A. Olsen a 
compilat o serie de scrisori și manuscrise din pana 
lui Ellen White care au vorbit în mod direct despre 
tratamentul rău pe care l-a primit revărsarea Duhu-
lui Sfânt începând cu Conferința de la Minneapolis. 
Când A.F. Ballenger a ci t Special Tes mony to 
Ba le Creek Church, părită de curând, inima sa a 
fost profund tulburată. Într-o predică ținută în ta-
bernacolul din Ba le Creek pe 25 septembrie 1897, 
el s-a referit de multe ori la Mărturii și apoi a decla-

rat că „orice Adven st de Ziua a Șaptea ar trebui 
acum, ca și Daniel, să-și mărturisească păcatele și 
păcatele poporului său.” 
 
 În 1899 G.A. Irwin, președintele Conferinței 
Generale, a ținut o predică emoționantă de Sabat 
despre a doua venire în care a amin t despre 
„stropii ploii târzii” din 1893, dar a realizat că eșecul 
de a merge înainte a adus o întârziere. 
 
 La Conferința Generală din 1901, W.W. Pre-
sco  a îndreptat atenția audienței înapoi la Minnea-
polis și asupra faptului că „ mp de treisprezece ani 
această lumină a fost respinsă și mulți s-au întors 
împotriva ei, iar astăzi ei o resping și se întorc de la 
ea.” 
 
 În cele din urmă, în 1901 Ellen White a decla-
rat că s-ar putea „să rămânem aici în această lume 
pentru mulți ani din cauza insubordonării, așa cum 
au făcut și copiii lui Israel, dar pentru Numele lui 
Dumnezeu, poporul Lui nu trebuie să mai adune pă-

cat peste păcat (Isaia 30:1) , acuzându-L 
pe Dumnezeu de consecințele propriu-
lui lor curs de acțiune.” 
 
Minneapolis nu este uitat 
 
 În 1924, la nouă ani după moartea 
lui Ellen White, A.G. Daniells a fost în-
sărcinat să pregătească o compilație din 
scrierile lui Ellen White asupra subiectu-
lui neprihănirii prin credință. Urmărind 
cei 38 de ani care s-au scurs de la solia 
de la Minneapolis el a fost condus la o 
concluzie dureroasă și anume că „solia 

nu a fost primită niciodată, nu a fost ves tă și nici 
nu a fost lăsată liberă așa cum ar fi trebuit.” - A. G. 
Daniells, Christ Our Righteousness (Washington, 
D.C.: Ministerial Assn. of Seventh-day Adven sts, 
1926), p. 47.  
 
 Câțiva ani mai târziu Taylor Bunch a scris un 
pamflet în care a arătat paralela dintre Biserica Ad-
ven stă de Ziua a Șaptea și copiii lui Israel în călăto-
ria lor din Egipt în Canaan. În mpul anului școlar 
1930-1931 el și-a prezentat studiile la Colegiul Paci-
fic Union în mpul unei săptămâni de rugăciune, iar 
apoi, în 1937 la serviciile de seară din tabernacolul 
din Ba le Creek. În studiile sale Bunch a declarat că 
„solia a adus începutul ploii târzii”, dar care nu a 
con nuat să cadă din cauză că „a fost respinsă de 



 10 

mulți și curând a dispărut din experiența poporului 
advent.” 
 
Dar noi? 
 
 Șaptezeci și șapte de ani au trecut de când 
Taylor Bunch și-a prezentat seria de predici la Ba le 
Creek. Am sărbătorit recent 150 de ani de existență 
a Bisericii Adven ste de Ziua a Șaptea. Am sărbăto-
rit 150 de ani de la istorica Conferință Generală de 
la Minneapolis, despre care Ellen White a spus că a 
fost începutul marii strigări și a revărsării Duhului 
Sfânt. Cu toate acestea mulți, deși se întreabă dacă 
as el de pietre de hotar ar merita să fie sărbătorite, 
se întreabă unde este astăzi ploaia târzie. Cu sigu-
ranță promisiunile lui Dumnezeu nu s-au schimbat. 
Dar vai, dacă ploaia târzie se va întoarce încă o dată 
la noi ca popor, tot așa cum s-a întâmplat după Con-
ferința de la Minneapolis, cum vom răspunde dacă 

un am învățat lecțiile trecutului? Cuvintele lui Ellen 
White sună tot așa de adevărat azi ca și atunci când 
le-a scris în 1892: „Nu avem a ne teme de nimic 
pentru viitor cu excepția faptului că vom uita felul în 
care Dumnezeu ne-a condus și învățăturile Sale din 
istoria noastră trecută.” - Ellen G. White către 
Brethren of the General Conference, Scrisoarea 32, 
19 decembrie 1892; în „Council Mee ng,” General 
Conference Daily Bulle n,  29 ianuarie 1893, p. 24.  
 
 
 

Ron Duffield 
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Neprihănirea lui Hristos 

 
   Scrisoarea care urmează a fost scrisă de Ellen White ca răspuns la o scrisoare trimisă ei de pastorul 
Wasburn. J.S. Washburn a fost unul din împotrivitorii soliei de la 1888, dar profund interesat de soarta 
bisericii a renunțat la concepțiile sale. Primul moment în care a început să se îndoiască de poziția sa a fost 
în anul 1889 când călătorea cu A.T. Jones în tren, apoi ascultând predicile acestuia din cadrul adunării de 
tabără din Kansas. În 1890 îngrijorarea lui față de starea bisericii se observă în scrisoarea trimisă lui Ellen 
White și la care ea a răspuns. Iată ce spunea Washburn: 
 

 „Dragă soră White…. În luna mai, am par cipat la ins tutul din O awa, Kansas, și 
am fost profund impresionat de predicile fratelui A.T. Jones despre neprihănirea lui 
Hristos și de conversațiile pe care le-am avut cu dumneavoastră. Încă de atunci, m-
am gândit că… înainte de sfârșitul mpului, în mijlocului poporului nostru va avea 
loc o lucrare specială legată de adevărata sfințire…. M-am gândit că acum, temându
-ne de o sfințire falsă, noi am pierdut foarte mult din binecuvântarea specială a lui 
Dumnezeu și, în realitate, am dat greș în a trăi experiența adevăratei sfințiri…. Mi se 
pare că Dumnezeu ține deasupra capetelor noastre o binecuvântare mare, dar aș-
teaptă ca noi să fim pregă ți pentru ea, înainte de a o revărsa. De asemenea, cred 
că binecuvântarea aceasta este adevărata sfințire și că, atunci când ne vom ridica la 
înălțimea datoriilor și privilegiilor noastre în această privință, lucrarea noastră va 
înainta cu „mare strigare”. Este adevărat, sau este o greșeală?... Mă străduiesc să 
privesc în viitor, pentru a primi lumină asupra acestui subiect. Există lumină pentru 
noi? Îmi dau seama ca niciodată până acum, că ne aflăm în starea descrisă în Apoca-
lipsa 3,14-17 [418] și că experiența noastră de la Minneapolis și din alte locuri și 
ocazii cons tuie o dovadă că nu am ș ut lucrul acesta. Acest fapt este adevărat, de-
oarece Hristos ne sfătuiește să cumpărăm aur, haine albe și alifie pentru ochi; așa 
este?... Dacă, în mul tudinea grijilor și poverilor dumneavoastră, găsiți mp să răs-
pundeți la aceste întrebări, răspunsul dumneavoastră va fi primit cu recunoș nță.” - 
J.S. Washburn către Ellen G. White, 17 aprilie 1890; în Manuscripts and Memories, 
p. 174. 

  
 Din nefericire, Washburn nu a primit răspunsul lui Ellen White. La începutul lunii iunie, după moar-
tea mamei sale, Washburn a fost foarte descurajat. J.H. Durland raporta că Washburn „a spus că simțea 
că ar vrea să renunțe la totul…. El a vorbit deschis despre influența nefavorabilă a pastorilor din conduce-
rea Conferinței cu privire la Mărturii”. Din fericire, după ce Durland a petrecut aproape o jumătate de zi 
cu Washburn, acesta a început să vadă lumina și… să se întoarcă în cort bucuros (J.H. Durland către O.A. 
Olsen, 2 iunie 1890). În cele din urmă, în septembrie, Washburn i-a scris o a doua scrisoare lui Ellen White. 
Ea a răspuns chiar în aceeași zi, explicându-i ce se întâmplase: „Ar colul din revistă [Review and Herald, 
19 august, 1890] a fost un răspuns la scrisoarea ta. L-am scris ca pe o scrisoare par culară cu mult mp 
înainte de a apărea în Review, dar când l-am ci t câtorva frați, ei m-au îndemnat să îl public în revistă, 
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pentru ca și alții să poată beneficia de el, iar eu am fost de acord”. Ellen White a consimțit, dar „nu a putut 
să explice întârzierea”, deoarece nu „fusese nicio amânare a publicării ar colului”. Washburn nu numai că 
nu a primit niciodată scrisoarea, dar aceasta nici nu a fost publicată în Review, până în 19 și 26 august, 
1890, la patru luni după ce o scrisese Ellen White (Ellen G. White către J.S. Washburn, scrisoarea 36a, 18 
septembrie, 1890; în 1888 Materials, p.708).  
 

********* 
Review and Herald, 19 august 1890 

 
 Dragă Frate: Am ci t cu plăcere solicitarea de informații din scrisoarea pe care mi-ai adresat-o, de-
oarece gândul că lucrarea Duhului lui Dumnezeu asupra inimii tale produsă la întâlnirea de la Kansas ră-
mâne încă neștearsă, este o pricină de mare bucurie. Tu ai avut o străfulgerare a neprihănirii lui Hristos pe 
care nu ai pierdut-o, așa cum sunt sigură că au făcut alții, atunci când au intrat în legătură cu aceia care nu 
au apreciat acest adevăr binecuvântat. Sunt bucuroasă că Isus Își manifestă într-adevăr prezența, atunci 
când aceasta este căutată cu toată inima și recunoscută cu mulțumire.   
 
 Atunci când solia celui de -al treilea înger este predicată 
așa cum ar trebui, proclamarea ei este însoțită de putere și 
devine o influență dăinuitoare. Trebuie să fie însoțită de pute-
re dumnezeiască, al el nu va realiza nimic. Adesea sunt în-
drumată spre pilda celor zece fecioare, dintre care cinci erau 
înțelepte și cinci neînțelepte. Această parabolă a fost și va fi 
împlinită la literă, deoarece are o aplicabilitate specială pentru 
vremea aceasta și, asemenea soliei celui de-al treilea înger, s
-a împlinit și con nuă să fie adevăr prezent până la înche-
ierea mpului. Cele zece fe- cioare din parabolă aveau can-
dele, însă doar cinci dintre ele aveau uleiul salvator care fă-
cea ca lămpile lor să con nue să ardă. Aceasta reprezintă 
starea bisericii. Atât cele înțe- lepte, cât și cele neînțelepte își 
au Bibliile lor și au la dispoziție toate mijloacele harului; însă 
sunt mulți care nu apreciază faptul că trebuie să aibă unge-
rea divină. Ei nu dau ascultare invitației: Veniți la Mine, 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 smerit cu inima; și veți găsi odihnă pentru sufletele voas-
tre. Căci jugul Meu este bun, și sarcina Mea este ușoară.   
      
 Isus dorește să șteargă chipul celor pământeș  din 
mintea urmașilor Săi, și să im- prime asupra lor chipul celor 
cereș , pentru ca as el să devină una cu El, reflectând caracterul Său, și ves nd puterile minunate ale Ce-
lui ce i-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată. Dacă ți-a fost îngăduit să stai în prezența Soarelui 
Neprihănirii, aceasta nu este ca tu să absorbi și să ascunzi razele strălucitoare ale neprihănirii lui Hristos, ci 
ca tu să devii o lumină pentru ceilalți. Vrăjmașul are în rândurile noastre oameni prin care lucrează pentru 
ca lumina care Dumnezeu a îngăduit să strălucească asupra inimii și să ilumineze odăile minții, să fie întu-
necată. Există persoane care au primit prețioasa lumină  a neprihănirii lui Hristos, dar ei nu acționează 
conform ei; aceș a sunt fecioare neînțelepte. Ei preferă sofismul vrăjmașului mai degrabă decât un clar 
„Așa zice Domnul”. Atunci când binecuvântarea lui Dumnezeu se odihnea asupra lor pentru ca ei să devi-
nă canale de lumină, aceș a nu au mers înainte, din lumină la o lumină mai mare; ei au îngăduit îndoielii și 
necredinței să intre, as el încât adevărul pe care l-au văzut a devenit pentru ei o incer tudine. 
      
 Satana îi folosește drept medium pe aceia care pre nd a crede adevărul, dar a căror lumină a deve-
nit întuneric, pentru a-și  ros  neadevărurile și a-și transmite întunericul. Ei sunt cu adevărat fecioare ne-
înțelepte, alegând întunericul mai degrabă decât lumina, și dezonorându-L pe Dumnezeu. Caracterul pe 
care îl cul văm, a tudinea pe care astăzi ne-o asumăm, hotărăște des nul nostru viitor. Noi cu toții facem 
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o alegere, fie pentru a fi cu cei binecuvântați înlăuntrul cetății de lumină, fie pentru a fi cu cei nelegiuiți, 
afară din cetate. Principiile care guvernează acțiunile noastre pe pământ sunt cunoscute în cer, iar faptele 
noastre sunt înregistrate cu credincioșie în rapoartele din cărți. Acolo este cunoscut dacă deținem carac-
tere după rânduiala lui Hristos sau după rânduiala arhiamăgitorlui care a cauzat răzvră re în cer. Suntem 
noi fecioare înțelepte, sau trebuie ca să fim clasificați ca făcând parte dintre cele neînțelepte? Aceasta es-
te întrebarea în privința căreia noi hotărâm astăzi, prin caracterul și a tudinea noastră. Ceea ce trece îna-
intea multora drept religia lui Hristos este format din idei și teorii, un amestec de adevăr și rătăcire. Unii 
încearcă să devină suficient de buni pentru a fi mântuiți. Ei se plâng în mod con nuu de păcatele lor. 
Domnul spune despre ei: Iată acum ce mai faceți: 
Acoperiți cu lacrimi altarul Dom- nului, cu plânsete și 
gemete, așa încât El nu mai caută la darurile de mâncare, 
și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Voi 
obosiți pe Domnul prin cuvintele voastre și mai întrebați: 
„Cu ce L-am obosit?” - Prin faptul că ziceți: „Oricine face 
rău este bun înaintea Domnului și de el are plăcere!” sau: 
„Unde este Dumnezeul dreptă- ții?” 
      
 Penitențe, mor ficări ale trupului, mărturisirea 
constantă a păcatului, fără o po- căință sinceră; posturi, 
fes valuri și ceremonii exterioa- re, neînsoțite de adevă-
rata consacrare – toate acestea sunt fără nici o valoare. 
Jer a lui Hristos este suficientă. El a făcut o jer ă com-
pletă și eficientă pentru Dumne- zeu iar efortul omenesc 
fără meritele lui Hristos este fără valoare. Urmând un 
as el de curs, noi nu doar că dez- onorăm pe Dumnezeu, 
dar și distrugem u litatea noastră prezentă și viitoare. 
Eșecul de a aprecia valoarea jer ei lui Hristos are o 
influență degradantă; aceasta va distruge așteptările 
noastre și ne va face să nu fim la înălțimea privilegiilor 
pe care le avem; ne va conduce la primirea unor teorii ne-
sănătoase și periculoase privitoa- re la mântuirea care a 
fost cumpărată pentru noi la un preț infinit. Planul de 
mântuire nu este înțeles  a fi ace- la prin care puterea 
dumnezeiască este adusă omului pentru ca efortul său omenesc să fie în întregime încununat de succes. 
      
 A fi iertat în felul în care Hristos iartă, înseamnă nu doar a fi achitat, ci a fi reînnoit în duhul minții 
noastre. Domnul spune: Îți voi da o inimă nouă. Chipul lui Hristos trebuie imprimat chiar asupra minții, 
inimii și sufletului. Apostolul spune: Noi însă avem gândul lui Hristos. Fără lucrarea de transformare care 
poate veni doar prin puterea dumnezeiască, înclinațiile înnăscute sunt lăsate în toată puterea lor în inimă, 
pentru a crea noi lanțuri și a impune o robie care nu ar putea fi vreodată sfărâmată de puterea omeneas-
că. Însă oamenii nu pot ajunge în cer cu vechile lor gusturi, înclinații, idoli, idei și teorii. Cerul nu ar fi un 
loc al bucuriei, căci pentru ei totul ar fi în conflict cu gusturile, ape tul și înclinațiile lor, și într-o opoziție 
dureroasă cu trăsăturile lor de caracter, naturale și cul vate.   
      
 În parabola fecioarelor, cinci sunt înfățișate ca fiind înțelepte și cinci ca neînțelepte. Denumirea de 
„fecioare neînțelepte” reprezintă caracterul acelora care nu au acea lucrare auten că a inimii, urzită de 
Duhul lui Dumnezeu. Venirea lui Hristos nu schimbă pe fecioarele neînțelepte în fecioare înțelepte. Atunci 
când Hristos vine, balanțele cerului vor cântări caracterul și vor decide dacă acesta este curat și sfințit, sau 
este necurat și nepotrivit pentru împărăția cerurilor. Aceia care au disprețuit harul dumnezeiesc care le 
este la îndemână, har care i-ar fi calificat să devină locuitori ai cerului, vor fi fecioare neînțelepte. Ei ai 
avut toată lumina, toată cunoș nța, dar au eșuat să obțină uleiul harului; ei nu au primit adevărul în pute-
rea lui sfințitoare.  
      
 Fericirea este rezultatul sfințeniei, al conformării față de voința lui Dumnezeu. Aceia care vor fi sfinți 
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în cer trebuie să fie întâi sfinți aici pe pământ deoarece, atunci când vom părăsi acest pământ, vom lua cu 
noi caracterele noastre; iar aceasta va însemna pur și simplu luarea cu noi a unora dintre elementele ce-
reș  împărtășite prin neprihănirea lui Hristos.    
      
 Starea bisericii reprezentată de către fecioarele neînțelepte este totodată menționată ca fiind starea 
laodiceană. Martorul credincios declară: Ș u faptele tale: că nu eș  nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi 
rece sau în clocot! Dar, fiindcă eș  căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura Mea. Pentru că 
zici: „Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă de nimic”, și nu ș i că eș  călos, nenorocit, sărac, orb și 
gol, te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curățat prin foc, ca să te îmbogățeș ; și haine albe, ca să te îm-
braci cu ele și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale; și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. 
Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care-i iubesc. Fii plin de râvnă, dar, și pocăiește-te! Iată Eu stau la 
ușă și bat. Dacă aude cineva glasul Meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el, și el cu Mine. Celui ce 
va birui îi voi da să șadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie, după cum și Eu am biruit și am șezut cu Tatăl 
Meu pe scaunul Lui de domnie. 
      
 Creș nii cu inima împărțită ascund vederii slava lui Dumnezeu, reprezintă în mod greșit cucernicia și 
determină pe oameni să primească idei false cu privire la ce cons tuie evlavia vie. Alții cred că, dacă aceș  
mărturisitori cu inima împărțită pot face as el, la fel și ei pot să fie creș ni și totuși să țină cont de gusturi-
le lor, îngrijindu-se de pro- pria lor fire. Pe s ndardul 
multor pre nși creș ni este scris moto-ul „Poți să-i slu-
jeș  lui Dumnezeu și să-ți sa sfaci eul, poți să-i slujeș  
lui Dumnezeu și lui Mamona”. Ei pre nd a fi fe-
cioare înțelepte dar, neavând în vasele lor uleiul harului, ei 
nu transmit nici o lumină pentru slava lui Dumnezeu și 
mântuirea oamenilor. Ei cau- tă să facă ceea ce Răscumpă-
rătorul lumii a spus că este imposibil a face; El a decla-
rat: Nu pute ți sluji lui Dum- nezeu și lui Mamona. Aceia 
care mărturisesc a fi creș ni dar nu calcă pe urmele lui 
Hristos, fac fără efect cuvin- tele Lui, și ascund vederii 
planul de mântuire. Prin spiritul și comportarea lor ei de fapt spun: „Isuse, Tu n-ai înțeles pe vremea Ta la 
fel de bine cum înțelegem noi astăzi, că omul poate să-i slujească lui Dumnezeu și lui Mamona”. Aceș  
mărturisitori ai religiei pre nd că păzesc legea lui Dumnezeu, dar ei nu o păzesc. O, ce ar fi ajuns standar-
dul omenesc, dacă ar fi fost lăsat în mâinile omului! Dumnezeu a înălțat propriul Său standard: poruncile 
lui Dumnezeu și credința lui Isus. Iar experiența care urmează predării totale înaintea lui Dumnezeu este 
neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Tot ceea ce omul a nge cu mâinile sale nesfinte și intelectul 
său nesfințit, chiar și evanghelia adevărului, devine contaminat prin contactul cu acesta. Omul își pune 
încrederea în om, sprijinindu-se pe brațul de carne, însă toată lucrarea omului este de pe pământ, pămân-
tească.  
 

Review and Herald, 26 august 1890  
 
  Hristos spune: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Este privilegiul fiecărui suflet să facă din Hristos 
Mântuitorul său personal. Nu trebuie să aștepți să devii bun; nu trebuie să gândeș  că vreun efort de-al 
tău vor face rugăciunile tale acceptabile și să-ți aducă mântuire. Fie ca fiecare bărbat și femeie să se roage 
lui Dumnezeu și nu omului. Fie ca fiecare să vină la Hristos în umilință și să-I vorbească cu propriile sale 
buze. Cererea „Te vei ruga pentru mine?” a devenit o simplă formă de vorbire; ar trebui ca să te rogi per-
sonal lui Dumnezeu pentru ne, crezând că El ascultă fiecare cuvânt pe care îl rosteș . Dezgolește-ți inima 
pentru examinarea Sa, mărturisește-ți păcatele, cerându-I să te ierte, apelând la meritele ispășirii, apoi 
contemplă prin credință marele plan al răscumpărării și Mângâietorul îți va aduce aminte de toate lucruri-
le. 
      
 Cu cât studiezi mai mult caracterul lui Hristos, cu atât îți va părea mai atrac v. El va deveni ca Unul 
apropiat ție, într-o strânsă tovărășie cu ne, iar afecțiunile tale se vor ține de El. Din moment ce mintea 
este modelată de preocupările cu care are cel mai mult de  a face, atunci a gândi la Isus, a vorbi despre El, 
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te va face în stare să devii asemenea Lui în Spirit și caracter. Vei reflecta chipul Său în ceea ce este măreț, 
curat și duhovnicesc. Vei avea gândul lui Hristos, iar El te va trimite ca reprezentant spiritual al Său către 
lume. El va fi singura ta slavă. Nu te poți asocia cu lumea fără ca să devii părtaș spiritului ei, fără a deveni 
vinovat de trădare împotriva Domnului care te-a răscumpărat.   
      
 Este privilegiul oricărui căutător serios al adevărului și neprihănirii, să se sprijine pe făgăduințele si-
gure ale lui Dumnezeu. Domnul Isus face clar faptul că tezaurele harului divin sunt puse în întregime la 
dispoziția noastră, pentru ca să devenim canale de lumină. Nu putem primi bogățiile harului lui Hristos 
fără ca să dorim să le împărtășim cu alții. Atunci când avem dragostea lui Hristos în inimile noastre, vom 
simți că este datoria și privilegiul nostru să o comunicăm. Soarele care strălucește pe cer, își revarsă razele 
strălucitoare în toate aspectele vieții, la drumuri și la garduri. Are suficientă lumină pentru mii de lumini 
asemenea cu a noastră. Și la fel este cu Soarele neprihănirii; razele strălucitoare ale vindecării și bucuriei 
sunt în mod amplu suficiente să mântuiască mica noastă lume, și sunt eficiente pentru a statornici sigu-
ranța în fiecare lume care a fost creată. Hristos declară că Tatăl nostru ceresc este mai doritor să dea Du-
hul Său Cel Sfânt acelora care Îl cer, decât părinții pământeș  să dea daruri bune copiilor lor. Ziua Cincize-
cimii a oferit o ocazie minunată. În revărsarea Duhului Sfânt, ce mărturie a fost dată despre belșugul haru-
lui lui Hristos! Cum se face că aceia care pre nd a crede înaintatul adevăr, trăiesc atât de mult sub privile-
giile lor? De ce amestecă ei eul în tot ceea ce fac? Dacă ei vor îndepărta eul, Isus va turna o rezervă nese-
cată din râul vieții în sufletul însetat. Cum pot deveni lucrătorii noștri reprezentanți ai lui Hristos, atât mp 
cât ei se simt auto-suficienți, când prin spirit și a tudine spun Sunt bogat, m-am îmbogățit, și nu duc lipsă 
de nimic? Trebuie să nu fim într-o stare de auto-suficiență, al el vom fi descriși asemenea celor care sunt 

căloși, nenorociți, săraci, orbi și goi.   
     
 De la mpul întâlnirii de la Minneapolis am văzut 
condiția bisericii Laodiceea ca niciodată mai înainte. Am 
auzit mustrarea lui Dumne- zeu spusă acelora care se simt 
atât de mulțumiți, care nu își cunosc lipsa spirituală. Isus 
vorbește acestora la fel cum a vorbit femeii din Samaria: 
Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și Cine este Cel 
ce-ți zice: "Dă-Mi să beau!", tu singură ai fi cerut să bei, și 
El ți-ar fi dat apă vie.   
      
 Asemenea iudeilor, mulți și-au închis ochii ca să 
nu vadă; însă este un mare pericol acum în a închide 
ochii la lumină și a umbla fără Hristos, nesimțind nici o nevoie, exact așa cum s-a întâmplat și când El a 
fost pe acest pământ. Mi-au fost arătate multe lucruri pe care le-am prezentat înaintea poporului nostru 
cu solemnitate și ardoare, dar aceia a căror inimi s-au împietrit prin cri că, invidie și bănuieli rele, nu ș au 
că ei erau săraci, căloși, nenorociți, orbi și goi. Aceia care se împotrivesc soliilor lui Dumnezeu, trimise 
prin umilul Său slujitor, gândesc că ei se află în contradicție cu sora White, deoarece ideile ei nu sunt în 
armonie cu ale lor; dar această contradicție nu este cu sora White, ci cu Domnul care i-a încredințat o lu-
crare de făcut.   
      
 Aceia care își recunosc nevoia de pocăință înaintea lui Dumnezeu și credință în Domnul Isus Hristos, 
vor simți în suflet remușcare și se vor pocăi pentru împotrivirea față de Duhul Domnului. Ei își vor mărturi-
si păcatul de a refuza lumina pe care Cerul le-a trimis-o cu atâta îndurare și vor renunța la păcatul care a 
întristat și insultat Duhul Domnului. Ei își vor umili eul și vor accepta puterea și harul lui Hristos, recunos-
când soliile de aver zare, mustrare și încurajare. Credința lor în lucrarea lui Dumnezeu va fi făcută cunos-
cută, iar ei se vor sprijini pe jer a ispășitoare. Ei își vor însuși harul îmbelșugat al lui Hristos în mod perso-
nal, iar El va deveni pentru ei un Mântuitor real, deoarece ei își vor da seama de nevoia lor de El și se vor 
odihni în El cu o încredere totală. Aceș a vor bea din izvorul de apă de viață din fântâna divină, de nese-
cat. Într-o experiență nouă și binecuvântată, ei se vor abandona pe ei înșiși în Hristos, devenind părtași de 
natură dumnezeiască. Omenescul și dumnezeiescul vor coopera zilnic, iar inima va izbucni în mulțumiri și 
lăudă la adresa lui Hristos. Inspirația cerească va avea o parte în experiența creș nă, iar noi vom crește la 
statura plinătății de bărbați și femei în Hristos Isus.   
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      Creșterea în cunoș nța și caracterul lui Hristos este aceea care sfințește sufletul. A discerne și a 
aprecia minunata lucrare de ispășire îl transformă pe acela care contemplă planul de mântuire. Privind la 
Hristos, el este schimbat în același chip, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Admirarea lui Isus devine 
un proces care înnobilează și rafinează pe creș nul adevărat. El vede Modelul și crește în asemănarea cu 
El, și cât de ușor sunt atunci aplanate disensiunile, rivalitățile și conflictul. Desăvârșirea caracterului ase-
menea lui Hristos este aspirația creș nului. Atunci când Îl vedem așa cum este, se trezește dorința de a fi 
ca El, iar aceasta înalță întreaga făptură omenească căci oricine are nădejdea aceasta în El se curăță, după 
cum El este curat.   
      
 Mă simt tristă atunci când mă gândesc cum mp de mulți ani a existat o coborâre treptată a s ndar-
dului. Mi-a fost arătat că foarte puțini sunt conș enți de prezența Veghetorului divin care declară: Ș u 
faptele tale. Prin îngăduirea păcatului mulți au pierdut favoarea lui Dumnezeu, L-au reprezentat greșit pe 
Isus, au uitat de prezența Sa, au uitat că trăiesc sub privirea Lui și as el au adăugat rău la rău. Toți aceș a 
sunt fecioare neînțelepte. Ei nu au nici o mângâiere statornică. Puterea lui Hristos trebuie să fie mângâie-
rea, speranța și cununa bucuriei pentru oricine Îl urmează pe Isus în acest conflict, în luptele vieții sale. 
Acela care Îl urmează cu adevărat pe Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, poate striga pe măsu-
ră ce înaintează: ceea ce câș gă biruința asupra lumii este credința noastră.   
      
 Ce fel de credință este aceea care câș gă biruință asupra lumii? Este acea credință care face din 
Hristos Mântuitorul tău personal – acea credință care, recunoscând neajutorarea ta, incapacitatea totală 
de a te mântui pe ne însuți, se prinde de Ajutorul care este puternic în a mântui, ca fiind singura ta spe-
ranță. Credința este aceea care nu se va descuraja, care aude vocea lui Hristos spunând: „Îndrăznește, Eu 
am biruit lumea, iar puterea mea dumnezeiască este a ta”. Credința este aceea care Îl aude zicând: iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului.   
      
      Mo vul pentru care bisericile sunt slabe și gata să moară este acela că vrăjmașul a adus influențe 
de o natură descurajatoare asupra sufletelor tremurânde. El a căutat să Îl ascundă pe Isus vederii lor, pe 
Acela care este Mângâietorul, care îi mustră, aver zează și sfătuiește: „Aceasta este calea, umblați pe 
ea!” Hristos are toată puterea în cer și pe pământ, iar El poate să întărească pe cel șovăitor și să-l îndrepte 
pe cel greșit. El poate inspira încredere și speranță în Dumnezeu; iar rezultatul încrederii în Dumnezeu es-
te întotdeauna acela de a crea încredere unul în altul. Fiecare suflet trebuie să aibă o conș ență că Hristos 
este Mântuitorul său personal; atunci dragostea zelul și statornicia se vor manifesta în viața creș nă. Ori-
cât de clar și convingător este adevărul, acesta nu va sfinți sufletul și nu va reuși să îl întărească și să îl for-
fice în conflictele lui, dacă nu este adus într-o a ngere constantă cu viața. Satana a realizat cel mai mare 

succes al său interpunându-se între suflet și Mântuitor. 
      
 Hristos nu ar trebui lăsat niciodată afară din gândurile noastre. Îngerii au spus cu privire la El: Ea va 
naște un Fiu, și-I vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Isus, preți-
os Mântuitor! Siguranță, ajutor, protecție și pace: toate se află în El. El este risipitorul tuturor îndoielilor 
noastre, garanția tuturor nădejdilor noastre. Cât de prețios este gândul că noi putem într-adevăr deveni 
părtași de natură divină, prin care putem birui așa cum Hristos a biruit! Isus este plinătatea așteptărilor 
noastre. El este tema cântecelor noastre, umbra unei stânci mari într-un pământ ars de sete. El este apa 
vie pentru sufletul însetat. El este adăpostul nostru în furtună. El este neprihănirea noastră, sfințirea noas-
tră, răscumpărarea noastră. Atunci când Hristos este Mântuitorul nostru personal, vom ves  puterile mi-
nunate ale Celui ce ne-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată.     
      
 Marea noastră lipsă spirituală nu este cauzată de vreun eșec din partea lui Hristos de a face tot ce se 
putea face pentru biserică. Tatăl nostru ceresc a dăruit tot Cerul într-un singur dar – acela al Fiului Său 
preaiubit. Lucrarea Duhului Sfânt nu este aceea de a tencui cu ipsos, ci de a convinge lumea cu privire la 
păcat, neprihănire și judecata care va veni. Isus spune: Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la 
Mine pe toți oamenii. Descoperirea Fiului lui Dumnezeu pe cruce, murind pentru păcatele oamenilor, 
atrage inimile acestora prin puterea iubirii infinite și convinge păcătosul cu privire la păcat. Hristos a murit 
pentru că legea fusese călcată, as el încât omul vinovat să fie mântuit de pedeapsa vinei lui enorme. Dar 
istoria a dovedit că este mai ușor a distruge lumea decât a o reforma, deoarece oamenii L-au răs gnit pe 
Domnul slavei, care a venit să unească pământul și cerul și pe om cu Dumnezeu. 
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Lumina strălucește acum 

Ellen White către Haskell—6 aprilie 1892 

 Inima mea este plină de dorință arzătoare pentru ca poporul lui Dumnezeu să se trezească și să vadă 
cum lucrarea a fost împiedicată chiar și în această țară de nevoia după dragoste frățească. Invidia, gelozia 
și înălțarea de sine îl vor scoate pe Isus afară din inimă. Este bine ca oamenii lui Dumnezeu să  fie împlini-
tori ai cuvintelor Sale, să-și educe și formeze sufletele pentru a se iubi unii pe alții, să fie liberi de cea mai 
mică urmă de gelozie. Bănuielile rele au blestemat biserica suficient de mult mp. Dorim să lăsam dragos-
tea tandră și plină de milă a lui Isus să intre în inimile noastre și mila și compasiunea să locuiască cu noi.  
 
 Cât de repede este a ns eul, cât de repede oamenii își imaginează că sunt desconsiderați. Inimile 
care sunt umplute cu dragostea lui Isus nu vor simți aceasta. Ei se în nd după deplinătatea în Hristos Isus. 
Ei vor avea încredere în frații lor. Ei se vor pleca des în rugăciune cu ei. Vor cere făgăduința: „Vă mai spun 
iarăși, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu 
care este în ceruri.” Ei se pot agăța de această promisiune; inimile lor au nevoie de acest mod de disciplină 
pentru a se uni unii cu alții. Dar dacă Satanei i se îngăduie să intre între frate și frate, acolo este slăbiciune 
și nu putere. Să nu lucrăm cu mai multă hotărâre pentru unitate, pentru dragoste?  
 
 Luând în considerare avantajele noastre și anume faptul că lumina adevărului a strălucit atât de 
mult asupra noastră, suntem sub condamnare pentru că faptele și caracterul nostru nu au corespuns ade-
vărului. Vom fi judecați după lumina încredințată nouă. Nu este în aceste zile mpul să ieșim din peșteră și 
să stăm cu Dumnezeu și să ascultăm ceea ce Domnul ne va spune? Nu este acum mpul când trebuie să 
căutăm cu toate puterile noastre să răspundem rugăciunii lui Hristos și anume ca ucenicii să fie una după 
cum El și Tatăl sunt una? Haideți să îmboldim cu asta sufletul nostru, să grăbim aceasta în biserică.  
 
 Când văd atomii independenți și înfumurați care formează biserica noastră, sunt alarmată. Vocea 
din cer pe care am auzit-o în ul mii patruzeci de ani a fost: „Împingeți împreună, împingeți împreună. Fiți 
una cu Hristos după cum Hristos este una cu Tatăl.” Este mai bine să nu ascultăm acea voce? În unitate 
este putere, în dezbinare este slăbiciune. Doresc ca oamenii noștri să vadă păcătoșenia lipsei lor de tan-
drețe și afecțiune unul pentru altul. Doresc ca ei să 
fie sensibili față de acest subiect și să înțeleagă că sunt 
supuși testului – Dumne- zeu îi probează pentru a ve-
dea dacă ei pot deveni membrii ai familiei Sale 
cereș . Dacă ei nu se iu- besc în această viață, ei nu 
sunt pregă ți să manifeste iubire în viitor în viața veșni-
că. … 
 
 Ce pot spune mai mult? Inima mea este plină că dă peste ea. Doar aceia care sunt umpluți cu Duhul 
Sfânt sunt pregă ți pentru această lucrare. Lumina a venit, lumina care va lumina pământul cu razele ei 
strălucitoare a  strălucit de  la  tronul  lui Dumnezeu. Vom eșua să apreciem cele mai prețioase privilegii 
care sunt aduse atât de aproape de noi încât le putem lua? Vom merge în propria slăbiciune? Vom umbla 
în lumina scânteilor aprinse de noi?... 
 
 Frate Haskell, îți prezint ție aceasta pentru ca tu să o prezinți altora. O, dacă Domnul ar conver  și ar 
convinge sufletele, pentru ca lumina care strălucește acum să nu fie îndepărtată de la noi pentru că nu 
umblăm în lumină și nu-i conducem pe alții afară din întuneric. Simt cu intensitate în această ches une a 
stării de moarte și paralizie a poporului lui Dumnezeu. Îi implor să nu se odihnească până când sufletele 
lor vor fi toate îmbujorate de razele strălucitoare ale Soarelui Neprihănirii. Cei care nu folosesc lumina pe 
care o au, nu numai că nu vor primi o lumina mai mare, dar o vor pierde pe aceea care acum strălucește 
asupra lor. … 
 
 Îți spun, Dumnezeu ne testează acum, chiar acum. Întregul pământ trebuie să fie luminat cu slava lui 
Dumnezeu. Acea lumină strălucește acum … 

Lumina a venit, lumina care va lumina 

pământul cu razele ei strălucitoare a 

strălucit de la tronul lui Dumnezeu. 	



 Datorită faptului că subiectul legat de Minneapolis nu poate fi tratat 

într-o singură revistă  am realizat o prezentare video, în două părți, dispo-

nibilă pe site-ul www.zguduireaadven smului.ro la secțiunea 1888.  Pre-

zentarea poartă tlul „Rănit în casa celor care Îl iubeau”, partea întâi 

(Istoria) prezentând istoria evenimentelor din jurul cazului Minneapolis, iar 

partea a doua (Rescrierea istoriei) prezintă pe scurt  câteva fapte care ara-

tă că istoria noastră trecută a fost rescrisă, și odată cu aceasta și teologia 

acestei biserici iubite de noi. 

 Suntem conș enți că pentru mulți frați informațiile prezentate vor fi o noutate și poate nu vor 

putea fi înțelese pe deplin. De acea vă comunicăm faptul că  ne puteți adresa întrebările care vor apare 

în urma parcurgerii materialelor video și a ar colelor  pentru a putea răspunde la ele în următoarele 

ar cole sau prezentări video.  
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Recomandare 

Pentru 
comenzi: 

contact@zguduireaadventismului.ro 
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