
STUDIUL: CE ESTE SPIRITUL PROFETIC?

Nota: Citatele folosite au fost traduse din engleza, codurile de la sfarsitul
paragrafelor reprezinta codul cartii, numarul paginii si numarul
paragrafului. De exemplu: ChS 3.2
Acest cod se poate introduce in aplicatia EGW2 (aplicatia oficiala AZS)
disponibila pe telefon pentru Android, si va arata exact citatul respectiv in
engleza. De asemenea se poate introduce acest cod pe
www.egwwritings.org (site-ul oficial al White Estate). Paragrafele care nu
contin aceste coduri sunt comentariile Instituto Madison.

Ce este Spiritul Profetic?
Care este scopul său?
Cum functioneazã?
Acestea sunt câteva dintre întrebările care vor fi abordate în acest
studiu.

Opinia actuală și cea mai răspândită este că scrierile lui Ellen White (unii
consideră că doar viziunile ei scrise) sunt Spiritul Profetic. Dar s-a crezut
mereu că este așa? Dacă căutați în întreaga bază de date a scrierilor lui
Ellen White, veți vedea că pionierii noștri au numit scrierile lui Ellen
White ca fiind scrierile Spiritului Profetic sau sfaturile Spiritului Profetic.
Scrierile nu au fost privite ca însuși Spiritul Profetic. Rareori, din
convenienţă, scrierile erau adresate ca „Spiritul Profetic”. Este un lucru
obișnuit în Statele Unite să prescurteze lucrurile. Pionierii au înțeles că
Spiritul Profetic este un dar manifestat printr-un profet.

Câteva exemple de citate din prefețe și introduceri din cărțile lui Ellen
White, pentru a vedea cum au văzut aceasta adventiștii din trecut:

În niciun caz nu se susține că următoarele pagini oferă o compilaţie
completă din SCRIERILE Spiritului Profetic pe subiectul larg al serviciului
creștin... ChS 3.2

În timp ce privim rodul, așa cum se manifestă în viața celor care au
urmat SFATURILE SPIRITULUI PROFETIC, vedem că este bine. CCh
30.5

Nu este clar din Scripturi sau din SCRIERILE SPIRITULUI PROFETIC
cât de des, sau dacă, Maria l-a văzut din nou pe Isus înainte de
răstignirea Sa. DG 56.2

„Mărturia lui Isus”
Din păcate, există o tendință a unora din biserică de a trata această



instrucțiune într-un mod nepăsător. Ei folosesc cu bucurie porțiuni din
scrierile doamnei White, după cum cred ei că pot fi făcute pentru a sluji
propriilor scopuri, dar ridică imediat întrebări cu privire la aplicarea
prezentă a instrucțiunilor, care contravine planurilor și scopurilor lor. TOJ
133.1
Aceasta înseamnă practic o respingere a acestui dar către biserică.
Viciază SCRIERILE SPIRITULUI PROFETIC și le supune deciziei
capriciei umane și prejudecății și comodității personale. TOJ 133.2

"Volumul 3 daruri spirituale"
SCRIERILE mai târzii și mult mai complete ale SPIRITULUI PROFETIC,
despre istoria biblică timpurie și asupra sănătății au fost distribuite pe
scară largă nu numai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, ci publicului
larg în "Patriarhi și Profeți" (1890) și "Divina Vindecare" (1905).

„Sfaturi pentru biserică”
Munca de selectare și aranjare a acestor SFATURI a fost făcută de un
comitet numeros, care lucrează sub autorizarea consiliului de
administrație al Ellen G. White Estate, căruia i s-a atribuit
responsabilitatea îngrijirii de SFATURILE SPIRITULUI PROFETIC. Cch
31.9

Viziunea că scrierile lui Ellen White sunt Spiritul Profetic a apărut mai
târziu, după ce Ellen White a murit. După moartea profetului, biserica
adventistă de ziua a șaptea a fost lăsată într-o situație neplacută. Cum
puteau explica că încă nu au intrat în Canaanul ceresc? Cum puteau
explica faptul că au rămas fără profet? Iată o explicație oferită de William
A Spicer(fost preşedinte al Conferinţei Generale şi înainte de aceasta,
cel care a fost trimis a rezolva schisma care apăruse prin formarea
grupului de Adventişti Reformişti):

De W. A. Spicer
(Două studii de dimineață, date la 19, 20 august 1937, la Convenția
Mondială a Educației , Blue Ridge, Carolina de Nord) HEVI 86
Slujitoarea lui Dumnezeu a fost trecută la odihnă în 1915, dar cărțile ei
vorbesc poporului nostru din toată lumea. Și de multe ori această
instrucțiune pare a fi scrisă, nu pentru ziua ei, ci pentru noi astăzi.
Inspirația mărşăluieşte împreună cu mișcarea. Vorbește cu o voce vie,
astăzi, și pentru zilele noastre. Cărțile nu mor. Dar criticul spune:
„ACUM, UNDE ESTE SPIRITUL PROFETIC AL VOSTRU? PROFETUL
VOSTRU ESTE MORT." Ei bine, haideți să privim la tip un moment.
Domnul l-a ales pe Moise ca profet al Său prin călătoria prin pustie. El a
rostit mesaje de îndrumare de la Dumnezeu. Dar, chiar înainte de a
ajunge în țara Canaanului, Dumnezeu a îndepărtat pe robul Său; și puțin



mai târziu, sub INSTRUCȚIUNILE pe care Moise le-a scris prin
SPIRITUL PROFETIC, oamenii au mărșăluit în țară. HEVI 88.9
Acum, nu aș încerca să aplic mecanic un tip în fiecare detaliu, dar cel
puțin este o ilustrație pentru noi. Am pornit în călătoria lungă, ajutați de
instrucțiunea Spiritul Profetic. Suntem aproape de granița Canaanului
ceresc. Și acum Domnul și-a îndepărtat slujitorul. Și sub instrucțiunea
rămasă pentru noi, peste puțin timp mișcarea va merge în Țara eternă a
Promisiunii. HEVI 88.10

După cum se poate vedea, după ce Ellen White a murit, biserica
adventistă a fost intens criticată. Despre ce era vorba? După cum spune
William Spicer, "ACUM, UNDE ESTE SPIRITUL PROFETIC AL
VOSTRU? PROFETUL VOSTRU ESTE MORT." Chiar și cei care nu
erau în biserica adventistă au înțeles că Spiritul Profetic este ceva care
se manifestă printr-un profet viu. William Spicer a oferit un răspuns în
conformitate cu interpretarea sa din Biblie. Din interpretarea sa, poporul
evreu a intrat în Canaan fără un profet și ca antitip, așa trebuie să fie
pentru poporul adventist. El a fost de părere că, într-un fel, Spiritul
Profetic încă trăia în biserică prin scrierile lui Ellen White și că în același
mod în care poporul evreu a intrat în Canaan, având scrise instrucțiuni
de la Moise, la fel va fi și cu mișcarea adventă. William Spicer nu a
afirmat nimic cum că scrierile sorei White ar fi Spiritul Profetic, dar a pus
scrierile sale în locul profetului şi a promovat această viziune, că prin
acestea vom intra în Canaanul ceresc. Pe parcursul timpului acestui
punct de vedere i s-a adăugat faptul că scrierile sorei White au ajuns sa
fie numite si crezute ca fiind Spiritul Profetic, deşi acest lucru nu are nici
o bază în Biblie.

Acest punct de vedere s-a bazat, fără îndoială, pe unele din declarațiile
lui Ellen White, cum ar fi:

Lumină abundentă a fost dată poporului nostru în aceste ultime zile.
Indiferent dacă viața mea este sau nu cruțată, scrierile mele vor vorbi în
mod constant, iar munca lor va merge înainte, cât va dura timpul.
Scrierile mele sunt păstrate în dosar și chiar dacă nu ar trebui să trăiesc,
aceste cuvinte care mi-au fost date de Domnul vor avea viață și vor vorbi
oamenilor. Dar puterea mea este încă cruţată și sper să continui să fac
multă muncă utilă. S-ar putea să trăiesc până la venirea Domnului; dar
dacă nu, am încredere că se poate spune despre mine: „Fericiți sunt
morți care mor în Domnul de acum încolo: Da, spune Duhul, ca ei să se
odihnească de ostenelile lor, iar lucrările lor le urmează” ( Apocalipsa
14:13) 1SM 55.5



După cum se poate observa, Ellen White afirmă pur și simplu că scrierile
ei vor continua, ea nu spune nimic cu privire la Spiritul Profetic. Ea nu a
susținut părerea lui William Spencer că scrierile ei vor lua locul unui
profet, sau interpretarea sa privind intrarea în Canaanul ceresc.

Va trebui să întâlnim din nou aceleași false doctrine. Vor fi unii care vor
pretinde că au viziuni. CÂND DUMNEZEU ÎȚI DĂ DOVEZI CLARE CĂ
VIZIUNEA ESTE DE LA EL, poți să o accepți, dar nu o accepta cu nicio
altă dovadă; căci oamenii vor fi conduși tot mai mult în rătăcire, în țări
străine și în America. Domnul vrea ca poporul Său să acționeze ca
bărbați și femei CU BUN SIMȚ. Ev 610.2

După cum se poate vedea, Ellen White nu a avut concepţia că ea are fi
singurul şi ultimul profet.

1 Tesaloniceni 5
19 Nu stingeți Duhul.
20 Nu disprețuiți profețirile.
21 Cercetați toate lucrurile, țineți strâns ce este bun.

Aceasta este exact ceea ce a declarat Ellen White în acest citat.

Mesaje uimitoare vor fi purtate de bărbați desemnaţi de Dumnezeu,
mesaje de avertizare pentru oameni, ca să-i trezească. Și, în timp ce unii
vor fi provocați de avertizare și conduși să reziste la lumină și dovezi,
trebuie să vedem din aceasta faptul că dăm mesajul de probă pentru
acest timp. 9T 137.1

Așa că oameni desemnaţi de Dumnezeu vor încerca să trezească
adventiștii de ziua a șaptea. Se pune accent pe „bărbați desemnaţi de
Dumnezeu”, pentru că nu scrie bărbați numiți de organizația adventistă
de ziua a șaptea.

Evreii au încercat să oprească proclamarea mesajului care fusese prezis
în cuvântul lui Dumnezeu; dar profeția trebuie împlinită. Domnul spune:
„Iată, vă trimit profetul Ilie, înainte de venirea zilei mari și îngrozitoare a
Domnului”. Cineva trebuie să vină în spiritul și puterea lui Ilie, iar când
apare, oamenii ar putea spune: „Ești prea serios, nu interpretezi
Scripturile în mod corespunzător. Permiteți-mi să îţi spun cum să înveți
mesajul tău. RH 18 februarie 1890, alin. 16

Aici Ellen White spune clar că cineva va veni în Duhul lui Ilie. Cel care va
veni în duhul lui Ilie va fi un profet și i se va spune că nu interpretează
corect Scripturile.



Îţi recomand, dragă cititor, Cuvântul lui Dumnezeu ca regulă a credinței
și practicii tale. Prin acel Cuvânt trebuie să fim judecați. DUMNEZEU a
PROMIS în acest cuvânt, să dea VIZIUNI în „ultimele zile”; nu pentru o
nouă regulă de credință, ci pentru mângâierea poporului Său și pentru a-
i îndrepta pe cei care greșesc de la adevărul biblic. Astfel Dumnezeu s-a
ocupat de Petru când El era pe cale să-l trimită să predice neamurilor.
(Fapte 10.) EW 78.1

Fraților și surorilor, nu suntem în ultimele zile? Nu este promisiunea lui
Dumnezeu pentru noi, care trăim în ultimele zile? Isus ar fi venit pe
vremea lui Ellen White, dar oamenii nu s-au pregătit să-L întâlnească,
așa că a doua venire a Lui a fost amânată. Intrarea în Canaan a fost
amânată la fel cum poporul evreu a trebuit să se întoarcă în deșert timp
de 40 de ani. Promisiunea viselor și viziunilor care a fost pentru ei este
acum pentru noi.

"Ferește-te de profeții mincinoși, care vin la tine în haine de oaie, dar pe
dinăuntru sunt lupi răpitori. Îi vei cunoaște după roadele lor. Adună
oamenii struguri din spini sau smochine din ciulini? Chiar și așa fiecare
copac bun dă roade bune dar un copac stricat dă roade rele. Un copac
bun nu poate aduce roade rele, nici un copac rău nu poate da roade
bune. Orice copac care nu dă roade bune este tăiat și aruncat în foc.
Deci după roade îi vei cunoaște ”. Iată un test și, frate G., îl poți aplica
dacă vrei. Nu trebuie să mergi în incertitudine și îndoială. Satana este la
îndemână pentru a sugera o varietate de îndoieli, dar dacă vei deschide
ochii cu credință, vei găsi suficiente dovezi pentru a crede. Dar
Dumnezeu NICIODATĂ NU VA ÎNDEPĂRTA DE LA NICI UN OM ORICE
CAUZĂ PENTRU ÎNDOIALĂ. Cei care adoră să locuiască în atmosfera
de îndoială și necredință pot avea acest privilegiu de neinvidiat.
Dumnezeu dă dovezi suficiente pentru ca mintea sinceră să creadă; dar
cel care se întoarce de LA GREUTATEA DOVEZILOR, deoarece există
CÂTEVA LUCRURI PE CARE NU LE POATE ÎNȚELEGE în înțelegerea
sa finită, va fi lăsat în atmosfera rece a necredinței și îndoielii, și credința
sa va naufragia. 4T 232.1

Dumnezeu sau învață biserica Sa, mustrându-i greșelile și întărindu-i
credința, sau nu o învață. Lucrarea aceasta ori este de la Dumnezeu, ori
nu este. Dumnezeu nu face nimic în părtășie cu Satana. Lucrarea mea
din ultimii treizeci de ani poartă pecetea lui Dumnezeu sau pecetea
vrăjmașului. În această problemă nu există lucrare pe jumătate.
Mărturiile sunt ori ale Duhului lui Dumnezeu, ori ale diavolului.
Ridicându-te împotriva slujitorilor lui Dumnezeu, tu faci fie lucrarea lui
Dumnezeu, fie a diavolului. "Așa că după roadele lor îi veți cunoaște." Ce



pecete poartă lucrarea ta? Se cuvine să privești critic la rezultatul
conduitei tale. 4T 229.2

Un profet ori este de la Dumnezeu ori nu este. Nu există cale de mijloc,
Biblia spune:
2Ti 3:13 Fidela Dar oamenii răi și impostorii vor crește din rău în mai rău,
înșelând și fiind înșelați.

Un profet nu poate avea și rămâne cu 99% adevăr și să fie din diavol. Un
profet fals va merge din mai rău în mai rău, înșelând și fiind înșelat. Nu
există nicio stagnare în această controversă pentru nimeni, fie devenim
mai mult ca Hristos, fie ca diavolul, conduşi de mai mult adevăr sau de
mai multă minciună.

Buzele care au rostit lucruri perverse despre slujitorii delegați de
Dumnezeu și au disprețuit mesajul pe care l-au transmis, au pus
întuneric pentru lumină și lumină pentru întuneric. În loc să caute, la fel
cum făceau fariseii, ceva de condamnat în mesaj sau în mesageri, ceva
care să batjocorească și să derâdă, dacă și-ar fi deschis inimile spre
fasciculele luminoase ale Soarelui Dreptății, ar fi oferit mai degrabă o
laudă recunoscătoare decât să urmărească ceva cu care ar putea să
interpreteze greșit sau să răsucească, pentru a găsi greșeli. O, când
prima rază de lumină a strălucit asupra lor, dacă doar ar fi lăudat pe
Dumnezeu că mesajul trimis din ceruri este adevărul, atunci o lumină din
ce în ce mai clară ar fi strălucit în camerele minții și în templul sufletului.
Lt31a- 1894.38

Să vedem o altă interpretare a Bibliei de la Arthur Grosvenor Daniells, un
studiu mai amplu decât cel al lui William Spicer.

La deschiderea dispensaţiunii mozaice, așa cum am văzut, darul profetic
s-a manifestat într-o măsură extraordinară prin marele profet Moise.
Această manifestare a continuat în cei patruzeci de ani de călătorie ale
lui Israel din Egipt până la râul Iordan. În acea perioadă, atât Aaron cât și
Miriam, cărora le-a fost dăruit darul profetic, au murit. Iosua, care urma
să ia locul lui Moise ca lider, a primit darul, după cum arată următoarea
declarație: AGP 52,4
"Numeri 27:18-20 Fidela 18 Și DOMNUL i-a spus lui Moise: Ia-ți pe
Iosua, fiul lui Nun, un bărbat în care este duhul și așază-ți mâna peste el;
19 Și să îl pui înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări; și să
îi dai poruncă înaintea ochilor lor. 20 Și să pui din onoarea ta peste el, ca
toată adunarea copiilor lui Israel să asculte de DOMNUL." - 20.AGP 52
După ce au ajuns la Iordan și Moise și-a predat însărcinarea lui Iosua,
cuvântul spune: „Deu 34:9 Fidela Şi Iosua, fiul lui Nun, era plin de duhul



înţelepciunii, pentru că Moise îşi pusese mâinile peste el, şi copiii lui
Israel i-au dat ascultare şi au făcut precum poruncise DOMNUL lui
Moise.". Deuteronom 34: 9.AGP 53.1
Aceasta ne duce la sfârșitul lungii călătorii a lui Israel din Egipt în
Canaan. Închide ceea ce este, fără îndoială, cea mai mare și cea mai
unică mișcare din istoria familiei umane. Acesta a fost începută, dusă
înainte și terminată sub conducerea vizibilă a unui profet. „Printr-un
profet, Domnul a scos Israelul din Egipt, iar printr-un un profet a fost
păstrat”. Osea 12:13. AGP 53.2
Desigur, acest profet a fost sub conducerea lui Dumnezeu, care, prin
canalul darului profetic, a dat instrucțiunile, sfaturile și direcția necesare
pentru îndeplinirea sarcinii. Prin acest dar Moise a fost însărcinat să
elibereze națiunea lui Israel din robia egipteană și să-i conducă înapoi în
Canaan, țara strămoșilor lor.
"Iosua 1:1-2 Fidela 1 Și s-a întâmplat, după moartea lui Moise, servitorul
DOMNULUI, că DOMNUL i-a vorbit lui Iosua, fiul lui Nun, servitorul lui
Moise, spunând: 2 Moise, servitorul meu, a murit; de aceea ridică-te
acum și treci Iordanul acesta, tu și tot acest popor, până în țara pe care
le-o dau copiilor lui Israel.", "Jos 1:5 Fidela Niciun om nu va fi în stare să
stea în picioare înaintea ta toate zilele vieții tale; precum am fost cu
Moise, astfel voi fi cu tine; nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi." Iosua 1: 1,
2, 5. AGP 56
Astfel, prin darul profetic, Domnul a continuat să instruiască și să
conducă poporul Său. Iosua avea optzeci și șase de ani când a primit
misiunea sa de a conduce Israelul peste Iordan în Țara Făgăduinței și
spre consumarea glorioasă a marii mișcări de exod. Din acest moment
până la moartea sa, douăzeci și cinci de ani mai târziu, Iosua a fost în
continuă comunicare cu Dumnezeu. Domnul i-a dat instrucțiuni detaliate
despre toate părțile importante ale lucrării sale - traversarea Iordanului;
cucerirea Ierihonului, marea cetate de la intrarea în Canaan; ce să facă
cu Acan privind „lucrul blestemat”; numeroasele cuceriri care trebuiau
făcute; alocarea țării triburilor lui Israel; punerea deoparte a cetăţilor de
refugiu; şi necesitatea ascultării fidele a Israelului, pentru totdeauna, faţă
de toate cerințele drepte ale Domnului lor.

Iosua 3:7 Fidela Și DOMNUL i-a spus lui Iosua: Astăzi voi începe să te
înalț în văzul întregului Israel, ca să știe că, precum am fost cu Moise, tot
astfel voi fi cu tine.

Iată un text de William Spicer în care a recunoscut exact care este darul
Spiritului Profetic:
Când Dumnezeu și-a condus biserica în vechime în acea mișcare
specială din Egipt în Canaan, El a plasat DARUL SPIRITULUI



PROFETIC în mișcare. A FOST O AGENȚIE PRIN CARE MIŞCAREA A
FOST ORGANIZATĂ, INSTRUITĂ ȘI CĂLĂUIZTĂ PE CALE. "Osea
12:13 Fidela Şi printr-un profet, DOMNUL l-a scos pe Israel din Egipt şi
printr-un profet a fost păstrat." Osea 12:13.SPIAM 20.3
Calea lui Dumnezeu a fost mereu aceasta. Dar aici putem remarca faptul
că această mișcare din vechime este prezentată ca un tip al mișcării
finale: „1Co 10:11 Fidela Și toate acestea li s-au întâmplat ca să fie
exemple; și sunt scrise pentru avertizarea noastră, peste care au ajuns
sfârșiturile lumii.". 1 Corinteni 10: 11.SPIAM 20.4
În acea primă mișcare, Domnul a pus darul Spiritul Profetic în „biserica
Sa din pustie”. În plinătatea timpului profetic a venit mișcarea adventă.
Domnul a „întins mâna din nou a doua oară pentru a recupera rămășița
poporului Său… din cele patru colțuri ale pământului”. Isaia 11:11, 12. Și
pe măsură ce această mișcare finală ar trebui să se ridice, Domnul urma
să dea din nou bisericii Sale darul Spiritul Profetic.
Profeția vorbește aici despre două semne distinctive ale ultimei biserici.
„Păstrează” ceva și „are” sau posedă ceva. Păstrează „poruncile lui
Dumnezeu” și are „mărturia lui Isus”. Acesta din urmă nu este un lucru
pe care îl face biserica, pe lângă păstrarea poruncilor, este ceva ce „are”
în posesia sa. Trebuia să aibă în ea darul Spiritul Profetic. Este o
posesiune pe care o are, o deţine. Când Ioan a fost pe punctul de a
cădea la picioarele îngerului, în viziunile sale, pentru a arăta reverență,
îngerul l-a reținut, spunând: „Rev 19:10 Fidela Iar el mi-a spus: Vezi, nu
face aceasta; eu sunt împreună-rob cu tine și cu frații tăi care au
mărturia lui Isus; închină-te lui Dumnezeu; fiindcă mărturia lui Isus este
duhul profeției." Apocalipsa 19:10, R.V.SPIAM 21.1
Din nou, a doua oară, îngerul a definit termenul, ca și cum ar trebui să
răspundă atacurilor care urmau să fie făcute asupra acestui dar în
biserica rămășiță a profeției. Observați repetarea precauției care
restricționează impulsul lui Ioan de a da reverență îngerului: "Nu o faceți;
eu sunt un slujitor cu voi și cu frații voștri care dețin mărturia lui Isus".
Apocalipsa 19:10, R.V. „Rev 22:9 Fidela Atunci mi-a spus: Vezi, nu face
aceasta, fiindcă eu sunt împreună-rob cu tine și cu frații tăi, profeții, și cu
cei ce țin strâns cuvintele acestei cărți; închină-te lui Dumnezeu.”.
Apocalipsa 22: 9, R.V. „Mărturia lui Isus”, așa cum se folosește în mod
special aici, „este Spiritul Profetic”, iar acesta este Spiritul care s-a
mișcat în frații lui Ioan, „profeții”. SPIAM 21.2
Imaginea întregii profeții este clară. În ultimele zile, pe măsură ce
lucrarea finală de judecată a început în ceruri, o mișcare specială
adventă urma să apară pe pământ, prin care marele mesaj întreit al
Apocalipsei 14 trebuia să fie purtat tuturor națiunilor, limbilor și
oamenilor.
Două caracteristici speciale, am văzut, au fost să distingem această
biserică „rămășiță” a mișcării. Ca și biserica Noului Testament, ei



trebuiau „să păstreze poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus” și, de
asemenea, ca și biserica Noului Testament, trebuiau să aibă printre ei
„Spiritul Profetic”. SPIAM 22.1
Este potrivit ca bisericii căreia i-a fost încredințată lucrarea de ridicare a
legii călcate în picioare a lui Dumnezeu, să vină și restaurarea darului
profetic. Legea sfântă și darul profeției sunt asociate în Scripturi: „Pro
29:18 Fidela Unde nu este viziune poporul piere, dar cel ce ține legea,
fericit este el.” Proverbe 29:18. "legea, nu mai este; profeții ei de
asemenea nu găsesc nicio viziune de la DOMNUL" Lamentări 2:
9.SPIAM 22.2
În marea „cădere” după zilele apostolice, legea lui Dumnezeu și adevărul
lui Dumnezeu au fost călcate în picioare. Profeția asociază restaurarea
mesajului complet al poruncilor lui Dumnezeu cu restaurarea viziunii
profetice.

Deci se poate vedea clar că ceea ce a declanșat această schimbare de
punct de vedere a fost moartea lui Ellen White și criticile primite din
afară.

Pro 29:18 Fidela Unde nu este viziune poporul piere, dar cel ce ține
legea, fericit este el.” Proverbe 29:18.
"legea, nu mai este; profeții ei de asemenea nu găsesc nicio viziune de
la DOMNUL" Plângerile lui Ieremia 2:9
Biblia afirmă clar că fără „viziune” (profeție) poporul piere și că atunci
când un popor respinge legea lui Dumnezeu, darul profetic este retras.
A trecut mult timp de la ziua lui Ellen White, moartea ei nu trebuia să fie
sfârșitul darului profetic în mișcarea adventă. Dar biserica adventistă a
căzut în apostazia omega și de atunci s-a tot dus în jos. Dumnezeu a
trimis un profet pentru a pregăti un popor pentru prima venire a lui Isus.
Nu ar fi trimis pe altul să pregătească cei 144.000 care trebuie să
biruiască păcatul, să devină fără pată, să stea fără mijlocitor în cer și să
treacă prin cele mai oribile scene pe care le-a văzut vreodată pământul?
Poporul evreu a fost condus de un profet în Canaanul pământesc, Iosua
a fost un profet. Dumnezeu a vorbit direct cu el. Totul a fost scris pentru
noi, ultima generație. În antitip, poporul lui Dumnezeu va fi dus în
Canaan printr-un profet.

CARE ESTE SCOPUL SPIRITULUI PROFETIC?

E. J. Wagoner
Omul în gura căruia Dumnezeu pune propriile Sale cuvinte are
întotdeauna un MESAJ VIU PENTRU OAMENI, UN ADEVĂR
PREZENT. El nu prezintă probleme care au fost vitale în anii trecuți, dar



acum nu mai sunt așa. MESAJUL SĂU SE POTRIVEȘTE NEVOILOR
OREI și cheamă, nu la aprobarea a ceva făcut în urmă cu o sută de ani,
ci la DECIZII PREZENTE. Acesta este motivul pentru care un profet nu
are onoare în propria țară. Când nu mai există riscul de a le pune în
pericol interesele, mulțimea va susține mesajul și îl va onora pe profet.
Făcând astfel, se măgulesc că sunt una cu sufletele eroice care și-au
pus în pericol viața ascultând de adevăr atunci când era nepopular.
SATANA ESTE FOARTE MULŢUMIT CA OMUL SĂ ADOPTE
ADEVĂRURI CARE AU FOST VITALE ÎN GENERAŢIILE TRECUTE,
DACĂ POATE ÎN ACEST FEL OBSCURA ADEVĂRUL CARE ARE O
APLICARE SPECIALĂ ÎN TIMPUL PREZENT. PTUK 26 ianuarie 1899,
pag. 53.2

Un profet este ridicat pentru a prezenta adevărul prezent. În cazul lui
Ellen White, scrierile ei au fost necesare pentru că oamenii nu și-au
studiat corect Biblia. Dacă ar fi făcut-o, nu ar fi avut nevoie de scrierile ei.
În cazul nostru, am studiat noi ca popor cum trebuie Biblia? Am studiat
scrierile Spiritului Profetic?

Se fie mai mult timp acordat publicării și circulării CĂRȚILOR CARE
CONȚIN ADEVĂRUL PREZENT. Atrageți atenția asupra CĂRȚILOR
CENTRATE PE CREDINȚA PRACTICĂ ȘI EVLAVIE și asupra celor
care tratează asupra cuvântul profetic. Oamenii trebuie să fie educați
pentru a citi cuvântul sigur al profeției în lumina oracolelor vii. Ei trebuie
să știe că semnele vremurilor se îndeplinesc. PM 95.1 (Ministerul Editurii
- Ellen Gould White)

Ellen Gould White:
Au fost o indiferență și inactivitate surprinzătoare în acest timp de
pericol. ADEVĂRUL, ADEVĂRUL PREZENT, ESTE CEEA CE AU
NEVOIE Oamenii; RH 18 decembrie 1888, art. B, alin. 4

Un lucru pe care doresc să-l remarc în legătură cu deschiderea misiunii
din California, care ilustrează bine UTILITATEA PRACTICĂ A DARULUI
PROFETIC. Pavel, vorbind despre darurile spirituale, inclusiv darul
profeției, spune că sunt „pentru desăvârșirea sfinților, pentru lucrarea
slujbei, pentru edificarea trupului lui Hristos”. 3 În mod sigur, cel mai
fezabil mod de a perfecționa sfinţii este de a le arăta greșelile lor, astfel
încât să poată să le pună deoparte și să fie spălaţi de păcatele lor în
sângele prețios al Domnului nostru Isus Hristos. PENTRU ACEST
SCOP, AJUTORUL DAT PRIN DARUL SPIRITULUI PROFETIC S-A
MANIFESTAT ÎN CONEXIUNE CU CAUZA ADEVĂRULUI PREZENT,
arătând slujitorilor Domnului defectele din maniera lor de muncă și cum,
printr-un alt mod, aceştia ar putea fi mai eficienţi în convertirea sufletelor.



GSAM 384.4

Deci, care este Spiritul Profetic? O găsim în aceste citate din Ellen
White:
„Faptele apostolilor”
Silas, tovarășul lui Paul în muncă, a fost un muncitor încercat,
ÎNZESTRAT CU SPIRITUL PROFETIC; ... AA 203.1

Deci putem înțelege că Spiritul Profetic este un dar.

"În timp ce Domnul S-a manifestat prin Spiritul profeției, trecutul,
prezentul și viitorul au trecut prin fața mea. Mi-au fost arătate fețe pe
care nu le-am văzut niciodată, însă, după ani de zile, când le-am văzut,
le-am recunoscut. Am fost trezită din somnul meu cu un simțământ viu al
subiectelor prezentate înaintea minții mele; am scris, în miez de noapte,
scrisori care au străbătut continentul și, în cazuri de criză, au salvat din
mari nenorociri cauza lui Dumnezeu. În aceasta a constat lucrarea mea
ani de zile. O putere m-a silit să mustru și să resping relele la care nu m-
am gândit. Este această lucrare de sus sau de jos? SB 93.2". - CCh 93,2

Deci Domnul S-a manifestat prin Spiritul Profetic și i-a arătat lui Ellen
White trecutul, prezentul și viitorul. Este clar aici că scrierile lui Ellen
White nu sunt Spiritul Profetic. Spiritul Profetic este darul prin care
Domnul Isus Hristos S-a manifestat.

„Mărturii pentru volumul bisericii 4”
Spiritul acestei generații este: „Vorbește-ne lucruri plăcute. DAR
SPIRITUL PROFETIC VORBEȘTE NUMAI ADEVĂRUL. Nelegiuirea
abundă, iar dragostea multora care mărturisesc să-L urmeze pe Hristos
se lasă rece" ... 4T 12.4

Dumnezeu este același ieri, astăzi și întotdeauna. El îi trimite pe profeții
Săi în timp de criză, pentru a avertiza, mustra, mângâia etc. Ideea că
Ellen White a fost ultimul profet a fost de origine umană, chiar ea nu a
fost de acord. Rămășița păzește poruncile și are mărturia lui Isus. Acesta
este Spiritul Profetic, mijlocul prin care Isus dă mărturia Sa care contine
mustrări, incurajări, instrucţiuni privind urgenţele PREZENTE. Daca
generaţiile trecute au avut nevoie de profeţi, cu atât mai mult ultima
generaţie, cea care trebuie sa atingă perfectiunea caracterului.


