
PARTEA 2
############
Mărturie dată cu privire la timp: Etapa, 21 iunie 1851

M-am uitat în scrierile mele, înainte de a veni la această întâlnire, să văd
ce ar trebui să iau cu mine în Australia și am găsit un plic în care era
scris: „Mărturie dată cu privire la timp: etapa, 21 iunie 1851. Păstrează-l
cu atenție." Am deschis-o și asta este ceea ce am găsit. Acesta spune:
"O copie a unei viziuni pe care Domnul a dat-o surorii White la 21 iunie
1851, în Camden, New York. Domnul mi-a arătat că MESAJUL
TREBUIE SĂ MEARGĂ, ȘI NU TREBUIE SĂ FIE LEGAT DE TIMP;
pentru că timpul nu va mai fi niciodată un timp de probă. Am văzut că
unii primeau o falsă emoție, apărută din timpul predicării, că mesajul
îngerului al treilea poate sta pe temelia proprie și că nu are nevoie de
timp pentru a-l întări și că va merge cu mare putere și își va face lucrarea
și va fi tăiat în neprihănire. RH 22 martie 1892, par. 8

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
În această scrisoare, Ellen G. White afirmă că mesajul celui de-al treilea
înger TREBUIE SĂ MEARGĂ, NU TREBUIE SĂ FIE BAZAT PE TIMP,
că TIMPUL NICIODATĂ NU VA FI O PERIOADĂ DE PROBĂ, că va
avansa și va fi tăiat în dreptate.
1. UNDE TREBUIE SĂ MEARGĂ MESAJUL ADVENTIST? Cu siguranță
la lume, la cei care nu cunosc adevărul. Acesta este contextul acestui
paragraf al afirmaţiilor care urmează.
2. Mesajul adventist PENTRU LUME „nu trebuie să se bazeze pe timp”.
Acest lucru se datora faptului că oamenii stabileau date pentru
încheierea mesajului îngerului al treilea, care este încheierea timpului de
probă (de har) pentru întreaga lume, iar acest lucru predicau lumii, a
celor necredincioși și aceasta devenise un motiv de batjocoră pentru
ceilalţi.
3. „TIMPUL NICIODATĂ NU VA MAI FI O PROBĂ." Această afirmație
este cea mai dificil de înțeles, dar Spiritul Profetic explică ceea ce a fost
PROBA BAZATĂ PE TIMP în 1844.

Este adevărat că a existat un eșec în ceea ce privește evenimentul
așteptat, dar nici măcar acest lucru nu i-a putut zdruncina credința în
Cuvântul lui Dumnezeu. Când Iona a proclamat pe străzile din Ninive că
peste patruzeci de zile orașul va fi nimicit, Domnul a acceptat umilirea
Ninivienilor și le-a prelungit perioada de har; cu toate acestea, mesajul
lui Iona a fost trimis de Dumnezeu, iar Ninive a fost pus la probă conform
voinței Sale. Adventiștii credeau că în același mod Dumnezeu i-a
determinat să dea avertismentul de judecată. "A CERCETAT inimile
tuturor celor care au auzit și a trezit dragoste pentru venirea Domnului;



sau a ridicat ura, mai mult sau mai puțin perceptibilă, dar cunoscută de
Dumnezeu, pentru venirea Lui. El a trasat o linie... pentru ca cei care își
examinează propriile inimi să știe de a cui parte ar fi fost, dacă Domnul
ar fi venit atunci, dacă ar fi exclamat: 'Iată Dumnezeul nostru, l-am
așteptat și El ne va mântui'; sau dacă ar fi strigat stâncilor și munților să
cadă peste ei și să se ascundă de fața Celui care stă pe tron și de mânia
Mielului. Deci, Dumnezeu, așa cum credem noi, A PUS LA ÎNCERCARE
pe poporul Său, El le-a ÎNCERCAT credința, i-a TESTAT și a văzut dacă
se vor micșora, ÎN TIMPUL PROBEI, din poziția în care El ar putea
considera că este potrivit să îi stabilească; și dacă vor părăsi această
lume și vor avea încredere implicită în cuvântul lui Dumnezeu.“ - The
Advent Herald and Signs of the Times Reporter, voi. 8, nr. 14, 13
noiembrie 1844, CG 406.1

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
Deci, ce înseamnă toate acestea? HARUL bazat pe timp în 1844 se
datora faptului că aveau o profeție incompletă. Adventiștii descoperiseră
la momentul potrivit, dar evenimentul propriu-zis a fost ascuns de la ei de
însuși Dumnezeu. Când evenimentul așteptat nu a avut loc, ei au fost
TESTATI pentru a vedea dacă îl iubesc pe Domnul lor. Cu toții
cunoaștem rezultatele. Pe lângă faptul că TIMPUL DE HAR despre care
a scris Ellen G. White sunt în contextul celei de-a doua veniri, acum
avem o situație diferită. Nu există nimic scris în Biblie împotriva unui timp
definit pentru închiderea harului pentru adventiștii de ziua a șaptea, în
timp ce știm cu toții că există declarații clare împotriva unuei date
stabilite pentru a doua venire. În 1844, dovada a constat în faptul că
Dumnezeu a ascuns în mod deliberat evenimentul care avea să aibă loc,
pentru a le testa credința. O ASTFEL DE PROBĂ NU VA MAI AVEA
LOC. Acum PROBA constă în TESTAREA CARACTERULUI ȘI ÎN
ASCULTARE. Este dovada îndreptățirii prin credință, care este o
supunere perfectă voinţei lui Dumnezeu. Pe atunci, în 1843-1844, ei nu
aveau prea multă lumină și nici nu înțelegeau despre perfecțiune. Proba
lor trebuia să aibă de văzut cu ceea ce ei știau. Dacă astăzi proba ar fi o
dată, data celei de-a doua veniri, oamenii ar uita de purificarea sufletelor
lor. Nu ne-am ocupa de aceste cunoștințe. Dar cei 144 de mii, fiind
sigilaţi, nu se vor confrunta cu acest pericol, așa că vor fi informați
despre data revenirii lui Cristos. Data revenirii Domnului, deasemenea
nu este fixată. Aceasta depinde de pregătirea rămășiței. Dar data
închiderii timpului de har pentru BISERICA VIZIBILĂ nu s-a spus că va fi
ascunsă, ci că ”cei înțelepţi vor înțelege”.)

"Am văzut că unii făceau ca totul să se încline spre toamna viitoare,
adică își făceau calculele și scăpau de proprietățile lor din timpul acela.
Am văzut că acest lucru nu era corect PENTRU ACEST MOTIV: ÎN LOC



SĂ MEARGĂ LA DUMNEZEU ZILNIC și dorind sincer să-și cunoască
datoria pentru timpul prezent, au privit cu nerăbdare și și-au făcut
calculele ca și cum ar fi știut că lucrarea se va sfârși în această toamnă,
fără a întreba zilnic despre datoria pe care o aveau față de Dumnezeu.
RH 22 martie 1892, par. 9

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON:
1. Care este contextul temporal al acestor declaraţii? Mesajul celui de-al
treilea înger și sfârșitul lucrării. Ellen G. White vorbește despre sfârșitul
mesajului celui de-al treilea înger, iar în următoarea frază vorbește
despre sfârșitul lucrării adventiștilor de ziua a șaptea. Când se va încheia
lucrarea pentru adventiștii de ziua a șaptea? Se va încheia când timpul
de har pentru toată lumea se va sfârşi. Așadar, din nou, putem vedea
clar că unii adventiști, în zilele lui Ellen G. White, au calculat momentul în
care TIMPUL DE HAR PENTRU TOATĂ LUMEA s-ar închide și au
început să își vândă proprietățile aşteptând închiderea harului. Nu s-a
spus nimic despre închiderea harului pentru adventiștii de ziua a șaptea,
ci doar PENTRU ÎNTREAGA LUME.
2. În plus, menționăm că nu există o dată specifică în care se încheie
timpul de har pentru toți adventiștii de ziua a șaptea în același timp.
Daisy menționează că, la o dată specifică, decretul duminical va fi dat în
Statele Unite ale Americii și că timpul de har se termină pentru noi. Dar
acest lucru poate fi înțeles în două moduri:
a). FALS: că timpul de har pentru întreaga lume adventistă de ziua a
șaptea se va încheia într-o zi la un moment dat. Acest lucru contrazice
dezvăluirile lui Ellen White că "mai întâi va predomina în Statele Unite
ale Americii și apoi fiecare țară, la rândul lor, vor urma exemplul Statelor
Unite”. Acest lucru nu se va întâmpla într-o singură zi. Poate dura
săptămâni, luni sau ani, eventual 3 ani și jumătate.
b). ADEVĂRAT: că Paștele 2019 va începe cu sfârșitul harului pentru
adventiștii de ziua a șaptea, cu Statele Unite. Își vor face fiecare
alegerile mai întâi, pentru că acolo va apărea presiunea decretului
duminical și a celui economic. Să nu uităm că instrumentul care va
determina alegerea noastră, va fi decretul economic, acela de a nu putea
cumpăra și vinde așa cum s-a întâmplat în zilele lui Iosif cu popoarele.
Istoria Egiptului se va repeta. Decretul duminical este doar sfârșitul
alegerilor noastre, ceea ce îi va sigila pe cei care îl acceptă pentru
pierdere, iar acest lucru nu se va întâmpla într-o singură zi. La nivel
global, acest lucru poate dura ani întregi dacă în S.U.A va dura
săptămâni sau luni. Posibil 3 ani și jumătate, pentru că la fel s-a
întâmplat și în Ierusalim. Ellen White ne spune că atunci când Cristos,
purtând crucea Sa, a ieșit prin porțile Ierusalimului, harul pentru
Conferința Generală iudaică s-a încheiat, să spunem așa, dar acel har s-
a prelungit cu trei ani și jumătate mai mult pentru evreii de rând care nu



au avut lumina conducătorilor. La fel trebuie să se întâmple și în
Adventism. Organizația va fi distrusă începând cu Paștele 2019. Liderii
organizației nu vor mai avea nicio șansă să se pocăiască. Vor trece
câteva luni sau ani pentru ca fecioarele înțelepte să se trezească și să
plece. Dar, pe măsură ce decretul duminical și decretul economic intră în
fiecare țară, pe baza alegerilor fiecărui membru presat fiind de situația
economică, destinul fiecărui adventist de ziua a șaptea va fi pecetluit.
Acesta este un posibil scenariu, nu-l batem în cuie, se poate ca
evenimentele să se dezvolte într-un alt mod deasemenea.)

E. G. White.
„Copiat în Milton”,
"29 iunie 1851. A. A. G."

Acesta a fost documentul pe care l-am găsit lunea trecută, căutând prin
scrierile mele, și aici este un alt document scris despre un bărbat care a
stabilit ora în 1884 și a trimis argumentele sale pentru a-și demonstra
teoriile. Raportul despre ceea ce el făcea mi-a fost prezentat la întâlnirea
din tabăra din Jackson, Michigan, și le-am spus oamenilor că nu trebuie
să acorde atenție teoriei acestui om; pentru că evenimentul pe care l-a
prezis nu va avea loc. Timpurile și soroacele pe care Dumnezeu le-a
așezat în puterea Sa, și de ce nu ne-a dat Dumnezeu această
cunoaștere? - Pentru că nu am folosi-o într-un mod corect.
O condiție a lucrurilor care ar rezulta din această cunoaștere în rândul
poporului nostru, este aceea că ar întârzia mult lucrarea lui Dumnezeu
de a pregăti un popor pentru a sta în picioare în marea zi care stă să
vină.

(OBSERVAȚIE A INSTITUTULUI MADISON: Un alt citat care se referă
la stabilirea unei date pentru revenirea Domnului. Așadar, motivul pentru
care Dumnezeu nu dezvăluie timpul pentru anumite evenimente, este
acela că nu îl folosim în mod corespunzător, ci mai degrabă împiedicăm
lucrarea lui Dumnezeu de a pregăti sau perfecționa un popor care să
stea în picioare în marea Sa zi. Vă rugăm să vă amintiți acest lucru,
deoarece va fi important în studiul nostru.)

”Nu ar trebui să trăim din emoția timpului. Nu trebuie să fim încurcați în
speculații cu privire la timpurile și soroacele pe care Dumnezeu nu le-a
dezvăluit. Isus le-a spus discipolilor să „vegheze”, dar nu PENTRU UN
TIMP DEFINIT.”
 



(OBSERVAȚIE A INSTITUTULUI MADISON: despre CARE TIMP
DEFINIT VORBEŞTE Ellen G. White?)
 
Urmașii săi trebuie să fie în poziția celor care ascultă ordinele
Căpitanului lor; ei trebuie să vegheze, să aștepte, să se roage și să
lucreze, în timp ce se apropie de TIMPUL REVENIRII Domnului; dar
nimeni nu va putea prezice când va veni ACEASTA TIMP; pentru că
„acea zi și oră nimeni nu o cunoaște”.
 
(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON: aici avem răspunsul nostru,
nu ar trebui să știm TIMPUL DEFINIT PENTRU A DOUA VENIRE.)

Nu puteți spune că va veni într-un an, doi sau cinci ani și nici nu puteți
amâna venirea LUI spunând că nu va veni timp de zece sau douăzeci de
ani. RH 22 martie 1892, alin. 10

Este de datoria oamenilor lui Dumnezeu să aibă lămpile pregătite și
aprinse, să fie ca oamenii care așteaptă pe Mirele când se va întoarce
de la nuntă. Nu aveți nicio clipă de pierdut pentru a neglija marea
mântuire care v-a fost oferită. Timpul de har al sufletelor se apropie de
sfârșit. Zi după zi destinul oamenilor este pecetluit și chiar din această
adunare nu știm cât de curând mulți vor închide ochii în somnul de
moarte și vor fi duși la mormânt. Acum trebuie să ne dăm seama că viața
noastră trece repede, că nu suntem în siguranță în nici o clipă decât
dacă viața noastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu. Datoria
noastră nu este să așteptăm un moment special pentru ca să se facă o
LUCRARE SPECIALĂ pentru noi, ci să continuăm în activitatea noastră
de avertizare a lumii; pentru că trebuie să fim martori ai lui Cristos până
în ultimul colț al lumii.

(OBSERVAȚIE A INSTITUTULUI MADISON: Această afirmație a lui
Ellen G. White este un răspuns la faptul că mulți au încetat să lucreze
pentru mântuirea sufletelor, deoarece și-au imaginat că trebuie să
aștepte mai întâi ca ploaia târzie să le ofere putere și astfel să își
schimbe caracterele iar apoi să facă ceva pentru alții. Aceasta este
„lucrarea specială făcută pentru noi” despre care vorbește Ellen G. White
mai sus.)

Peste tot în jurul nostru sunt tinerii cei necuviincioși, cei neconvertiţi și ce
facem pentru ei? Părinți, în zelul primei voastre iubiri, căutați convertirea
copiilor voștri sau sunteți absorbiți de lucrurile din această viață într-o
asemenea măsură încât nu depuneți eforturi serioase pentru a fi lucrători
cu Dumnezeu? Aveți o apreciere pentru lucrarea și misiunea Duhului
Sfânt? Vă dați seama că Duhul Sfânt este agenția prin care trebuie să



ajungem la sufletele celor din jurul nostru? Când această ședință se va
termina, veți pleca de aici și veți uita apelurile serioase care v-au fost
făcute? Mesajele de avertizare vor fi lăsate nevăzute și adevărul pe care
l-ați auzit vă va curge din inimă la fel cum apa se scurge dintr-un pahar
spart? RH 22 martie 1892, alin. 11

Apostolul spune: "Prin urmare, trebuie să acordăm mai multă atenție
lucrurilor pe care le-am auzit, pentru a nu ne scăpa din vedere niciodată.
Pentru că, dacă cuvântul rostit de îngeri a fost ferm, și toate fărădelegile
și neascultarea au primit o dreaptă recompensă, cum vom putem scăpa,
dacă neglijăm o mântuire atât de mare, care la început a fost rostită de
Domnul și ne-a fost confirmată nouă prin cei care L-au auzit; și de
asemenea, Dumnezeu dându-le mărturie, cu semne și minuni și cu
diverse miracole și daruri ale Sfântului Duh după voia Sa? RH 22 martie
1892, par. 12

Mesajul celui de-al treilea înger se transformă într-o mare strigare și nu
ar trebui să vă simțiți liberi să neglijați datoria pentru timpul prezent și
totuși să luați în considerare ideea că la un moment dat, în viitor veți
primi o mare binecuvântare, când fără niciun efort din partea dvs. se va
duce la îndeplinire o redeşteptare minunată. Astăzi trebuie să vă
supuneţi lui Dumnezeu, pentru ca El să vă facă vase de onoare și să vă
primească în slujba Lui. Astăzi trebuie să te dăruiești lui Dumnezeu,
astfel încât să fii golit de tine însu-ţi, golit de invidie, gelozie, răutate,
certuri, tot ceea ce aduce dezonoare lui Dumnezeu. Astăzi trebuie să vă
purificați vasul astfel încât să fie gata pentru roua cerească, gata pentru
a primi ploaia târzie; căci va apărea ploaia târzie și binecuvântarea lui
Dumnezeu va umple fiecare suflet curățat de orice pată. Astăzi este
datoria noastră să predăm sufletele noastre lui Cristos, pentru ca noi să
fim apţi pentru timpul de reînviorare de la prezența Domnului, potrivţi
pentru botezul cu Duhul Sfânt. RH 22 martie 1892, alin. 13

(COMENTARIUL INSTITUTULUI MADISON: "Timpul, locul și contextul
trebuie să fie luate în considerare". Ele sunt cheia pentru interpretarea
corectă a Spiritului Profetic. Adventismul este înșelat prin citate care au
fost scoase din context. Este apelul nostru care îl facem tuturor pentru a
explica erorile pentru ca oamenii să poată înţelege. Leviții urmau să le
explice oamenilor legile și statutele lui Dumnezeu. Și astfel se spune în
Maleahi 3:16 că „cei care se tem de DOMNUL vorbeau adesea între ei și
o scrisoare de aducere aminte a fost scrisă înaintea Lui”, pentru că
bijuteriile din cufărul lui William Miller se află sub gunoaiele prejudecăţilor
și învățăturilor false ale Laodiceei, iar „Omul cu mătura” le îndepărtează,
prin preoții Mielului curăță aceste bijuterii și le așează iarăşi în cufărul
minților rămășiței. Această lucrare se va face rapid, spune visul. Și,



pentru că „ve-ți cunoaște adevărul și vă va elibera”, cunoscând adevărul
curat al lui Dumnezeu, vom deveni liberi de păcat și vom fi în unitate unii
cu alții, unanimi în caracter, spirit și cunoaștere a adevărului. Adevărul
eliberează. Vrei să fii liber?)


